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Mariusz WIATR
 

 

 

 

 

WSTĘP 
 

Na wstępie chwila refleksji nad samym tytułem publikacji, w którym społeczny 

obszar funkcjonowania armii wkomponowany został w ramy systemów wartości. 

Bezsprzecznie tytuł ten posiada dygresyjny charakter i jednocześnie zmusza do głębszej 

analizy sensu poznawczego zawartych w nim ukrytych zagadnień opisujących realia 

współczesnych, nowoczesnych społeczeństw. Czytelnik niewątpliwie zada pytanie, 

dlaczego w tytule pojawia się fraza (…) Obywatel w mundurze (…)? Odpowiedź jest 

prosta. Symbolizuje to fakt partycypacji żołnierzy w życiu społecznym ze wszelkimi tej 

partycypacji konsekwencjami. Dalsza część tytułu to nic innego, jak próba skierowania 

uwagi Czytelnika na zmianę systemów wartości, której ciężar i skutki odczuwają tzw. 

nowoczesne społeczeństwa.  

Odnosząc się więc do podstaw poznawczych niniejszej publikacji, nietrudno 

zrozumieć jej przesłanie. Jednym z istotnych czynników, które skłoniły zespół redakcyjny 

do podjęcia się stworzenia monografii naukowej, opisującej w sposób syntetyczny  

i jednocześnie holistyczny problemy funkcjonowania nowoczesnej armii, jest naturalna 

potrzeba spojrzenia na SZRP z perspektywy aksjologicznej, a konkretnie z perspektywy 

stałych i zmiennych elementów systemu norm i wartości, stanowiących fundament ethosu 

żołnierza – obywatela państwa, uwikłanego z jednej strony w problemy szarego, 

codziennego życia, a z drugiej, związanego obowiązkiem wypełniania roli gwaranta 

bezpieczeństwa dla pozostałych grup społecznych i państwa.  

Biorąc więc pod uwagę ogólne założenia publikacji, warto podkreślić, że jej 

wtórną ideą jest potrzeba pokazania społeczeństwu armii, nie tylko z perspektywy 

instytucji wypełniającej konstytucyjny obowiązek obronności państwa i dbałości  

o szeroko pojmowane bezpieczeństwo, ale także jako instytucji będącej nośnikiem 

wartości autotelicznych (etycznych), tak deficytowych w czasach wszechobecnej 

konsumpcji oraz etycznej degradacji nowoczesnych społeczeństw. Owe wartości 

świadczą bowiem o moralnej kondycji społeczeństwa, o jego woli przetrwania  

w najtrudniejszych chwilach oraz stanowią niezniszczalną syntagmę (rdzeń) kultury 

narodowej pozwalającą tworzyć tradycję narodu i państwa. 

W ramach przedstawionych w publikacji zagadnień, oprócz poruszanych wyżej 

kwestii, autorzy podejmują się znalezienia wspólnego mianownika aksjologicznego dla 

dwóch obszarów funkcjonowania państw: wspólnotowego i narodowego, 

zogniskowanych wokół dylematu współczesności, jakim jest pojęcie wolności. 

Współcześnie bowiem pojęcie to nabiera coraz większego nowego wymiaru 

znaczeniowego. Nadaje również ton debacie nad jego istotą, szczególnie w odniesieniu 

                                                 

  Mariusz Wiatr – pułkownik Wojska Polskiego, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Rektor-

Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
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do postępujących procesów integracyjnych prowadzących do współzależności państw. 

Właśnie na gruncie tych procesów ujawnia się dylemat interesów narodowych ze 

wspólnotowymi, dylemat określenia granic pomiędzy tworzącą się tożsamością 

europejską a tożsamością narodową, stworzoną przez historię i tradycję. W tym miejscu 

pojawia się również dysonans wartości narodowych ze wspólnotowymi, które wpisane  

w realia procesów homogenizacji kultury światowej i konsumpcji, zdają się wpływać na 

swoisty kryzys społeczny. 

Problematyka aksjologicznych aspektów funkcjonowania nowoczesnej armii 

stanowi niezwykle trudny, wielopłaszczyznowy i bardzo złożony obszar dociekań, 

zwłaszcza w odniesieniu do ram interpretacyjnych pojęcia wolność oraz zderzenia 

wartości autotelicznych (etycznych) z instrumentalnymi (materialnymi), szczególnie  

w kontekście do coraz większej ekspansji kultury masowej wkomponowanej w proces 

globalizacji kultury. Niech więc ta publikacja stanie się próbą i zarazem krokiem  

w kierunku odnalezienia złotego środka w refleksji nad wartościami wspólnotowymi  

i narodowymi w obszarze materialnym i niematerialnym. 
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CZĘŚĆ I  

WPROWADZENIE 
 

 

Beata OCZKOWICZ

 

DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO 

  

Dzieje oręża polskiego stanowią niezwykle ważny element przeszło tysiącletniej, 

historii naszego narodu i państwa. Odbijają się w nich zarówno wzloty, jak i upadki pol-

skiej państwowości i ducha narodowego. Pamięć o świetnych zwycięstwach oręża pol-

skiego była, wraz z językiem i kulturą, niezwykle istotnym elementem świadomości na-

rodowej, przedmiotem dumy kolejnych pokoleń Polaków, wreszcie źródłem wiary i na-

dziei w możliwość samodzielnego pokonania zaborców i odrodzenia suwerennego pań-

stwa.  

Polski sen o niepodległości był jednocześnie snem o broni i barwach narodowych. 

Nasi wielcy wodzowie i bohaterscy wojownicy, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny  

i jej honoru stali się częścią legendy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, opiewanej 

przez najwybitniejszych twórców literatury i sztuki. Ta szczególna rola czynu zbrojnego 

w dziejach państwa i narodu polskiego była przede wszystkim konsekwencją położenia 

ziem polskich w „przeciągu Europy”, w miejscu, w którym ścierały się polityczne intere-

sy państw ościennych. Zmuszało to naszych przodków do sięgania po oręż w obronie 

życia, ziemi, wolności i zachowania tożsamości. 

Polsce nigdy nie brakowało mężnych obrońców, gotowych do największych ofiar 

dla ojczyzny. Znajdujemy ich na wszystkich poziomach dowodzenia – począwszy od 

wielkich wodzów – hetmanów czy generałów, poprzez dowódców średniego i niższego 

szczebla, skończywszy zaś na ich podwładnych żołnierzach. Ich motywowany patrioty-

zmem heroizm, granicząca z odwagą brawura, poświęcenie, umiejętności wojskowe, ini-

cjatywa – to cechy, które wielokroć niwelowały przewagę potencjału militarnego wro-

gów, a nierzadko też rekompensowały słabość wewnętrzną państwa. 

Położenie Polski na styku kultur i cywilizacji, sprzyjające czerpaniu z obcych 

wzorów, przyczyniło się do powstania swoiście polskiej sztuki wojennej, której szczyt 

rozwoju przypada na wieki XVI i XVII. Świetne zwycięstwa odniesione pod Kirchol-

mem, Kłuszynem, Beresteczkiem, Chocimiem czy Wiedniem rozsławiły oręż znad Wisły 

w całej ówczesnej Europie. Upadek naszej państwowości w XVIII wieku uniemożliwił na 

przeszło stulecie (nie licząc XIX-wiecznych zrywów powstańczych) tworzenie w pełni 

samodzielnego wojska polskiego i zahamował rozwój rodzimej wojskowości. Odrodzenie 

państwa i wojska polskiego po I wojnie światowej, błyskotliwe zwycięstwo w wojnie  

z sowiecką Rosją 1920 roku – to wydarzenia dziejowe, które określiły charakter filozofii 

militarnej międzywojennego XX-lecia. Stworzone wówczas wojsko polskie, mimo iż nie 

                                                 

  Beata Oczkowicz – polska polityk, była wicewojewoda świętokrzyska, wiceminister obrony narodowej, 

od 25 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Obrony_Narodowej
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mogło oprzeć się agresji dwóch totalitarnych sąsiadów we wrześniu 1939 roku, wykazało 

dobre wyszkolenie bojowe, a przede wszystkim patriotyzm i poświęcenie w obronie Oj-

czyzny. Cechy te charakteryzowały żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, 

walczących o odzyskanie niepodległości zarówno w formacjach regularnych, tworzonych 

u boku aliantów, jak i w oddziałach zbrojnego podziemia.  

Układ sił międzynarodowych w ostatniej fazie wojny i po jej zakończeniu, przed-

miotowe potraktowanie Polski przez aliantów w Teheranie, Jałcie i Poczdamie to oko-

liczności, które uniemożliwiły realizację narodowych celów prowadzonej z takim po-

święceniem walki zbrojnej. Krew żołnierza polskiego przelana w obronie granic Rzeczy-

pospolitej, a także Francji, Wielkiej Brytanii, w Północnej Afryce, pod Monte Cassino,  

w walkach o Ankonę i Bolonię, na polach Belgii, Holandii i Północnych Niemiec, w Po-

wstaniu Warszawskim, a wreszcie w samym Berlinie – okazała się w polityce argumen-

tem niewystarczającym. Mimo ogromnych zasług w walce zbrojnej z hitlerowskimi 

Niemcami, mimo relatywnie największych strat, zarówno ludzkich, jak i materialnych, 

które naród polski poniósł w tej wojnie, Polska nie odrodziła się jako państwo demokra-

tyczne, wolne i niepodległe. Tysiące bohaterskich żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie nie mogło wrócić do wytęsknionej Ojczyzny, a ci, którzy wrócili, podobnie jak 

żołnierze niepodległościowego podziemia, zaznali wielu krzywd i niesprawiedliwości. 

Utworzone w kraju Wojsko Polskie zostało wykorzystane do bratobójczej walki z pod-

ziemiem niepodległościowym, a jego dowództwo – do połowy lat 50. w większości so-

wieckie – kierowało się imperialnymi interesami Związku Sowieckiego. W wojsku tym, 

aczkolwiek po 1956 roku całkowicie kadrowo spolonizowanym, chlubne 1000-letnie tra-

dycje oręża polskiego traktowano w sposób wybiórczy. Eksponowano w nich wszystko 

to, co uznano za „postępowe”, przemilczano fakty, wydarzenia i postaci uznane za 

„wsteczne”, a zatem niepasujące do obowiązującej ideologii. Na zapomnienie skazano 

więc czyn legionowy, walki Wojska Polskiego o utrzymanie świeżo odzyskanej niepod-

ległości po I wojnie światowej. Kurtyną niepamięci zasłonięto bohaterskich obrońców 

Lwowa – „Orlęta Lwowskie”, a także wszystkich bohaterów wojny polsko-sowieckiej 

1920 roku. Milczano o roli, jaką odegrał w tych historycznych wydarzeniach Józef Pił-

sudski – Naczelny Wódz i Pierwszy Marszałek Polski. Za swoiste tabu uznano wszelkie 

wzmianki o sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Milczano o jej tragicz-

nych dla narodu polskiego następstwach – często zakończonych śmiercią deportacjach, 

wywózkach, które dotknęły setki tysięcy Polaków zamieszkałych na kresach wschodnich. 

Nakazem zapomnienia objęto bezprecedensowy w swym barbarzyństwie mord katyński, 

usiłując na kłamstwie zbudować oficjalnie deklarowaną przyjaźń polsko-radziecką. Na 

marginesie historii umieszczono generałów Sikorskiego i Andersa. 

Przywrócenie narodowi jego pełnych tradycji orężnych, a więc tym samym przy-

wrócenie wojska narodowi, stało się możliwe dopiero po upadku systemu sowieckiego  

i odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności i demokracji, po jej wejściu do rodziny 

wolnych i demokratycznych narodów Europy. 

Symbolicznym tego wyrazem było reaktywowanie w 1992 roku, uchwałą parla-

mentu, obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia – na pamiątkę w bitwy 

warszawskiej 1920 roku. Proces umiejscowienia współczesnego wojska w tradycji oręża 

polskiego rozpoczął się jednak wcześniej, a jego formalnym wyrazem był Rozkaz Mini-
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stra Obrony Narodowej nr 1 z 2 stycznia 1991 r. W myśl niego, Wojsko Polskie dziedzi-

czy tradycje z okresu Piastów i Jagiellonów, I Rzeczypospolitej, epoki napoleońskiej, 

okresu powstań narodowych, II Rzeczypospolitej, a także walk o wolność i niepodległość 

w latach II wojny światowej. Przejmując powyższe dziedzictwo, Wojsko Polskie konty-

nuuje w jednostkach bojowych i związkach operacyjnych tradycje bojowe, a w warstwie 

symbolicznej nawiązuje do dawnych barw i odznak rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, 

pułków (równorzędnych), zachowuje wyróżniające nazwy, obyczaje (obchody święta 

pułku) dawnych jednostek wojskowych. Jednostki wojskowe, które mają własną prze-

szłość bojową z okresu II wojny światowej, zachowują i kultywują związane z tym trady-

cje, a jednocześnie dziedziczą dawne tradycje orężne.  

Naturalną niejako konsekwencją odzyskania przez Polskę suwerenności była jej 

integracja z demokracjami zachodnimi, czego wyrazem stało się przystąpienie naszego 

kraju w 1999 r. do Paktu Północnoatlantyckiego, a następnie, w 2004 roku, do Unii Euro-

pejskiej. Siły Zbrojne RP, sposobiąc się do obrony kraju i uczestnicząc w zapoczątkowa-

nych już w 1953 roku przez ówczesne Wojsko Polskie misjach pokojowych ONZ, a także 

w operacjach sojuszniczych za granicą, kontynuują dzisięciowiekowe chlubne tradycje 

polskiego oręża. Dochowują wierności tym tradycjom i starają się je pomnażać dla dobra 

narodu polskiego i całej społeczności międzynarodowej. 

Kultywowanie tych tradycji, będące wyrazem ciągłości historycznej narodu i pań-

stwa polskiego, a także szacunku dla patriotycznych wysiłków poprzednich pokoleń, ma 

także ogromne znaczenie wychowawcze. Bogate tradycje oręża polskiego stanowią bo-

wiem niewyczerpane źródło patriotycznych i obywatelskich treści. Pamięć o czynach 

bojowych przodków, duma z bojowych osiągnięć jednostki czy formacji wojskowej jest 

najskuteczniejszym czynnikiem spajającym zespoły żołnierskie. Rozbudzona przy tym w 

naturalny sposób chęć sprostania wysokim standardom wyznaczonym przez chwalebną 

przeszłość sprzyja poświęceniu w służbie, wzmożonemu wysiłkowi szkoleniowemu,  

a także zachowaniu godnej żołnierza polskiego postawy. Trzeba przecież pamiętać – cy-

tując księdza Piotra Skargę, przypomnę – że: „Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy”. 

Dwudziestoletni dystans, który dzieli nas od początków przemian ustrojowych  

i transformacji Wojska Polskiego, upoważnia do stwierdzenia, że mimo dokonujących się 

w tym okresie wielostronnych przeobrażeń sił zbrojnych, wielokrotnych zmian ich zadań 

i struktury, a także rozwoju techniki wojskowej, pojawienia się nowych środków i metod 

walki, pamięć o swych korzeniach, świadomość historyczna i tożsamość narodowa pozo-

stają jednym z ważniejszych czynników warunkujących właściwe funkcjonowanie armii 

państwa demokratycznego. Doświadczenia te odnoszą się również w całej rozciągłości do 

armii profesjonalnej, jaką od niedawna stało się Wojsko Polskie. Zmienia się rola armii. 

Wojsko Polskie jest nie tylko gwarantem naszej suwerenności i nienaruszalności granic, 

ale także ważnym elementem bezpieczeństwa europejskiego i światowego.  

Dorobek i tradycje oręża są ważnym składnikiem tożsamości narodowej, a szacu-

nek do barw i symboli wojskowych jest jednym z ważniejszych czynników współtworzą-

cych etos żołnierski. Stąd tak ważne dla współczesnego wojska jest przekazywanie kolej-

nym pokoleniom żołnierskim wiedzy o dokonaniach przodków, o ich poświęceniu w wal-

ce o wartości najwyższe – wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny.
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Mieczysław GOCUŁ

 

 

 

 

 

SIŁY ZBROJNE W PROCESIE  

PRZEOBRAŻEŃ SYSTEMOWYCH  

 

Zmiany zachodzące w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie  

XX i XXI wieku dotykają wielu płaszczyzn rzeczywistości politycznej, ekonomicznej  

i społecznej, w tym również systemu obronności naszego państwa i SZ RP jako jego za-

sadniczego elementu. Zmiany dotyczące Wojska Polskiego, w przeciwieństwie do więk-

szości innych obszarów działalności publicznej, miały i ciągle mają bardziej rewolucyjny, 

niż ewolucyjny charakter. W powszechnej świadomości, szczególnie wśród ludzi mło-

dych, zanika konstatacja, że zaledwie 20 kilka lat temu byliśmy, z wojskowego punktu 

widzenia, w zupełnie innej rzeczywistości. Publikacja ta pozwala spojrzeć na sprawy ak-

tualnej kondycji wojska, na sprawy naszych sukcesów oraz nierozwiązanych jeszcze pro-

blemów z perspektywy przeobrażeń systemowych. Z perspektywy dystansu, jaki musieli-

śmy pokonać, by stać się wiarygodnym elementem systemu bezpieczeństwa sojusznicze-

go. 

W artykule odniosę się do dwóch sztandarowych kierunków przemian, które były 

drogowskazami rozwoju ostatnich dekad. Jeżeli przyjrzymy się szczegółowo procesowi 

przeobrażeń systemowych, to mamy tutaj do czynienia z permanentną transformacją, któ-

rej celem jest dołączenie do najnowocześniejszych armii państw europejskich. Nie jest 

obojętne, jaka będzie nasza armia. To ona również stanowi o tym, jaka będzie nasza Oj-

czyzna.  

W wojsku polskim, w sposób najbardziej widoczny, skupiają się zarówno siły 

państwa, jak i jego więź ze społeczeństwem. Nasza armia wymagała rewolucyjnej trans-

formacji w 1989 roku. Podjęliśmy to bezprecedensowe wyzwanie. Teraz po upływie 

dwóch dekad możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy bardzo wiele. Chciałbym omówić 

teraz hasłowo pięć przenikających się wzajemnie aspektów przemian, które charakteryzu-

ją naszą armię. Tak więc nasza armia jest:  

 apolityczna, czyli politycznie neutralna, szkoląca się w duchu wartości 

wojskowego profesjonalizmu, skutecznie odizolowana od nacisków 

politycznych oraz ewentualnych zakłóceń porządku konstytucyjnego; 

 profesjonalna, czego przejawem była likwidacja poboru, który był związany  

z przymusem odbywania służby wojskowej. Stanowiło to zaledwie pierwszy, 

chociaż legislacyjnie ważny, etap procesu profesjonalizacji naszej armii. 

Przymusowa służba wojskowa, będzie reaktywowana jedynie w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Profesjonalna armia to nie tylko armia 

                                                 

  Mieczysław Gocuł – generał broni, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
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zawodowa. Kolejnym krokiem są zmiany w procesie szkolenia, doktryn  

i procedur działania; 

 bojowa, oparta na przyjęciu nowych limitów liczebności, a tym samym 

określonej wizji kształtu organizacyjnego polskiej armii. Zwiększamy liczbę 

żołnierzy w jednostkach bojowych. „Więcej wojska w wojsku”, kosztem 

niedopasowanej do dynamiki współczesnych działań rozbudowanej struktury 

dowodzenia. Wojsko musi zachować swoją podstawową zdolność do obrony 

naszej integralności terytorialnej i państwowej. Bojowość jest paradygmatem 

wszelkich przemian; 

 zmodernizowana, oparta na racjonalnym gospodarowaniu środkami 

publicznymi, nakierowanym na wymianę starego, nieadekwatnego do potrzeb 

i ewentualnych zagrożeń uzbrojenia i sprzętu oraz sukcesywne wprowadzanie 

nowych rodzajów uzbrojenia. Modernizacja nie ma zdefiniowanego końca  

i jest procesem ciągłym. Myślą przewodnią jest stabilizacja przez 

racjonalizację; 

 demokratyczna. 

Muszę przyznać, że jako wojskowemu, trudno mi oprzeć się poczuciu pewnej 

sprzeczności, którą stwarza istnienie w państwie demokratycznym armii jako instytucji, 

ze swej natury, niedemokratycznej, opartej na dyscyplinie i hierarchii. Z drugiej jednak 

strony wojsko nie może być wyalienowaną siłą, a raczej wspólną sprawą obywateli, 

otwarcie omawianą, dyskutowaną i ocenianą  

Można zgodzić się z tezą, że ostatnia dekada XX wieku była determinowana sil-

nymi procesami demokratyzacji życia publicznego i szukania naszej tożsamości po za-

kończeniu „zimnej wojny”. Z kolei pierwsza dekada XXI wieku miała na celu zmianę 

tożsamości wewnętrznej armii, co można powiązać z przemianą świadomości nie tylko 

wojskowej, ale i społecznej. Od hasła „z poboru”, kojarzonego z przymusem, niechęcią, 

biernością, stagnacją, do hasła - „ochotnicza”, tożsamego z dobrowolnością, inicjatywą, 

kreatywnością i zaangażowaniem. 

Jeszcze w czasie funkcjonowania Układu Warszawskiego, latem 1990 roku Am-

basada Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli ustanowiła trwałe relacje konsultacyjne  

z Paktem Północnoatlantyckim. Upadek Związku Radzieckiego i demokratyczne zmiany 

w państwach Europy Środkowej i Wschodniej doprowadziły do formalnego podpisania 

porozumienia o rozwiązaniu, po 36 latach funkcjonowania, Układu Warszawskiego. NA-

TO szybko zdało sobie sprawę z nowych, historycznych możliwości, jakie stwarza na-

wiązanie relacji politycznych i wojskowych z państwami, które odzyskały status samo-

stanowienia o sobie. Na szczycie w Rzymie zainicjowało utworzenie forum, w ramach 

którego państwa tzw. „bloku wschodniego” mogły nawiązywać relacje z sojuszem i pro-

wadzić dialog polityczny. W tym czasie nie była rozważana, nawet w futurystycznych 

wizjach, sprawa ewentualnego członkostwa.  

Pierwszy krok w kierunku jego rozszerzenia został zrobiony w 1994 roku. Na 

szczycie w Brukseli sojusznicy zgodzili się na współpracę w ramach inicjatywy Partner-

stwa dla Pokoju. Celem inicjatywy było wspieranie nowych demokracji w procesie profe-

sjonalizacji i demokratyzacji narodowych armii.  
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Na szczycie w Madrycie, w lipcu 1997 roku, NATO wystosowało formalne zapro-

szenie, które pozwalało na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, między innymi z Polską, 

co było wyrazem docenienia naszych przemian. W marcu 1999 roku odbyła się ceremo-

nia akcesyjna, która jest historycznym sukcesem naszego kraju. Chciałbym tutaj zacyto-

wać słowa byłego ministra spraw zagranicznych, świętej pamięci profesora Bronisława 

Geremka, który na tej uroczystości powiedział: (…) będziemy dobrym i wiarygodnym 

sojusznikiem, na dobrą i złą pogodę, jesteśmy przygotowani nie tylko na wykorzystanie 

wszystkich możliwości rozwojowych i korzyści związanych z członkowstwem, ale również 

na realizację wszystkich zobowiązań i powinności. Jesteśmy wierni temu zobowiązaniu, 

chociaż Sojusz zmienił swoją tożsamość i jest bardziej zorientowany na realizację misji 

ekspedycyjnych, a mniej na praktyczną realizację gwarancji związanych z artykułem 5.  

W czerwcu 2003 roku Polska wysłała swoich żołnierzy do Iraku pod hasłem „nie-

opuszczania sojuszników w potrzebie”, włączając się tym samym w ogólnoświatową 

wojnę z międzynarodowym terroryzmem. 

W 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i od 

pierwszych chwil członkostwa zaadaptowała wytyczne i zadania Wspólnej Europejskiej 

Strategii Bezpieczeństwa i Obrony. W 2006 roku misja ISAF, w której ciągle jesteśmy 

znaczącym kontrybutorem, przejęła odpowiedzialność za obszar całego Afganistanu, 

włączając się do bojowych działań stabilizacyjnych. Nasz udział, który wzrósł do 2600 

żołnierzy był największym zaangażowaniem bojowym od czasu II Wojny Światowej.  

W 2007 roku polscy żołnierze pełnili służbę w misji Unii Europejskiej – EUFOR Chad. 

Również i tym razem byliśmy jednym z największych kontrybutorów. 

Kończąc ten rys historyczny, chciałbym z wiarą stwierdzić, że jesteśmy gotowi 

wypełnić wszystkie nasze zobowiązania i wyzwania XXI wieku, które związane są z po-

kojem, stabilnością, sprawiedliwością, wolnością i rozwojem ekonomicznym. Jedynie 

nowoczesna armia, która musi być poddawana permanentnej transformacji, daje gwaran-

cję realizacji tych zobowiązań. 

Transformacja jest naturalnie rozumianym procesem ciągłych i jakościowych 

zmian, który przestawia organizację lub cały system na nowe tory rozwojowe, gwarantu-

jące bardziej efektywne i racjonalne funkcjonowanie. W Siłach Zbrojnych RP wykorzy-

stujemy zmodyfikowaną wersję czterostopniowego, teoretycznego modelu rozwiązywa-

nia problemów, zwykle wykorzystywanego w procesach biznesowych i znanego w litera-

turze fachowej jako proces Deminga lub proces PDCA. Takie podejście jest również do-

wodem na systemowe przeobrażenia w naszej armii i kraju. Proces ten jest cyklicznie 

powtarzany. Testujemy w jego ramach potencjalne i praktyczne skutki wprowadzanych 

zmian, dokonując odpowiednich korekt.  

Filozofia ta została zaadaptowana w procesie opracowywania programów rozwoju 

SZ RP (rys. 1). 
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Rys. 1. Programy rozwoju SZRP w latach 2006-2011 

Źródło: opracowanie własne 

Jak widać na rysunku 1, poszczególne okresy realizacji planów zachodzą na sie-

bie, dając możliwość łatwej weryfikacji błędnych decyzji, które zostały podjęte z braku 

odpowiednich danych w okresie planowania. Model taki pozwala również na dopasowa-

nie planów do dynamicznie zmieniających się potrzeb i możliwości realizacyjnych. 

Chciałbym podkreślić, że kierunki zmian są formułowane nie tylko na podstawie naro-

dowych uwarunkowań. W chwili obecnej istnieje ścisła korelacja planów narodowych  

z cyklem planistycznym NATO i Unii Europejskiej. W 2012 roku prowadziliśmy kolejny 

Narodowy Przegląd Strategiczny. 

Na bazie pięciu głównych priorytetów opracowano pięć programów moderniza-

cyjnych. Modernizacja SZ jest ściśle powiązana z potrzebami operacyjnymi i obecnymi 

możliwościami realizacyjnymi. Będzie ona dotyczyć nowoczesnych systemów obrony 

powietrznej, w tym przeciwrakietowej, systemów zwiększających mobilność i siłę raże-

nia poprzez wprowadzenie śmigłowców we wszystkich rodzajach SZ. Sukcesywnie mo-

dernizować będziemy również Marynarkę Wojenną, aby dopasować ją do zadań realizo-

wanych w akwenie morza Bałtyckiego i akwenach morskich w czasie realizacji zadań 

ekspedycyjnych.  

Priorytetem będą systemy dowodzenia i rozpoznania, w tym informatyzacja i ro-

botyzacja w ramach C4ISR oraz rozwój komplementarnej rodziny bezpilotowych środ-

ków rozpoznawczych. Całe szczęście, że mamy relatywnie dobrą i stabilną sytuację fi-

nansowania naszych potrzeb operacyjnych. Na wykresie przedstawiłem wydatki moder-

nizacyjne na tle wydatków na obronność. Jak widać, wzrasta nie tylko suma nakładów 

modernizacyjnych, ale również procent udziału modernizacji w całościowym budżecie 

obronnym - w 2011 roku osiągając poziom 22 %, co daje prawie 100% wzrost w porów-

naniu z rokiem 2001. Te pozytywne trendy są również przedstawione wykresie, który 

wskazuje procentowy wzrost wydatków na modernizację netto, po odjęciu średniorocznej 
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inflacji. W ostatniej dekadzie, za wyjątkiem roku 2008, doświadczamy dodatniego wzro-

stu nakładów (rys 2). 

 

Rys. 2. Wydatki na modernizację polskiej armii 

Źródło: opracowanie własne 

Kończąc temat przeobrażeń systemowych związanych z modernizacją, chciałbym 

zwrócić uwagę na dwie inicjatywy kolektywne. Znacząca redukcja narodowych budżetów 

obronnych, jako bezpośrednie pokłosie kryzysu finansowego, oraz wzrastający koszt ope-

racji ekspedycyjnych przymusiły państwa członkowskie NATO i UE do szukania bardziej 

ekonomicznie efektywnych i racjonalnych rozwiązań w sferze budowy zdolności obron-

nych. Mam tutaj na myśli inicjatywy:  

 Pooling and Sharing (EU); 

 Smart Defense (NATO).  

Wcześniej Polska uczestniczyła w kilku międzynarodowych przedsięwzięciach, 

które zaprezentowałem. Na chwilę obecną wstępnie zaakceptowaliśmy udział w 30 pro-

gramach w ramach tych dwóch inicjatyw. Dokonaliśmy również znaczących przeobrażeń 

systemowych w sferze bezpieczeństwa, które w znaczącym stopniu uwzględnia czynnik 

demokratyzacji armii i umieszczenia jej w całym systemie bezpieczeństwa narodowego. 

Biorąc pod uwagę nasze historyczne doświadczenia, w dalszej części będę się starał 

przedstawić strukturę bezpieczeństwa.  

Wyniki analizy zagrożeń wskazują, że w bliższej przyszłości mało prawdopodob-

ne wydają się zagrożenia związane bezpośrednio z utratą niepodległości, czy integralno-

ści terytorialnej państwa. Do głównych czynników determinujących naszą politykę bez-

pieczeństwa sfery wojskowej, jako jednego z elementów kompleksowego systemu, należą 

więc: 
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1. Narodowe wymagania, zobowiązania międzynarodowe i doświadczenia operacyj-

ne. 

2. Nowoczesne i profesjonalne SZ jako solidny fundament koncepcji bezpieczeństwa 

narodowego. 

Na tym fundamencie budujemy i utrzymujemy SZ, które są odpowiednio zorgani-

zowane, wyposażone i dowodzone, tak aby były nowoczesne, mobilne, wyszkolone, ak-

tywne i szybkie, trwałe w działaniu zarówno w operacjach związanych z artykułem 5, jak 

i operacjach asymetrycznych. 

Sojusz NATO jest gwarantem naszej terytorialnej integralności i niezawisłości 

poprzez potwierdzenie gwarancji kolektywnej obrony, nawet w sytuacji braku precyzyj-

nie zdefiniowanego wroga. Wspieramy w pełnej rozciągłości zaangażowanie NATO  

w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz pokonfliktową stabilizację, a także możli-

wość udziału partnerów spoza sojuszu w operacjach prowadzonych przez NATO. 

Następnym filarem bezpieczeństwa jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej,  

w tym wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony.  Struktura wojskowa Unii, chociaż 

słabsza w stosunku do NATO, doskonale uzupełnia szerokie spektrum wojskowego zaan-

gażowania. Europejskie Grupy Bojowe są tego dobrym przykładem. Europa tworzy, po-

mimo obecnych problemów, stabilny region rozwoju ekonomicznego i otwarcia na 

wschód, w ramach wspieranej przez Polskę inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. 

Poza europejskim zaangażowaniem we Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obro-

ny, Polska kładzie szczególny nacisk na więzy transatlantyckie. Intensywnie rozwijamy 

nasze bilateralne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, dla obopólnych korzyści. Nasze re-

lacje są historycznie uwarunkowane i mają swoje początki w XVIII wieku. Politycznego 

znaczenia nabiera obecność żołnierzy amerykańskich w Europie i w Polsce, jest to dla nas 

dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa.  

I w końcu – współpraca regionalna. Polska wspiera starania budowania trwałego 

pokoju w Europie i na świecie, poprzez tworzenie warunków współpracy na bazie demo-

kratycznych wartości praw człowieka, poszanowania prawa międzynarodowego i solidar-

ności społecznej. Współpraca pozwala budować środki zaufania i jednoznacznego rozu-

mienia wzajemnych działań, opierając się na zasadzie otwartości i wymianie informacji 

pomiędzy sąsiadami i partnerami w Europie i na świecie (rys. 3). 
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Rys. 3. Obszary aktywności państw w ramach współpracy regionalnej w Europie 

Źródło: opracowanie własne 

Niezależnie od współpracy regionalnej, koncepcja bezpieczeństwa opiera się na 

czterech filarach: 

1. NATO. 

2. Unia Europejska. 

3. Więzy Transatlantyckie. 

4. Współpraca Regionalna. 

Pod tym dachem możemy bezpiecznie i permanentnie przeobrażać nasze Siły 

Zbrojne. Chociaż filary wyglądają na solidne, zdajemy sobie sprawę z możliwości ich 

stopniowego rozwoju i zmiany wag priorytetów, czasami poza naszą wolą i oczekiwa-

niami. 

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że SZ RP, z całkowicie nową charakterystyką 

właściwości, są fundamentem systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Systemowe przeobrażenia jakościowe i ilościowe zostały przeprowadzone w ob-

szarze stanów osobowych. 

Na wykresie (rys. 4.) przedstawiono wybiórczo stan osobowy SZ RP w przedziale 

1991-2012. W latach dziewięćdziesiątych obniżano znacząco stany, dopasowując je do 

nowych zadań i nowej sytuacji geopolitycznej. Zastanawiano się nawet wtedy nad zasad-

nością utrzymywania SZ w ogóle.  
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Rys. 4. Dynamika zmian ilościowych w polskiej armii w latach 1991-2012 

Źródło: opracowanie własne 

W kolejnych latach próbowaliśmy dopasować stany osobowe i strukturę do zagro-

żeń, które w międzyczasie zmieniały się dość dynamicznie. Początkowy entuzjazm „de-

militaryzacji” został przygaszony. Szukano optymalnych rozwiązań, dopasowanych do 

zagrożeń, możliwości i brakujących zdolności. 

Zgodnie z decyzjami władz państwowych stan osobowy SZ RP został ustalony na 

poziomie 100 000 żołnierzy, którzy są bezpośrednio wzmacniani żołnierzami Narodo-

wych Sił Rezerwowych.  

Ważnym przeobrażeniem systemowym jest otwarcie stanowisk wojskowych dla 

kobiet. Liczba kobiet-żołnierzy systematycznie wzrasta, ostatnio przekroczyliśmy poziom 

2%, co stanowi około 2 500 kobiet-żołnierzy, w tym 300 w NSR. Narodowe Siły Rezer-

wowe zostały utworzone w 2010 roku i nadały procesowi transformacji nowego przyspie-

szenia i jakości. Zgodnie z postanowieniem, liczebność sił rezerwowych będzie utrzy-

mywana na poziomie 20 000 żołnierzy, co stanowi około 17 % naszego osobowego po-

tencjału. NSR składają się z ochotników, obecnie głównie żołnierzy rezerwy, którzy 

ukończyli służbę wojskową jako poborowi oraz byłych żołnierzy zawodowych. Tak więc 

są to obywatele, którzy przeszli różne formy szkolenia wojskowego. W przyszłości pla-

nuje się również organizować szkolenie podstawowe dla chętnych, którzy nie mieli moż-

liwości odbyć służby obowiązkowej.  

Siły Rezerwowe zostały utworzone w celu bezpośredniego wzmocnienia rozwi-

niętych jednostek wojskowych. W chwili obecnej dokonuje się rewizji koncepcji funk-

cjonowania NSR, aby określić ich optymalne zastosowanie. Główne zadania tej służby 

obejmują: 

 obronę terytorium; 

 wzmocnienie rozwiniętych jednostek SZ RP, również w czasie misji poza 

granicami kraju; 
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 wspieranie cywilnych instytucji w sytuacjach reagowania kryzysowego, ta-

kich jak klęski żywiołowe; 

 ochronę krytycznej infrastruktury przed atakami terrorystów; 

 operacje poszukiwawczo-ratunkowe. 

Ustanowienie NSR przyniosło szereg korzyści szczególnie w aspekcie demokraty-

zacji armii. Po zakończeniu poboru naturalne więzi z społeczeństwem zostały utracone. 

NSR doskonale wypełniają tę lukę, co przyczynia się do lepszego zrozumienia potrzeb  

i problemów wojskowych. W lutym 2012 roku w NSR służyło prawie 10 000 żołnierzy. 

Prowadzona jest dalsza, intensywna rekrutacja. 

Jakościowo najgłębsze przemiany związane są z wewnętrzną strukturą stanu oso-

bowego SZ RP (rys. 5). Jeszcze w okresie akcesji do NATO, nasza armia opierała się na 

żołnierzach z poboru, którzy stanowili około 58 % ogółu żołnierzy. W kolejnych latach 

liczba ta była sukcesywnie redukowana, aż do całkowitego zniknięcia. W 2005 roku 

utworzono nowy korpus osobowy zawodowych szeregowych. Dzisiaj korpus ten obejmu-

je 40 % stanu osobowego. Zmieniał się też stosunek ilościowy pomiędzy korpusem ofi-

cerskim a podoficerskim, na korzyść tego drugiego. Obecna struktura jest bliska prawi-

dłowej piramidzie stanowisk. 

 

Rys. 5. Zmiany strukturalne w polskiej armii w latach 1999, 2005 i 2012 

Źródło: opracowanie własne 

Najbardziej spektakularne osiągnięcie dotyczy wymiany generacyjnej kadry. Na 

wykresie przedstawiono procentowy udział żołnierzy w zależności od czasu rozpoczęcia 

służby wojskowej. Jak widać, 74 % naszych SZ składa się z żołnierzy, którzy rozpoczęli 

służbę wojskową po naszym wstąpieniu do NATO. Jednocześnie kategoria „weteranów” 

pamiętających Układ Warszawski zmniejszyła się do 9 % (rys. 6). 
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Rys. 6. Wymiana generacyjna w polskiej armii w latach 2000-2012 

Źródło: opracowanie własne 

Nie zawsze jest to prawdą, ale można założyć, że nasza armia przestała być ogra-

niczana staromodnym, konserwatywnym podejściem do rozwiązywania problemów i ma 

ogromny potencjał intelektualny. Efektywnym czynnikiem zwielokratniającym poziom  

i profesjonalizm żołnierzy i oficerów są szkolenia poza granicami kraju. Pomijając dużą 

dynamikę zmian przedstawionych wykresów, można uśrednić uczestnictwo w zagranicz-

nych uczelniach do 15 żołnierzy na rok, co razem daje 350 wyszkolonych. Jeżeli dodamy 

do tego uczestników różnego rodzaju kursów, to uzyskamy liczbę przekraczającą 6 000 

uczestników.  

Uwzględniając współczynnik powtarzalności (żołnierze, którzy uczestniczyli  

w kilku szkoleniach), aktualnie w SZ RP służy ponad 3 000 żołnierzy i oficerów posiada-

jących dyplom ukończenia szkolenia zagranicznego (rys. 7). 
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Rys. 7. Ilościowy udział polskich żołnierzy w szkoleniach zagranicznych w latach 1999-2012 

Źródło: opracowanie własne 

Wraz ze zmianami osobowymi dokonywano sukcesywnych zmian strukturalnych. 

Do 2006 roku każdy rodzaj SZ przygotowywał, dowodził i wspierał swoje pododdziały 

niezależnie. Obecnie dokonaliśmy podziału funkcyjnego. Sztab Generalny jest odpowie-

dzialny za planowanie rozwoju SZ RP. Dowództwo Operacyjne dowodzi jednostkami 

poza granicami i w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się więc użyciem Sił Zbrojnych. 

Cztery rodzaje Sił Zbrojnych odpowiedzialne są za przygotowanie stanów osobo-

wych i jednostek do działań. Inspektoraty Wojskowej Służby Zdrowia i Wsparcia wspie-

rają wszystkie rodzaje SZ w zakresie swoich kompetencji. Ze względu na specyfikę dzia-

łania Siły Specjalne ciągle są w stanie zabezpieczyć samodzielnie wszystkie wymienione 

działania. Rozdział funkcji na planowanie, użycie, przygotowanie i wsparcie znacząco 

poprawił nasze zdolności do prowadzenia operacji połączonych.  

Kończąc chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na zmiany charakteru naszego zaanga-

żowania w misjach poza granicami kraju. Jest to kolejny dowód przeobrażeń, jakie doko-

nały się w SZ RP na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Na osi rzędnych zobrazowałem 

średnioroczną ilość żołnierzy służących w misjach poza granicami kraju. (rys. 8). 
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Rys. 8. Udział ilościowy polskich żołnierzy misjach wojskowych poza granicami kraju w 

latach 1990-2012 

Źródło: opracowanie własne 

WNIOSKI  

Pierwszy: nasze zaangażowanie sukcesywnie rosło i ustabilizowało się na pozio-

mie 2500-3000 żołnierzy. Jest to zgodne z naszymi deklaracjami potwierdzonymi przez 

władze naszego państwa. 

Drugi: w latach 90. zwraca uwagę przewaga misji pod egidą ONZ, przy stopnio-

wym, rosnącym udziale misji NATO, które w ostatnich latach (2009-2012) całkowicie 

zdominowały procentowo nasze zaangażowanie. 

Trzeci: Zwraca uwagę fakt, że szczególnie w okresie 2003-2008, udział w misjach 

koalicji chętnych można interpretować jako wyraz naszej wrażliwości na niesprawiedli-

wości i niepokoje poza granicami naszego kraju. 

Czwarty: charakter naszego zaangażowania zmienia się, początkowo misje pod 

auspicjami ONZ były misjami zabezpieczenia logistycznego lub inżynieryjnego, z bie-

giem nabywania doświadczeń operacyjnych i międzynarodowych, zaczęliśmy uczestni-

czyć w misjach bojowych (np. walki z terroryzmem międzynarodowym). 
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Lech KONOPKA

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ POLSKI W XXI WIEKU. RO-

LA ARMII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, SPOŁECZEŃSTWIE I 

PAŃSTWIE 

 

 

Niedawno zakończyliśmy etap wykonawczy Strategicznego Przeglądu Bezpie-

czeństwa Narodowego, w czasie którego mówiliśmy o bezpieczeństwie Polski oraz byli-

śmy świadkami ustaleń Szczytu NATO w Chicago.  

Temat bezpieczeństwa i obronności Polski w obecnym stuleciu jest bardzo złożo-

ny. W moim artykule poruszę tylko niektóre, najważniejsze moim zdaniem, kwestie. 

Krótko wskażę na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski oraz 

na rolę armii we współczesnym świecie, społeczeństwie i państwie.  

W rozpatrywaniu zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski konieczne 

jest uwzględnienie kontekstu globalnego i europejskiego.  

W kontekście globalnym można wymienić wiele procesów i czynników wpływa-

jących na bezpieczeństwo Polski. Jest wśród nich: globalizacja i kryzysowe zjawiska neo-

liberalnej wersji systemu kapitalistycznego, fenomen państw upadających i upadłych, 

erozja ważnych porozumień międzynarodowych, osłabienie roli i funkcji organizacji 

międzynarodowych słabo dostosowujących się do przemian, relatywne osłabienie Stanów 

Zjednoczonych, a także przesunięcie ich strategicznego zainteresowania z Europy na 

Azję i Pacyfik, wzrost nowych, tzw. wschodzących, potęg, wzrost asertywności Rosji, 

szczególnie wobec jej zachodnich partnerów, oraz wzrost znaczenia regionalnych mo-

carstw m.in. Iranu, Turcji, Pakistanu, RPA i innych. 

Na bezpieczeństwo Polski mają wpływ bezpośrednie i pośrednie zagrożenia ze-

wnętrzne. Do nich zaliczam: 

 faktyczną i potencjalną proliferację technologii oraz broni masowego rażenia; 

 osłabienie reżimów kontroli zbrojeń konwencjonalnych i budowania zaufania 

polityczno-wojskowego; 

 rozwijanie systemów broni rakietowej i środków jej zwalczania; 

 terroryzm, zwłaszcza ten motywowany radykalną ideologią islamską; 

 konflikty regionalne – tu lista jest długa: Afganistan, Pakistan, pogranicze pa-

kistańsko-indyjskie, Półwysep Koreański, Chiny-Tajwan czy ostatnio spory 

na Morzu Południowochińskim; 

                                                 

  Lech KONOPKA – generał broni (rezerwy), Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 

Zbrojnymi 
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 państwa rozbite od wewnątrz w wyniku: korupcji, nadużycia władzy, zbyt 

słabych instytucji, braku odpowiedniej rachunkowości oraz istnienia poważ-

nych konfliktów wewnętrznych; 

 kryzysowe zjawiska gospodarki światowej, takie jak obniżenie tempa wzrostu 

gospodarczego, trudne oddłużanie, rosnące bezrobocie, wzrost cen surowców; 

 zmiany demograficzne – przewidywany wzrost populacji świata i starzejące 

się społeczeństwa; 

 zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych; 

 rosnąca podatność na zagrożenia cybernetyczne; 

 zorganizowana kryminalistyka (przestępczość zorganizowana), która przeja-

wia się m.in.: handlem bronią, narkotykami, ludźmi. 

Fundamentem dla bezpieczeństwa europejskiego jest pięć powiązanych ze sobą 

elementów. Są to:  

1. Sojusz Północnoatlantycki.  

2. UE i jej Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.  

3. Strategiczna obecność USA na kontynencie. 

4. Systemy bezpieczeństwa: zbiorowego – ONZ i kooperatywnego – OBWE. 

5. Zinstytucjonalizowane formy stosunków z Rosją.  

Te elementy pozostają ze sobą w różnych relacjach współpracy i rywalizacji, 

utrzymując jednak stabilny ład, łagodząc konflikty i utrwalając w Europie demokratyczne 

normy i standardy.  

Ostatnie dwudziestolecie polskiej państwowości było okresem niezwykle bogatym 

w doświadczenia strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Potrafiliśmy – 

choć nie bez trudu i kłopotów – wybić się na samodzielność strategiczną. Zdołaliśmy 

pomyślnie osiągnąć najważniejszy cel, jakim było dołączenie do zachodnich struktur 

bezpieczeństwa i teraz jesteśmy w trakcie zdobywania, odpowiadającej naszym interesom 

i możliwościom, pozycji w NATO i UE.  

Polskie zaniepokojenie może budzić przesunięcie strategicznego zaangażowania 

USA w stronę Azji i Pacyfiku. Polska musi wypracować indywidualne, jednak na niwie 

sojuszniczej, adekwatne odpowiedzi na zmniejszoną amerykańską obecność wojskową  

w Europie. Relacje z Rosją miały i będą miały wpływ na bezpieczeństwo Polski. Wy-

zwaniem dla nas są neoimperialne próby odbudowania przez Rosję wpływów i dominują-

cej pozycji, traktowanie obszaru proradzieckiego jako rosyjskiej strefy tzw. uprzywilejo-

wanych interesów oraz obszaru Europy Środkowej jako odmiennego od obszaru pozosta-

łych członków NATO.  

Na wschód i południe od Polski znajdują się największe punkty zapalne i ogniska 

napięć. Obwód kaliningradzki pozostaje wysoce zmilitaryzowanym obszarem Europy. 

Szczególny niepokój wywołuje rozmieszczenie na jego terytorium nowych wyrzutni ra-

kiet operacyjno-taktycznych Iskander. W niedalekiej przyszłości źródłem niepokojów 

może stać się Białoruś (rośnie tam możliwość niepokojów społecznych i konfliktów 

związanych z walką o władzę). W rejonie Morza Czarnego mamy do czynienia z cztere-

ma zamrożonymi konfliktami – w Abchazji, Południowej Osetii, Górskim Karabachu  
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i Naddniestrzu. Silne tendencje separatystyczne i napięcia występują na Krymie i Północ-

nym Kaukazie.  

Cechą charakterystyczną współczesnych stosunków międzynarodowych jest wzra-

stająca rola czynników wewnętrznych w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. Obecnie 

i w nadchodzących dziesięcioleciach, obok militarnego wymiaru bezpieczeństwa, równie 

ważne, jeśli nie najważniejsze, znaczenie będą miały inne wymiary, w tym społeczny, 

ekonomiczno-finansowy, energetyczny, ekologiczny i cybernetyczny.  

Demografia. Ze wszelkich scenariuszy wynika, że następuje spadek liczebności  

i starzenie się społeczeństwa. Wywierają one negatywny wpływ na rynek pracy, system 

emerytalny oraz system polityczny. Skutkiem będzie zmniejszenie zdolności do szybkie-

go rozwoju cywilizacyjnego kraju i różnorakie implikacje dla bezpieczeństwa. Inną kon-

sekwencją i zarazem strategicznym wyborem będzie zapotrzebowanie na imigrację i siłę 

roboczą z innych krajów.  

Niezależność energetyczna, rozwój ekonomiczny kraju, a w konsekwencji wzrost 

zapotrzebowania na energię stawiają wymóg dywersyfikacji bilansu energetycznego  

i zmniejszenia uzależnienia od quasi-monopolistycznego źródła dostaw gazu i ropy.  

Infrastruktura krytyczna. Nasza infrastruktura krytyczna jest w znacznym stop-

niu przestarzała. Np. mamy tylko 8% trakcji kolejowej przystosowanej do jazdy szybkich 

pociągów (do 150km/h). W przeliczeniu na powierzchnię kraju mamy jeden z najniż-

szych wskaźników długości autostrad w Europie. Infrastruktura energetyczna jest przesta-

rzała: 43% elektrowni ma ponad 30 lat, a tylko 8% to instalacje nowe.  

Potencjał intelektualny i technologiczny. Bezpieczeństwo narodowe zależy  

w znacznej mierze od potencjału intelektualnego i technologicznego. Narastającym pro-

blemem jest odpływ badaczy i twórców za granicę, do ośrodków w Europie Zachodniej  

i USA. Sytuacja taka skazuje Polskę na status kraju peryferyjnego, nieatrakcyjnego dla 

prowadzenia zaawansowanych badań. Konsekwencją jest również negatywny wpływ na 

rozwój potencjału społeczno-gospodarczego kraju.  

Bezpieczeństwo cybernetyczne. Na tę kwestię zwrócił uwagę Prezydent Komo-

rowski. Ataki cybernetyczne są już faktem codziennym naszej egzystencji. Wszyscy pa-

miętamy falę protestów wokół ACTA, przetaczającą się przez Polskę na początku roku. 

Bezpieczeństwo klimatyczne, komunikacyjne. W ostatnich latach odczuwali-

śmy konsekwencję klęsk żywiołowych oraz tragicznych w skutkach katastrof komunika-

cyjnych. 

Odwołując się do rezultatów SPBN, można stwierdzić, że: 

 zagrożenia, z jakimi zmierzy się Polska w nadchodzących latach to: patologie 

w sferze gospodarczej i społecznej, w tym korupcja; brak edukacji na rzecz 

bezpieczeństwa; przestępczość, również zorganizowana oraz cyberprzestęp-

czość; przestarzała, zagrożona wysokim współczynnikiem awaryjności infra-

struktura krytyczna oraz brak dywersyfikacji dostaw surowców energetycz-

nych; 

 wyzwania i ryzyka wynikające m.in.: z istnienia społeczeństwa informacyjne-

go i wolnego przepływu informacji oraz zmian demograficznych i klimatycz-

nych; 
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Na tym tle warto dodać aspekt pozytywny: o szansach w krajowym wymiarze 

bezpieczeństwa stanowią m.in. duża elastyczność polskiego biznesu i rolnictwa oraz  

w miarę stabilna sytuacja makroekonomiczna.  

Budowanie bezpieczeństwa Polski wspiera się na trzech filarach. Podstawowym  

i najważniejszym jest filar krajowy - czyli własne zdolności, narodowe zasoby i środki 

bezpieczeństwa. W filarze krajowym powinny uczestniczyć wszystkie elementy obronno-

ochronne i liczne społeczno-gospodarcze dziedziny bezpieczeństwa.  

Dwie podpory zewnętrzne to członkostwo w NATO i UE. NATO, podobnie jak 

inni aktorzy stosunków międzynarodowych, stoi przed wieloma wyzwaniami i zadaniami. 

Na szczycie NATO w Chicago podejście do nich stało się sprawdzianem istotności i wi-

talności sojuszu. Naszym priorytetem jest funkcja obronna Sojuszu. Artykuł 5 Traktatu 

Waszyngtońskiego pozostaje rdzeniem i spoiwem NATO. Konieczne stało się wypraco-

wanie mechanizmów jego implementacji: aktualizacja planów ewentualnościowych, ćwi-

czenia z udziałem wojsk z uwzględnieniem scenariusza kolektywnej obrony, równomier-

ny rozwój obronnej infrastruktury sojuszniczej oraz rozwój systemu obrony przeciwrakie-

towej NATO. W Chicago ważna była również agenda afgańska. Polska od początku 

opowiadała się za realizacją strategii afgańskiej przyjętej na szczycie NATO w Lizbonie 

w 2010 roku, zakładającej zakończenie misji ISAF w 2014 roku.  

Drugi filar zewnętrzny to Unia Europejska, która dopiero organizuje się jako 

podmiot bezpieczeństwa, co w dużej mierze bierze się z kryzysu gospodarczego. Obser-

wujemy niekorzystną tendencję odchodzenia od wspólnotowości ku selektywności, wy-

biórczego traktowania zadań i sposobów postępowania w kwestiach bezpieczeństwa oraz 

racjonalizacji polityk jej członków. Potrzebna jest nowa wizja i działanie uwzględniające 

zasadnicze zmiany zaszłe i zachodzące w środowisku bezpieczeństwa europejskiego.  

 Rola armii we współczesnym świecie wynika z tysiącleci doświadczeń narodów  

i państw. We współczesnych państwach armia narodowa jest największą i najlepiej zor-

ganizowaną częścią organizacji państwowej, decydującej o trwałości, stabilności i sile 

państwa oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, a także międzynarodowego. 

Armia narodowa jest, obok kultury narodowej, głównym i niezastępowalnym atrybutem 

państwowości, gwarantującym suwerenność i niepodległość państwa. Tradycje oraz or-

ganizacja wojskowa należą do podstawowych składników kultury narodowej i państwo-

wej.  

 Armia w społeczeństwie symbolizuje instytucję państwa – jego organizację, po-

wagę i sprawność, daje społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa oraz wiary w jego siłę, 

dumy z własnego kraju, a także stanowi organizację, przez którą obywatele identyfikują 

się z państwem oraz czują się za nie współodpowiedzialni. W końcu armia kształtuje po-

stawy patriotyczne i obywatelskie w społeczeństwie wnosząc „wartości żołnierskie”, ta-

kie jak historia walk w obronie Polski i powstań narodowych, tradycje wojskowe, które 

są wyróżnikiem polskiej tożsamości narodowej.  

Według „Strategii Obronności RP” Siły Zbrojne RP powinny utrzymywać nie-

zbędny poziom zdolności operacyjnych. W wypadku konfliktu na małą skalę SZ RP po-

winny zapewnić obronę państwa na jednym kierunku operacyjnym. Natomiast w wypad-

ku konfliktu zbrojnego o dużej skali zdolności operacyjne SZ RP mogą okazać się niewy-

starczające. Dlatego też w takim przypadku powinno nastąpić rozwinięcie strategiczne 
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całości sił i utrzymanie strategicznie ważnych obszarów państwa, przyjęcie na własnym 

terytorium Sojuszniczych Sił Wzmocnienia i udział w strategicznej sojuszniczej operacji 

obronnej w celu stworzenia warunków do politycznego rozwiązania konfliktu zgodnie  

z polskim interesem narodowym.  

Raport SPBN potwierdza, że Siły Zbrojne RP muszą zatem utrzymywać gotowość 

do realizacji trzech głównych misji:  

 zagwarantowania obrony państwa i przeciwstawienia się agresji w ramach 

zobowiązań sojuszniczych;  

 udziału w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach 

reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnych;  

 wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu. 

Dla Polski w XXI wieku kluczowym wyzwaniem w tworzeniu bezpieczeństwa na-

rodowego i współuczestnictwa w obronie wspólnej NATO i UE staje się tworzenie woj-

skowego systemu obronnego, zapewniającego wiarygodne odstraszanie i obronę własne-

go terytorium, skuteczne wsparcie wojskowe dla władz cywilnych i społeczeństwa w sy-

tuacjach zagrożeń żywiołami, katastrofami, a także realizacja zadań sojuszniczych.  

W naszych wewnętrznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa ważną rolę odegrała 

decyzja o profesjonalizacji sił zbrojnych, prowadząca do ich pełnego uzawodowienia, 

która wymusiła zmianę głównych systemów funkcjonowania wojska. Zmieniono prawie 

każdą dziedzinę życia wojskowego: przebudowano systemy szkolenia, żywienia, uzupeł-

niania, mobilizacji, zabezpieczenia logistycznego oraz zakwaterowania, a dodatkowo cały 

proces uzawodowienia przeprowadzono w rekordowo szybkim tempie. Proces profesjo-

nalizacji Sił Zbrojnych RP doprowadził do ich przekształcenia w armię zawodową, ale 

istotą tej transformacji, o czym nie zawsze pamiętają decydenci, było nadanie służbie 

wojskowej całkowicie dobrowolnego, ochotniczego charakteru. Ochotnicza służba woj-

skowa gwarantuje możliwość dobrowolnej z niej rezygnacji każdemu żołnierzowi w wy-

branym przez niego momencie, czyniąc niezbędnym utrzymywanie systemu atrakcyjnych 

zachęt do jej podejmowania oraz systemu motywacji do pozostawania w służbie tak dłu-

go, jak wynika to z interesu sił zbrojnych.  

Fakt podjęcia przez MON próby „zatrzymania” żołnierzy zawodowych  

w służbie i ustabilizowania jej warunków oraz deklarowanego wyjścia naprzeciw ocze-

kiwaniom zarówno dowódców, jak i żołnierzy należy ocenić pozytywnie. Nie sposób 

jednak nie zauważyć, że proponowane zmiany mają charakter reaktywno-zachowawczy, 

a miejscami wręcz restrykcyjny (utrudnianie odejścia ze służby zamiast zachęcania do jej 

kontynuowania).  

Poprawianie ustawy pragmatycznej z 11 września 2003 r., która powstała w wa-

runkach obowiązku służby wojskowej i była od początku obarczona kardynalnymi błę-

dami, przybrało charakter procesu ciągłego. Efektem ubocznym licznych nowelizacji 

było zburzenie wewnętrznej spójności starego systemu administrowania kadrami.  Obo-

wiązująca pragmatyka stała się przykładem anachronicznego, sprzecznego wewnętrznie 

systemu nakazowo-rozdzielczego, ignorującego ochotniczy charakter służby wojskowej.  

Ilustracją takich przestarzałych rozwiązań jest formalny brak możliwości oficjal-

nego ubiegania się przez żołnierza o konkretne stanowisko służbowe, nawet jeżeli posia-
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da on znacznie wyższe kwalifikacje od innych kandydatów wskazanych przez omnipo-

tentne kadry (słynna i szeroko krytykowana uznaniowość). Nie znajduje również racjo-

nalnego wytłumaczenia chociażby ograniczanie okresu służby szeregowych do 12 lat, 

zwłaszcza w odniesieniu do żołnierzy, którzy wielokrotnie brali udział w misjach w Iraku 

czy Afganistanie.  

Proponowany obecnie pakiet zmian został wymuszony ponadnormatywnym po-

ziomem dobrowolnej rezygnacji ze służby, jaki odnotowano w ostatnich latach, zwłasz-

cza w roku 2011. Nasuwa się pytanie, czy jest on naprawdę ukierunkowany na rozwiąza-

nie tego problemu. O determinacji odchodzących żołnierzy świadczy fakt, że znaczna ich 

liczba nie nabyła uprawnień emerytalnych. Ponadnormatywne, nieplanowe zwolnienia 

żołnierzy, zabierających ze sobą wiedzę ekspercką i doświadczenie, coraz częściej bojo-

we, to nie tylko bezpowrotna strata nakładów poniesionych na ich edukację i szkolenie, 

ale wyraźny i niepokojący sygnał, że zasady polityki kadrowej, sposób zarządzania ka-

drami oraz system motywacji do służby – nie odpowiadają społecznym oczekiwaniom. 

Nie można kontynuować procesu profesjonalizacji sił zbrojnych bez nowoczesnej, spój-

nej, strategicznej wizji polityki kadrowej. Wojsko potrzebuje całkowicie nowej, odpo-

wiadającej dzisiejszym realiom, spójnej ustawy pragmatycznej – przejrzystych „reguł 

gry”. Jej zasadniczym przesłaniem powinno być podmiotowe traktowanie każdego żoł-

nierza, zapewnienie mu realnego wpływu na kształtowanie rozwoju zawodowego i wła-

snej kariery. Resort obrony narodowej jest dzisiaj jednym z wielu pracodawców na wyso-

ce konkurencyjnym rynku pracy. Lista problemów kadrowych otwierana dzisiaj przez 

ponadnormatywne zwolnienia, może stosunkowo łatwo zostać rozszerzona o problem 

naboru do służby wojskowej.  

To dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzega problem funkcjonowa-

nia systemu zarządzania kadrami w wojsku. Należy ufać, że nowelizacja ustawy rozpocz-

nie proces prawdziwej sanacji polityki kadrowej. Wymaga ona analiz, czasu i komplet-

nych, a nie częściowych rozwiązań systemowych - jednak jest konieczna. Równie po-

trzebna jest zmiana mentalności i doprowadzenie do świadomości decydentów, że to nie 

czołgi, samoloty i okręty, ale żołnierze – kobiety i mężczyźni – są najbardziej wartościo-

wym „zasobem” wojska. 

Środowisko bezpieczeństwa jest obszarem dynamicznych zmian, dlatego organi-

zacja armii nie może być statyczna. Stąd też proces profesjonalizacji nigdy się nie kończy 

i możemy mówić jedynie o zakończeniu danego etapu.  

Podstawowym elementem dalekosiężnej wizji sił zbrojnych powinna być armia 

zawodowa, drugim – radykalna modernizacja organizacyjno-technologiczna, możliwa po 

przyjęciu strategii przeskoku generacyjnego. Elementy te są współzależne. Nie ma nowo-

czesnej i skutecznej armii zawodowej bez dobrej organizacji, efektywnego systemu do-

wodzenia i nowoczesnego uzbrojenia. Armia to synteza trzech czynników: człowiek, broń 

i organizacja.  

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych wyzwań transformacyjnych 

o charakterze wewnętrznym jest zapewnienie harmonijnego rozwoju sił zbrojnych w wie-

loletniej perspektywie, w tym zwłaszcza procesu ich profesjonalizacji w warunkach kry-

zysu finansowego. Należy pamiętać, że każdy kryzys to nie tylko zagrożenie, ale także 

szansa. Aby ją wykorzystać, potrzebna jest strategia ucieczki do przodu, zapewniająca 
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podtrzymanie perspektywy sukcesywnej transformacji i w rezultacie unowocześniania 

wojska także w warunkach kryzysowych. 

Głównym założeniem koncepcyjnym zmodyfikowanej strategii powinno być kie-

rowanie się paradygmatem podejścia jakościowego (priorytetem jest jakość, natomiast 

wielkość wojska jest wartością wtórną w stosunku do jego jakości).  

Odpowiednio skorygowany w wyniku takiego podejścia wieloletni program trans-

formacji sił zbrojnych powinien doprowadzić przede wszystkim do konsolidacji organi-

zacyjnej wojska, w tym integracji systemu kierowania i dowodzenia przy zagwarantowa-

niu koniecznych standardów jakościowych. Można wyróżnić kilka kluczowych zadań 

prowadzących do tego celu: 

1. Konsolidacja organizacyjna sił zbrojnych.  

2. Integracja systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.  

3. Reforma wyższego szkolnictwa wojskowego.   

4. Racjonalizacja praktyki udziału w operacjach międzynarodowych.  

5. Stabilizacja wskaźnika nakładów obronnych oraz optymalizacja wewnętrznej 

struktury budżetu MON.  

6. Wdrażanie wyprzedzającej strategii modernizacji technicznej („strategii przeskoku 

generacyjnego”).  

Podsumowując – w obliczu kryzysu finansowego konieczna jest istotna  

i systemowa, a nie tylko doraźna i wyrywkowa, zmiana dotychczasowego programu 

transformacji sił zbrojnych. W ramach tej zmiany oszczędzać trzeba na wielkości,            

a w żadnym wypadku nie na jakości wojska. Wychodzenie z sytuacji kryzysowej należy 

wręcz wykorzystać jako szansę na proporcjonalną poprawę dotychczasowych założeń 

jakościowych.  

Podczas ostatniej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry 

MON i SZ RP nawiązano do Głównych kierunków rozwoju SZ RP i ich przygotowań do 

obrony państwa na lata 2013-2022, wskazując na konieczność skoncentrowania się na 

ujętych w dokumencie priorytetach modernizacji SZ RP: obronie powietrznej, systemach 

informacyjnych i mobilności wojsk lądowych. Przygotowywane reformy pozwolą na 

przekształcenie polskiej armii na w pełni profesjonalną, zdolną do sprostania wyzwaniom 

bezpieczeństwa XXI wieku. Czynnikiem przyśpieszającym konieczność zmian jest uza-

wodowienie i głęboka transformacja SZ RP. Celem reformy jest usprawnienie systemu 

kierowania i dowodzenia SZ RP poprzez doprowadzenie do racjonalnego skupienia go 

wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, dowodzenia ogólnego  

i dowodzenia operacyjnego. Dzięki projektowanej transformacji systemu nastąpi racjo-

nalny i przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności oraz ograniczenie liczby 

centralnych organów dowodzenia z siedmiu do trzech. Ma to za zadanie wyeliminowanie 

słabości dyscypliny wykonawczej oraz przyniesienie oszczędności etatowych do wyko-

rzystania w jednostkach liniowych.  

Profesjonalne siły zbrojne powinny być racjonalnie zorganizowane, zgodnie  

z możliwościami państwa, zdolne do działania wspólnie z siłami sojuszniczymi oraz do 

samodzielnego realizowania zadań obronnych w ograniczonym czasie i do szybkiego 

reagowania lokalnego.  
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W pełni profesjonalne siły zbrojne powinny posiadać zintegrowany system dowo-

dzenia i kierowania oraz kompleksowo skonsolidowane szkolnictwo wojskowe. Armia 

zawodowa musi być bardziej skonsolidowana pod względem organizacyjnym i dysloka-

cyjnym. Wojsko powinno zostać wyposażone w sieciocentryczne systemy informatyczne 

oraz nowoczesne uzbrojenie i sprzęt. Powinna być to armia mobilna, zdolna do szybkiego 

reagowania na zróżnicowane, selektywne i niespodziewane zagrożenia.  
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PRIORYTETY KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI MORALNYCH 

I ETYCZNYCH PRZYSZŁEGO OFICERA-OBYWATELA NA 

UCZELNI WOJSKOWEJ SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY 

 

 

 

Mój artykuł pragnę rozpocząć od słów Immanuela Kanta, które w idealny sposób 

wpisują się w tło tematyczne publikacji: Człowiek staje się człowiekiem tylko poprzez 

edukację. Jest tym, kim stworzyło go jego wychowanie. 

Harmonijny rozwój i formowanie oficera-obywatela i patrioty jest priorytetem 

całego systemu kształcenia i wychowania przyszłego fachowcy na uczelni wojskowej. 

Wśród składników takiego systemu znajdują się: wychowanie psychiczne, 

zawodowe, prawne, ekologiczne, ekonomiczne, estetyczne, fizyczne i moralne w ich 

ścisłym powiązaniu. Każdy z tych składników ma swoje własne cele i treść. Kształcenie 

moralne w systemie kształcenia przyszłych oficerów jest kluczowe, ponieważ formuje 

orientację motywacyjną rozwoju osobowości. Wartości moralne, koncepcje, idee  

i przekonania są zaplanowane w taki sposób, by wspierać rozwój moralny, wyrażanie 

potrzeb, ocen, dokonywać i wyrażać kierunek rozwoju duchowego osobowości, tworzyć 

ostatecznie stereotyp dynamiczny zachowania moralnego. 

Oceniając zadania w tym zakresie, jesteśmy przekonani, że dążenia duchowe, 

ideały, zasady, standardy moralności należą nie tak do zakresu działania interesów 

oficera, jak do zakresu jego wartości. 

Zachęty i przyczyny działalności oficera otrzymują dalszy rozwój: potrzeby 

przekształcone w interesy przekształcają się w wartości. 

Proces nauczania i wychowania podchorążych i słuchaczy na Akademii ma na 

celu formowanie moralnych i etycznych wartości przyszłego oficera, jego potencjału 

duchowego jako dynamicznego modelu zachęt i motywów jego zachowania oraz kultury 

w społeczeństwie i środowisku wojskowym. 

Skutkiem tej działalności będzie, naszym zdaniem powstanie odpowiedniego 

poziomu kultury moralnej i etycznej jako wskaźnika rozwoju oficera, wskazującego na 

rozległość i głębokość wiedzy danej osoby, jej zachowanie, duchowość, szacunek wobec 

ludzi, umiejętność porozumiewania się i stabilną pozycję społeczną. 

Podstawowe kategorie etyczne i moralne oficera Sił Zbrojnych Ukrainy są 

zdefiniowane w Kodeksie honoru oficera Sił Zbrojnych Ukrainy, wydanego na podstawie 

rozporządzenia Ministra Obrony Ukrainy w roku 1999. 

                                                 

 Pavlo Tkaczuk – profesor, generał dywizji, Komendant Akademii Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych 

Ukrainy imienia hetmana Piotra Sahajdacznego 
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Można je podzielić na trzy podstawowe kategorie: wartości moralne, tradycje 

wojskowe, funkcjonowanie w środowisku wojskowym i w społeczeństwie. 

Wśród wartości moralnych istnieją, takie jak: 

 Ojczyzna; 

 Lojalność i przywiązanie do Ojczyzny; 

 Obowiązek; 

 Honor; 

 Uczciwość. 

Oprócz tego na kształtowanie sylwetki oficera istotny wpływ mają takie elementy 

jak: 

 tradycje wojskowe; 

 miejsce w społeczeństwie; 

 służba na rzecz społeczeństwa; 

 zasady duchowe; 

 niezawodność; 

 dyscyplina i inicjatywa; 

 prowadzenie podwładnych za sobą; 

 troska o podwładnych; 

 duch rycerski; 

 wzór dla podwładnych; 

 unikanie polityki. 

Na poziomie wartości moralny portret oficera Sił Zbrojnych Ukrainy jest 

określony. Realizacja praktyczna danych wymagań, które dotyczą formowania 

harmonijnej osobowości obywatela swojego państwa, jego fachowego i moralnego 

obrońcy odbywa się w toku bieżącej działalności wojsk. 

Zasady podstawowe tej praktyki, fundament oraz trzon osobowości oficera są 

kształtowane, oczywiście, na uczelni wojskowej. 

Tym się kieruje każdy wykładowca, oficer, każdy specjalista Akademii Wojsk 

Lądowych, określając swoje przeznaczenie oraz miejsce w systemie szkolenia, nauczania 

i wychowania przyszłego oficera Sił Zbrojnych Ukrainy. 

Naszym zdaniem, niezbędny poziom wpływu moralno-etycznego na świadomość 

podchorążych ma być zapewniony na uczelni wojskowej przez wykładowców, 

wychowawców, dowódców poprzez przestrzeganie następujących wymagań i norm: 

 uważny odbiór każdego podchorążego, a także całego zespołu grupy bez 

jakichkolwiek uprzedzeń; 

 wymagający stosunek do podchorążych, troska o to, żeby podchorążowie 

dążyli do samodoskonalenia, sprzyjanie procesom skierowanym na 

formowanie pozycji obywatelskiej; 

 wytrzymałość i zrównoważenie, życzliwość i, w pewnym stopniu, 

nieformalność w dialogu z podchorążymi, partnerstwo, zaufanie  

i tolerancyjność; 

 moralna odpowiedzialność za stosunki wzajemne, które powstają pomiędzy 

podchorążymi, stymulowanie pozytywnych przejawów osobowości, 
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zapewnienie podstawy motywacyjnej w procesie udoskonalenia moralnego  

i etycznego; 

 optymizm pedagogiczny, aktywna pozycja życiowa wykładowcy i oficera; 

 negatywny stosunek do amoralności, osobisty przykład wykładowcy, oficera. 

Zdolności komunikacyjne oficera na poziomie zarządzania albo kierowania 

rocznikiem pozwalają regulować stosunki między osobami, które wymagają twórczego 

podejścia do różnych form dialogu z podchorążymi, sprzyjają przejawieniu u nich takich 

cech ludzkich jak honor, wolność, poszanowanie, wspierają indywidualność każdego 

podchorążego. 

Zgodnie z normami kształtowane są podstawowe kierunki pracy wykładowców, 

wychowawców, dowódców w zakresie wychowania moralnego przyszłych oficerów na 

Akademii Wojsk Lądowych. Wśród nich należy wymienić: 

 przekazywanie prospołecznej wiedzy podchorążym niezbędnej do 

kształtowania ich postawy moralnej; 

 tłumaczenie im ich znaczenia społecznego oraz znaczenia służby wojskowej, 

jej charakterystyki pozytywnej i negatywnej; 

 stymulowanie motywacji podchorążych do doskonalenia moralnego; 

 wykorzystanie wpływu wychowawczego, zgodnie z osiągniętym poziomem 

moralnej dojrzałości podchorążych; 

 badanie i używanie do celów edukacyjnych indywidualnych cech 

podchorążych, wyników wpływu myślenia zespołowego oraz zdrowego 

klimatu społecznego i psychologicznego w danej grupie; 

 wykorzystanie potencjału duchowego i moralnego różnorodnych organizacji 

społecznych, jak na przykład Rady oficerów, Rady sierżantów, Rady matek 

podchorążych, organizacji kombatanckich w celu moralnego wychowania 

przyszłych oficerów. 

Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę, że podstawowe zadanie aktualnie 

polega na formowaniu u podchorążego ideału etycznego. 

Podstawowa funkcja ideału etycznego osobowości polega na tym, żeby być 

wzorcem w działalności, myśleniu, zachowywaniu. Dlatego ideał etyczny, dzięki swojej 

naturze i funkcjom może stać się środkiem wychowania podchorążych, ich orientacją na 

najlepsze wzorce społeczne w indywidualnej działalności i zachowaniu. 
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Harald GELL

 

 

 

BASIC OFFICER EDUCATION & INTERNATIONALIZATION 

 

 

Five years ago – under French presidency of the European Union (EU) – the ‘Eu-

ropean initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus’ was founded. 

Subordinated to the European Security and Defence College (ESDC) an Implementation 

Group (IG) consisting of experts from Basic Officer Education Institutions was given the 

tasks to elaborate possibilities and to create preconditions to encourage exchanges of 

young officers during their initial education and training. Existing programmes are to be 

used as well as creating new avenues of approach for the purpose of strengthening the 

interoperability of the European armed forces through exchanges in education in the mili-

tary field. 

The overall goal of this initiative goes hand in hand with the European Security 

Strategy (ESS), the Report on the implementation of ESS, the Austrian Military Strategic 

Concept and other documents. 

The aim of the Bachelor Studies of Applied Science in Military Leadership at the 

Theresan Military Academy (TMA) is – using the approaches of the initiative – to in-

crease students’ interoperability and intercultural competences to prepare them best for 

managing their future challenges. 

The most important TMA-programmes which differ between ‘incoming’ and 

‘outgoing’ activities are listed hereinafter. Only those programmes are mentioned which 

took place in 2012. 

 

International Training on the Job (ITJ) ‘outgoing’: 

 

All students of the Bachelor Studies of Applied Science in Military Leadership are 

sent abroad to about 15 – mainly EU – countries for a period of six weeks during the 6
th

 

semester. The aim is to take over the responsibility for the purpose of increasing their 

personal competences. Because of organizational developments within the Austrian 

Armed Forces certain goals – mainly taking over of responsibility – can be achieved 

abroad only, that is why the ITJ features an essential part of the Austrian Basic Officer 

Education. 

                                                 

  Harald Gell – Col Dr., MSc, MSD, MBA, Head of the International Office at the Theresan Military 

Academy 
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An Austrian Officer Cadet acting as a Commander in Slovakia during the ITJ 2012 (Photo: OCdt Gehr) 

 

International Semester ‘outgoing’: 

 

During the 5
th

 semester about 12 to 15 students are sent to the United States Mili-

tary Academy (USMA) at West Point, to the Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan and to the 

Officer School of the Army in Dresden. This semester abroad is recognised as the 5
th

 se-

mester of the Bachelor Studies of Applied Science in Military Leadership and replaces 

the ITJ. 

 

International Semester ‘incoming’: 

 

Each year students from the USMA at West Point, the Écoles de Saint-Cyr 

Coëtquidan, the Academy of the Land Forces in Sibiu, the University of Defence in Brno, 

the Military Academy of Lithuania and the Swedish National Defence College absolve 

semesters at TMA. The main purpose of their stay is to write Bachelor or Master Theses. 

Because of having signed Erasmus agreements, students from the Royal Military Acade-

my in Brussels and from the Armed Forces Academy in Liptovsky Mikulas are expected 

in the near future. 

 
A Swedish Officer Cadet receives his Bachelor exam certificate (Photo: WO Seeger) 

 

International Specialization Semester ‘outgoing’: 

During the 4
th

 semester the students have to choose a specialization out of Econo-

my, Political Science, Pedagogic and Information & Communication Technology. Based 
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on Erasmus agreements the studies of Economy take place at the University of Defence in 

Brno and the studies of Political Science are to be absolved at the Military Academy of 

the Land Forces in Wroclaw and at the Military Academy Lithuania. 

 

Entire Basic Officer Education ‘incoming’: 

In 2013 – starting with the entrance exam to the Bachelor Studies of Applied Sci-

ence in Military Leadership – foreign Officer Cadets will begin the entire Basic Officer 

Education at TMA. That is why the entire education will be offered in English language 

as a parallel line. Some European countries asked to participate – Albania has confirmed 

their attendance. 

 

Other International Activities ‘outgoing’: 

On a case to case basis foreign Basic Officer Education Institutions offer interna-

tional weeks and/or international conferences. For example 2 Austrian Officer Cadets 

participated in the International Conference at MALF in Wroclaw in September 2012. If 

TMA sees a benefit for the Austrian students following the overall aim of increasing in-

teroperability and intercultural competences, participation is possible. Sight-seeing activi-

ties are rejected. 

 

Other International Activities ‘incoming’: 

Partner institutions of the Bachelor Studies of Applied Science in Military Leader-

ship request on a case to case basis various educations for their Officer Cadets – e.g. 

USMA at West Point requests training in riding and learning German. If TMA is up to the 

mark, it fulfils the wishes because in doing so the international semesters or the ITJ can 

be guaranteed. 

 

Informal Exchanges ‘outgoing’ & ‘incoming’: 
 

Officer Cadets – both, Austrian and foreign ones – show an increasing interest in 

exchanges on own costs and during leisure time to receive information about other Basic 

Officer Education Institutions and to participate certain events. These efforts are support-

ed by TMA officials. 

 

EMILYO (Exchange of Military Young Officers) ‘outgoing’: 
 

Within the framework of the ‘European Initiative for the exchange of young offic-

ers inspired by ERASMUS’ so-called ‘Common Modules’ are elaborated. The aim is to 

harmonize the Basic Officer Education within the EU. If an EU-Member State offers such 

a Common Module, Austrian students are sent on a case to case basis. In 2012 for exam-

ple four Austrian Officer Cadets participated in the Common Module “Maritime Leader-

ship” in France, other four Cadets were sent to the “Common Security and Defence Poli-

cy-Olympiad” in Cyprus. 
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EMILYO (Exchange of Military Young Officers) ‘incoming’: 

In comparison with other EU-countries the Bachelor Studies of Applied Science in 

Military Leadership offers the most Common Modules for international participation. As 

the only Basic Officer Education Institution within the EU – Austria integrated the Com-

mon Modules ‘Media Relations Training’, ‘Law of Armed Conflict’, ‘Crisis Management 

Operations’ and ‘Common Security and Defence Policy’ into the regular study pro-

gramme. In doing so, ‘harmonizing the European Basic Officer Education’ is lived at the 

Bachelor Studies of Applied Science in Military Leadership. In 2012 Polish students from 

Wroclaw participated in the Modules CSDP and Law of Armed Conflict. 

Statistics: 

The following graph shows the increasing development of incoming Officer Ca-

dets from 2005 to 2012 – counted in working days. 

 

The development of incoming Officer Cadets at TMA counted in working days. (Source: Statistics ADir 

Berger, graph created by Col Dr. Gell) 

 

 

 
 

Cooperating countries ‘outgoing’ in 2012 (Source: Statistics ADir Berger, graph created by Col Dr. Gell) 
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Cooperating countries ‘incoming’ in 2012 (Source: Statistics ADir Berger, graph created by Col Dr. Gell) 

 

Before the creation of the Implementation Group (IG) the Bachelor Studies of 

Applied Science in Military Leadership still had exchanges with other countries – but 

because of the IG-work all the international activities increased incredibly. 

With all these lines of exchanges – either incoming or outgoing – TMA’s respon-

sibility to prepare Officer Cadets best – for managing their future challenges which they 

may face after graduation – should be achieved. 

 

 

Summary 

The Austrian basic officer education system and its relations with the Bologna process allow in-

ternationalisation of military training. It is crucial for military education institutions to find a 

common platform of training. Introducing English as a teaching language and applying the Bolo-

gna process can help to organize common tuition for international military students. The Intro-

duction of European Credit Transfer System to military academies could be a platform for com-

mon education initiatives and exchange of the military students. 

Keywords: European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus, Military Erasmus, 

EMILYO, military education, Austrian Armed Forces 
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Eckart KELLER

 

 

INNERE FÜHRUNG AS A WAY TO PREPARE YOUNG OFFICERS 

TO BE SOLDIERS AS WELL AS CITIZENS 

 

After the WWII democratic Germany began the build-up of the new German 

armed forces in the early fifties. In the course of creation of the Bundeswehr new terms as 

‘Innere Führung’ and ‘Citizen in Uniform’ were developed. Innere Führung is a way to 

prepare young officers to be soldiers as well as citizens. I like to start with a quotation of 

the former German President Roman Herzog. ‘Since its creation, the Bundeswehr repre-

sents an Army integrated into the society. It can claim an exemplary education system,  

a modern leadership philosophy, and - if you allow me to use an unmilitary expression -  

a competitive corporate culture, the Innere Führung’
1
.  

The first democratic state on German ground, the Weimar Republic, took over the 

Reichswehr from the 2
nd

 German Empire with its growth of internal order and tradition. 

The Reichswehr of the Weimar Republic was ‘a state in a state’, while the Wehrmacht in 

‘the 3
rd

 Reich’ became more and more an instrument of the national socialism. The 

Wehrmacht was involved in crimes against humanity. A repetition should be excluded for 

all future. It was necessary to determine a new relationship between a state and armed 

forces. 

Because Innere Führung is directly linked with the creation of the Bundeswehr, it 

is based on two decisive facts: firstly, the historical experience of modern German history 

between 1919 and 1945, especially the period of National Socialism, and secondly, the 

constitution of the Federal Republic of Germany, so-called the Basic Law of 1949. Ger-

man Federal Armed Forces soldiers are committed to the values of a democratic constitu-

tional state thereby. They swear their oath on the Basic Law. We are convinced that the 

soldier being the defender of our basic law and way of life must be conscious of those 

values and must have experienced them within the armed forces - if he is expected to 

stand up for them - in extreme by his own life. It is the Citizen in Uniform who represents 

the concept of the citizen as a free individual. It is the concept of the fighting soldier be-

ing the natural defender of the community who shares responsibility for the protection of 

human rights, knowing that it is absolutely impossible to preserve the dignity of human 

without freedom and it portrays the image of a politically educated, responsible citizen 

whose status as a soldier does not affect his ability to understand and access political 

causes, conditions and possible consequences of his actions. 

This concept, on one hand, will bind the forces to the Basic Law and on the other 

hand, will find reasonable compensation between functional military effectiveness and 

individual rights. This will ensure that we have operational Soldiers fulfilling their mis-

sion by complying with the law. Innere Führung conducts 4 objectives: 

                                                 

  Eckart Keller – COL (GS) – DepCommandant & Chief Trng / Education of DEU AOS 

1
 Speech of the former German President Roman Herzog, delivered on 11.12.96 in Hamburg. 
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1. to substantiate military service ethically, politically and legally and to make un-

derstand the mission of the armed forces, 

2. to integrate the armed forces and the soldier into the state and society,  

3. to encourage a soldier in his willingness to serve loyally, to fulfil his military du-

ties, to assume responsibility and co-operation as well as to maintain discipline in 

his unit, 

4. to create an internal order for the armed forces, which is orientated at human dig-

nity, the order of law and military efficiency. 

 

Joint Service Publication (ZDv) 10/1 specifies ten selected areas of application 

that are closely interrelated, have a particular influence on the daily routine and make 

considerable demands on the leadership behavior of the superiors. These areas of applica-

tion reveal that Innere Führung is a task to be accomplished by each soldier rather than an 

isolated field of training or a special organizational element. In its capacity as a basic 

command and control principle it characterizes the entire service in the armed forces and 

represents - as you would say at private enterprise level - the ‘entrepreneurial culture’ of 

the Bundeswehr. 

 

 

Summary 

The presentation acquaints with the German Armed Forces concept of Innere Führung (moral 

leadership, internal leadership). The concepts not only support military effectiveness of the Bun-

deswehr but constitutes the foundations of civil-military relations in a democratic society that 

ensures civilian control over the military. The main goal is to create the conscious ‘Soldier as 

Citizen in Uniform’. Furthermore, the presentation depicts the way in which the German Land 

Forces Military Academy applies the concept of Innere Führung in the education system of the 

future officers. 
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Tomasz GŁUSZCZAK

 

Anna ZAMIAR

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA - PRO-

JEKT „PEACE SUPPORT OPERATIONS AS A CHALLENGE FOR 

EU AND INTERNATIONAL COMMUNITY - DEVELOPMENTAL 

COURSE FOR MILITARY STUDENTS” 
 

 

W październiku 2011 roku Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki była organizatorem seminarium Rektorów-Komendantów 

europejskich uczelni wojskowych EMACS, w którym udział wzięło dziesięć delegacji 

zagranicznych z całej Europy: Austrii, Grecji, Portugalii, Francji, Szwecji, Czech, Litwy, 

Estonii, Słowenii i  Belgii. 

Głównym punktem obrad była próba określenia możliwości zacieśnienia współ-

pracy między uczelniami wojskowymi, szczególnie na płaszczyźnie wymiany studentów 

wojskowych oraz kadry i pracowników naukowo-dydaktycznych. Celem takiej współpra-

cy miałoby być wypracowanie wspólnych, międzynarodowych modułów, a w przyszło-

ści, być może, całych programów kształcenia kandydatów na oficerów. Uczestnicy semi-

narium przedstawili oferty swoich uczelni w zakresie kursów organizowanych dla zagra-

nicznych uczestników oraz propozycje wymiany pracowników naukowych i wykładow-

ców, szczególnie przy wsparciu oraz wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza Program 

LLP Erasmus.  

Dwudniowe obrady zakończone zostały rekomendacjami w zakresie zweryfiko-

wania możliwości przygotowania wspólnego projektu mającego na celu opracowanie 

oraz realizację programu kształcenia dla studentów wojskowych przy wsparciu funduszy 

europejskich. 

Przegląd dostępnych programów pomocowych, które umożliwiłyby realizację 

przedsięwzięć z udziałem partnerów z różnych krajów Europy w zakresie edukacji aka-

demickiej, jednoznacznie wskazał na zasadność realizacji tego typu projektów edukacyj-

nych przy wykorzystaniu funduszy dostępnych w Programie LLP (Lifelong Learning 

Programme). 

Lifelong Learning Programme to program Unii Europejskiej w dziedzinie eduka-

cji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. Celem programu jest 

rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między 

systemami edukacji i szkoleń w krajach w nim uczestniczących. Program ma się przy-

                                                 

 Tomasz Głuszczak – wykładowca w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Wojsk Lądowych 

  Anna Zamiar – Kierownik Biura Karier i Erasmusa WSOWL 
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czynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia za-

wodowego w Europie
1
. 

Działania realizowane w ramach Programu w latach 2007-2013 zorientowane są 

na rozwijanie i wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami 

kształcenia i szkoleń, tak by stały się one światowym wzorcem jakości zgodnie z celami 

strategii lizbońskiej. Nadrzędnym celem programu jest rozwój Wspólnoty jako społe-

czeństwa opartego na zaawansowanej wiedzy, charakteryzującego się stałym rozwojem 

gospodarczym, większą liczbą miejsc pracy, lepszymi miejscami pracy oraz większą 

spójnością społeczną. 

Aby osiągnąć ten ogólny cel, w ramach programu realizowane są następujące cele 

szczegółowe dotyczące uczenia się przez całe życie w Unii Europejskiej (UE): 

- przyczynianie się do rozwoju uczenia się przez całe życie na wysokim po-

ziomie, a także propagowanie osiągania jak najlepszych wyników, innowacji 

oraz europejskiego wymiaru systemów nauczania i praktyki; 

- wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie; 

- wspieranie poprawy jakości, atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie 

uczenia się przez całe życie; 

- wzmocnienie wkładu uczenia się przez całe życie w spójność społeczną, ak-

tywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy, równość kobiet i mężczyzn 

oraz samorealizację; 

- pomoc we wspieraniu kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie 

oraz rozwoju ducha przedsiębiorczości; 

- przyczynianie się do zwiększonego uczestnictwa w uczeniu się przez całe ży-

cie osób w każdym wieku, w tym osób o szczególnych potrzebach edukacyj-

nych oraz grup najmniej uprzywilejowanych; 

- propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej; 

- wspieranie tworzenia zasobów opartych na TIK (technologie informacyjno-

komunikacyjne); 

- wzmacnianie roli uczenia się przez całe życie w tworzeniu poczucia obywa-

telstwa europejskiego opartego na poszanowaniu wartości europejskich,  

a także zachęcaniu do tolerancji i szacunku dla innych narodów i kultur; 

- wspieranie współpracy w zapewnianiu wysokiej jakości we wszystkich dzie-

dzinach edukacji i szkoleń; 

- poprawa jakości nauczania poprzez zachęcanie do jak najlepszego wykorzy-

stywania wyników, innowacyjnych produktów i procesów oraz wymiany do-

brych praktyk
2
. 

Cały Lifelong Learning Programme podzielony został na sześć podprogramów. 

Wśród nich znajduje się Program LLP Erasmus zorientowany na wsparcie edukacji na 

poziomie szkolnictwa wyższego poprzez promocję idei mobilności edukacyjnej, jak  

i wspólnej realizacji programów kształcenia. 

                                                 
1
 http://www.llp.org.pl/ z dnia 18.02.2013 r. 

2
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_pl.htm  

z dnia 18.02.2013 r. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11054_pl.htm
http://www.llp.org.pl/
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_pl.htm%20%0bz%20dnia%2018.02.2013
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11082_pl.htm%20%0bz%20dnia%2018.02.2013
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Uczelnie o rodowodzie wojskowym posiadają specyficzne programy kształcenia, 

które oprócz przedmiotów z przypisanymi punktami ECTS oraz realizujących treści pro-

gramowe dla danego kierunku studiów, posiadają także moduły specjalistycznych zajęć 

wojskowych, w trakcie których przyszli oficerowie rozwijają swój warsztat praktyczny.  

Z uwagi na fakt, iż każda z uczelnia posiada swoją odrębną specyfikę kształcenia 

(chociażby ze względu na różnice w systemach obronności czy uzbrojenia poszczegól-

nych państw), próba integracja programów i wspólnego kształcenia studentów wojsko-

wych powinna rozpoczynać się na poziomie pojedynczych modułów szkoleniowych, któ-

rych ukończenie umożliwi studentom z różnych krajów zdobycie tych samych umiejętno-

ści i kwalifikacji.   

Celem programów kształcenia dla kandydatów na oficerów jest nie tylko przygo-

towanie ich do roli dowódców, ale także nauczenie ich współdziałania w międzynarodo-

wym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w misjach pokojowych  

i stabilizacyjnych, jak również współpracy z przedstawicielami innych narodowości  

w ramach europejskich i światowych struktur wojskowych. Kwestia ta jest, i powinna 

być, szczególnie istotna dla państw Europy Środkowej, które są jednymi z najmłodszych 

członków międzynarodowych organizacji woskowych. 

Mając na uwadze powyższe, WSOWL zainicjowała opracowanie i późniejszą rea-

lizację wspólnego modułu kształcenia dla międzynarodowej grupy studentów wojsko-

wych, prowadzonego przez dydaktyków reprezentujących różne państwa i specjalności. 

Tematyka kursu obejmuje współdziałanie i realizację międzynarodowych operacji poko-

jowych. 

Realizacja przedmiotowego projektu przy wsparciu funduszy UE możliwa jest 

dzięki jednemu z poddziałań Programu LLP Erasmus – projektom typu Kurs Intensywny. 

Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl za-

jęć dydaktycznych przygotowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczą-

cych w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. Projekt typu kurs intensyw-

ny powinien być przygotowany co najmniej przez 3 uczelnie/instytucje z co najmniej  

3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni 

musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. W kursie powinno uczestniczyć od 

10 do 60 studentów. Kurs intensywny może trwać minimalnie 10 kolejnych dni zajęć 

dydaktycznych związanych z tematyką kursu (minimalnie 6 godzin zajęć każdego dnia),  

a maksymalnie 6 tygodni. 

W marcu 2012 roku WSOWL, jako lider partnerstwa powołanego na rzecz wspól-

nej realizacji projektu o wymiarze edukacyjnym, złożyła wniosek o dofinansowanie kursu 

intensywnego pt. „Peace Support Operations as a Challenge for EU and International 

Community - Developmental Course for Military Students”. Projekt ten zyskał wysoką 

ocenę merytoryczną i zgodnie z decyzją Narodowej Fundacji Systemu Edukacji – insty-

tucji pełniącej w Polsce rolę Agencji Narodowej Programu Erasmus – został skierowany 

do dofinansowania. Realizacja przedmiotowego projektu, jak i samego kursu przewidzia-

na jest na przełomie czerwca i lipca 2013 r. Działania związane z przygotowaniem mery-

torycznym i organizacyjnym całego przedsięwzięcia rozpoczęły się w listopadzie 2012 

roku od spotkania Koordynatorów projektu z poszczególnych uczelni partnerskich. 
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Projekt złożono w partnerstwie 4 instytucji szkodnictwa wyższego, w skład które-

go oprócz WSOWL weszły następujące uczelnie
3
: 

1. General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania z Litwy; 

2. University of Defence z Czech; 

3. Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Stefanik ze Słowacji. 

Celem kursu jest rozwijanie wzajemnego zrozumienia, wiedzy i umiejętności 

przyszłych oficerów państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących międzynaro-

dowej współpracy w ramach wojskowych operacji pokojowych i zadań wypełnianych  

w międzynarodowych sztabach wojskowych. Dodatkowo efektem końcowym realizacji 

kursu ma być opracowanie wytycznych dla spójnych programów kształcenia w zakresie 

wojskowych operacji pokojowych i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami 

szkolnictwa wojskowego. 

W kursie intensywnym udział weźmie grupa 41 studentów (12 z Polski,  

12 z Czech, 12 z Litwy oraz 5 ze Słowacji). Zajęcia prowadzić będzie 13 nauczycieli 

akademickich reprezentujących 4 instytucje szkolnictwa wojskowego – 5 dydaktyków  

z Polski, 5 z Czech, 5 z Litwy oraz 1 ze Słowacji. 

Kurs obejmie realizację 121 godzin szkoleniowych prowadzonych zarówno  

w formie wykładów, jak również warsztatów i ćwiczeń, zajęć praktycznych, gier symula-

cyjnych i ćwiczeń terenowych. Wykorzystywane w trakcie realizacji zajęć metody dydak-

tyczne mają na celu aktywizację studentów oraz zaangażowanie ich w ćwiczenie umiejęt-

ności praktycznych. Położenie szczególnego nacisku właśnie na rozwijanie umiejętności 

praktycznych i wspólne rozwiązywanie problemów ma na celu możliwie kompleksowe 

przygotowanie studentów do wykonywania zadań stawianych przed nimi w trakcie misji 

pokojowych. 

Równie ważnym efektem realizacji zajęć w proponowanej formie jest rozwój 

kompetencji sprzyjających efektywnej współpracy i skutecznemu funkcjonowaniu  

w międzynarodowym środowisku. Służyć temu będzie między innymi praca w grupach 

składających się ze studentów reprezentujących różne kraje i wspólne rozwiązywanie 

przez nich problemów stawianych przez prowadzących. 

Kurs składał się będzie zarówno z części teoretycznej (wykłady, warsztaty, praca 

w grupach), jak i praktycznych zajęć w terenie – realizowanych na obiektach wojsko-

wych WSOWL. 

Po wykładach wprowadzających w tematykę kursu studenci rozwiązywać będą 

praktyczne problemy podczas pracy w międzynarodowych grupach, a następnie zaprezen-

tują efekty swojej pracy na sesjach plenarnych. Ponadto przeprowadzone zostanie szkole-

nie praktyczne w zakresie obejmującym podstawowe umiejętności wojskowe przydatne 

w czasie misji pokojowych, takie jak nawigacja lądowa, czytanie map, obsługa urządzeń 

GPS i urządzeń komunikacyjnych itp. 

Udział studentów w 121 godzinach szkolenia ma przyczynić się do realizacji na-

stępujących efektów kształcenia: 

- zrozumienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej; 

                                                 
3
 Opisu projektu dokonano w oparciu o wniosek aplikacyjny. 
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- poszerzenia wiedzy studentów związanej z zadaniami występującymi w ope-

racjach wsparcia pokoju prowadzonych przez UE; 

- rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy w wielonarodowym środowi-

sku wojskowym; 

- rozszerzania podstawowych umiejętności potrzebnych w trakcie wojskowych 

operacji pokojowych; 

- zwiększenia wzajemnego zrozumienia wśród przyszłych oficerów państw 

Unii Europejskiej, którzy będą pracować w środowisku międzynarodowym; 

- rozwijania wśród uczestników znajomości wojskowego języka angielskiego. 

Realizacja przedmiotowego kursu intensywnego przez 41 studentów wojskowych  

(w opisanym powyżej zakresie) ma na celu umożliwienie przedstawicielom uczelni woj-

skowych czynny udział w mobilności międzynarodowej w celu podnoszenia swoich 

kompetencji i kwalifikacji. Wspólne opracowanie i realizacja kursu w partnerstwie  

4 uczelni wojskowych z Europy Środkowej w obszarze wojskowych operacji pokojowych 

pozwoli na wypracowanie spójnych standardów edukacji i szkolenia w tym obszarze, 

 co w przyszłości zaowocować może stworzeniem zintegrowanych programów studiów  

i szkoleń skierowanych do podchorążych.  

Jednym z celów zawiązanego partnerstwa europejskich uczelni wojskowych jest 

także ujednolicenie edukacji i szkolenia przyszłych oficerów, tak by mogli oni w transpa-

rentny sposób podnosić swoje kwalifikacje w zakresie operacji pokojowych m.in. poprzez 

realizację wspólnych modułów zajęć i wypracowanie spójnych efektów kształcenia za-

wodowego żołnierzy w zakresie operacji pokojowych. 

Dzięki wspólnemu uczestnictwu w kursie studenci wojskowi będą mieli szansę 

nauczyć się i wypracować jednolite schematy i standardy postępowania w wojskowych 

operacjach pokojowych. Dodatkowym efektem realizacji programu będzie wymiana wie-

dzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z uczestnictwem poszczególnych 

krajów w misjach pokojowych prowadzonych pod egidą UE, NATO i ONZ. 

 

INTERNATIONAL PROGRAMMES – A PROJECT ‘PEACE 

SUPPORT OPERATIONS AS A CHALLENGE FOR EU AND IN-

TERNATIONAL COMMUNITY – DEVELOPMENTAL COURSE 

FOR MILITARY STUDENTS’ 

 

Summary 

The presentation introduces the way of the Erasmus programme conducted in the Military Acad-

emy of Land Forces. MALF academic partners in Erasmus programme have been introduced as 

well as a current state of cooperation and accomplishment of students’ exchange programme. 

Furthermore, the didactic offer for the next year has been presented. Moreover, MALF proposed 

for all partners to establish a consortium involving at least 3 participating institutions for organi-

sation of an intensive course for international military students ‘Peace Support Operations as  

a Challenge for EU and International Community - Developmental Course for Military’. 
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CZĘŚĆ II 

EDUKACJA I WYCHOWANIE WOJSKOWE 
 

 

Henryk SPUSTEK

 

 

 

 

 

EDUKACJA AKSJOLOGICZNA PODCHORĄŻYCH  

A SYLWETKA ABSOLWENTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ 

WOJSK LĄDOWYCH 

 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono aksjologiczne spojrzenie na system kształcenia studentów 

w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, w zakresie studiów wojskowych i cywilnych. 

Wskazano zasadnicze obszary edukacyjne oraz pokazano wzajemne zależności pomiędzy 

uczestnikami czterech umownych spotkań odbywających się z udziałem nauczycieli akademickich 

i studentów. 

 

Słowa kluczowe: edukacja, osobowość nauczyciela, hierarchia wartości 

 

O wartościach moralnych i celach mówi etyka. 

Ale etyki, która tu ma zastosowanie, nauczyć się nie 

można – jak psychologii i metodyki. Jest to etyka, którą 

każdy musi sam dla siebie stworzyć, przeżyć ją i – nią 

żyć. 

J. Władysław Dawid 

 

WSTĘP 

Zawarte w poniższym materiale myśli i wynikające z nich wnioski są efektem 

wieloletniej działalności dydaktycznej autora i zostały tu przedstawione w formie szcze-

gólnego rodzaju komentarza do czterech hipotetycznie możliwych „spotkań” akademic-

kich w środowisku współczesnej uczelni wojskowej.  

Otaczająca nas rzeczywistość jest różnie postrzegana, zależnie od obserwatora  

i kontekstu obserwacji. Obyś żył w ciekawych czasach – przysłowie chińskie niesie  

                                                 

  Henryk Spustek – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, profesor Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
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w sobie przesłanie o zróżnicowaniu rzeczywistości, w której przyszło żyć kolejnym poko-

leniom. Różnicuje kolejne „światy” i ich postrzeganie przez pryzmat historii.  

Kryterium zróżnicowania stanowi przydomek „ciekawy” w odniesieniu do upły-

wającego czasu. Dzisiejsza rzeczywistość postrzegana jest z jednej strony bardzo pozy-

tywnie: żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, świat jest globalną wioską, dążymy do 

ustanowienia jednego wielkiego społeczeństwa opartego na wiedzy. Zaś z drugiej strony, 

oponenci alarmują: jesteśmy społeczeństwem obrazkowym i konsumpcyjnym, wyzutym 

ze szczytnych ideałów i ponadczasowych wartości. Następuje dewaluacja pojęć i warto-

ści. Przykładów można wskazać wiele, dość przytoczyć sformułowania typu: „współcze-

sny patriotyzm”, czy też „usługa edukacyjna”. Sformułowania te zagościły już na dobre  

w naszym języku potocznym, a przecież ich przesłanie jest dosyć oczywiste, prowadzi do 

prostej dewaluacji pojęć ważnych z aksjologicznego punktu widzenia, w tym edukacji  

i wychowania młodego pokolenia. 

Zmiany zachodzące w życiu społecznym oraz w wymiarze jednostki powodują, że 

rodzą się dylematy i pytania o system wartości, o aksjologiczny wymiar egzystencji 

człowieka, nauczyciela i studenta, w tym w szczególności podchorążego - studenta  

w mundurze. 

Dzisiaj poszukujemy „nowego aksjologicznego wymiaru”. Na czym miałby pole-

gać ten „nowy wymiar”? Nowy to znaczy inny aniżeli ten, który znamy? Czy sformuło-

wanie to ma sens pozytywny, czy też niesie w sobie niepokój na miarę „nowego patrioty-

zmu”? Autor jest przekonany, że nowy aksjologiczny wymiar nie oznacza zmiany systemu 

obecnych wartości, a jedynie sięgnięcie na nowo do podstaw myślenia według wartości 

we współczesnym świecie i we współczesnych uwarunkowaniach społecznych i politycz-

nych. Nie istnieją natomiast pojęcia typu: „nowy patriotyzm”, czy też „współczesny pa-

triotyzm”. Patriotyzm polegający na umiłowaniu Ojczyzny, poświęceniu jej wszystkich 

działań i dążeń, deklaracji pracy dla niej jako największego dobra wspólnego jest poję-

ciem, które nie uległo nigdy dewaluacji i jest aktualne dzisiaj w tym samym stopniu, co 

dawniej.  Stwierdzenie to jest myślą przewodnią przedstawionego tutaj materiału i znaj-

duje odzwierciedlenie w jego treści. 

Sięgnijmy do aksjologicznego spojrzenia na działalność człowieka, ze szczegól-

nym odniesieniem do uczelni wojskowej. Wychowanie młodego pokolenia w duchu war-

tości jest procesem ciągłym i odbywa się na wielu płaszczyznach jednocześnie. Formo-

wanie charakteru, przenoszenie cech, wreszcie wzory do naśladowania – wszystko  

to odbywa się w wyniku oddziaływania otoczenia na jednostkę społeczną. Oddziaływanie 

to jest wynikiem kolejnych doznań, które można obrazowo przedstawić, określając je 

mianem „spotkań”. Na ukształtowanie duchowej strony człowieka, na kształtowanie jego 

systemu wartości mają wpływ poszczególni ludzie, a odbywa się to w wyniku „spotkań”. 

Koncepcja postrzegania osobistych doświadczeń życiowych przez pryzmat kolejnych 

„spotkań” pochodzi od ks. prof. J. Tischnera. Termin „spotkanie” rozumiany jest tu zu-

pełnie symbolicznie i wpisuje się w socjologiczne spojrzenie na proces zmian w życiu 
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jednostki charakteryzowany również, w ujęciu socjologicznym, poprzez tzw. „kondukt 

społeczny”
1
. 

Rozważania na temat edukacji aksjologicznej podchorążych trzeba rozpocząć  

od charakterystyki osobowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. Charakterystykę 

taką pokazano na rys.1, gdzie uwidoczniono wartość współczynnika korelacji liniowej 

Pearsona określającego siłę związku przyczynowego poszczególnych cechy osobowych 

kandydatów na żołnierzy zawodowych z faktem przystąpienia do procesu rekrutacji. Ana-

liza danych przedstawionych na rys.1 pozwala stwierdzić, że większość kandydatów po-

siada wysoką sprawność fizyczną oraz wysokie poczucie patriotyzmu, w odróżnieniu do 

zdecydowanie niższych aspiracji edukacyjnych, niższych kompetencje oraz dużego lęku 

przed perspektywą bezrobocia. Kandydaci w większości rekrutują się z wiosek i małych 

miejscowości. Analiza danych zawartych na rys.1 oraz informacji pochodzących z roz-

mów przeprowadzanych z kandydatami w ramach egzaminu wstępnego pozwala na 

stwierdzenie, że znaczna część kandydatów na żołnierzy zawodowych w swoich stara-

niach o indeks uczelni wojskowej kieruje się wartościami innymi niż te, które wynikają  

w prostej linii z patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Duże znaczenia mają uwarunkowa-

nia społeczne, a przede wszystkim wskaźnik bezrobocia. Biorąc pod uwagę fakt, że sytu-

acja społeczna w Polsce, w tym stopień wzrostu gradientów społecznych, nie ulegnie 

zmianom jakościowym w najbliższej przyszłości, należy z dużą troską podejść do refor-

my programów nauczania w uczelniach wojskowych, w taki sposób, aby zagwarantowały 

one właściwe ukształtowanie osobowości absolwenta – oficera Wojska Polskiego. Dys-

kusja nad zmianami w programach nauczania została rozpoczęta w związku z konieczno-

ścią dostosowania programów nauczania do Krajowych Ram Kwalifikacji. W wyniku 

prac nad nową koncepcją nauczania znacznie zwiększono procent zajęć o charakterze 

praktycznym, co spowodowało, że w Uczelni pojawiły się dwa kierunki studiów pierw-

szego stopnia o profilu praktycznym: zarządzanie oraz inżynieria bezpieczeństwa. 

 

                                                 
1
 Kondukt społeczny jest to zmienny krąg osób dla nas ważnych, z którymi wiążą nas relacje społeczne  

w różnych etapach naszego życia (patrz: Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, 

Kraków 2012, s. 184). 
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Rys. 1. Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona charakteryzujące kandydatów 

zainteresowanych służbą wojskową, w zależności od wybranych cech osobowych oraz ich 

statusu społecznego. 

Źródło: opracowano na podstawie danych zebranych przez ZBN PTS (2008 r.). 

  

Inną ciekawą zależność można zaobserwować, analizując zmiany priorytetów  

w hierarchii wartości ważnych dla żołnierzy zawodowych (rys. 2). W okresie trzynastu 

lat, tj. od roku 1992 do 2005 (autor nie dysponował nowszymi danymi, można natomiast 

z dużym prawdopodobieństwem założyć, że pokazana tendencja utrzymała się do chwili 

obecnej) zaobserwowano relatywny spadek w hierarchii ważności takich wartości, jak: 

sprawiedliwość, koleżeńskość, patriotyzm, prawdomówność oraz tolerancja na korzyść 

wzrostu: rzetelności, operatywności, wytrwałości, pracowitości i lojalności. Przedstawio-

ne dane (rys. 1 i 2) są dosyć niepokojące i jednoznacznie wskazują na konieczność 

zwiększenia wysiłków w zakresie edukacji aksjologicznej kandydatów na żołnierzy za-

wodowych. 

  

Rys. 2. Zmiany priorytetów w hierarchii wartości ważnych dla żołnierzy zawodowych. 

Źródło: Opracowano na podstawie: Kołodziejczyk A., Kasperski M., Świadomość moralna ka-

dry zawodowej WP, Wyd. WBPS Warszawa 1993; Zajdzik J., Wachowicz M., Esprit de Corps. 

Świadomość moralna żołnierzy zawodowych WP, Wyd. WBPS Warszawa 2006. 

Pełny obraz rzeczywistości w zakresie edukacji aksjologicznej w uczelni wyższej 

otrzymujemy w wyniku konfrontacji dwóch światów wartości: nauczyciela akademickie-

go i studenta. Zależność tę pokazuje rys. 3. 

Należy zwrócić uwagę na fakt istnienia wspólnej części dwóch zbiorów stanowią-

cych „światy wartości” nauczyciela i studenta. Do wartości tych należy zaliczyć: dobro, 

ambicję, uczciwość i empatię. Poza obszarem wspólnym pozostają: otwartość, życzli-

wość, sprawiedliwość, prawdomówność i pracowitość (wartości ważne z punktu widzenia 

nauczyciela akademickiego) oraz lojalność, wyrozumiałość, tolerancja i przyjaźń (warto-

ści istotne z punktu widzenia studenta) – rys. 3.  
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Rys. 3. Bohaterowie „spotkań” i ich „światy wartości” 

Źródło: Opracowano na podstawie: Walulik A., Spyrka R., Świat czy światy wartości nauczycie-

li akademickich i studentów?, Aksjologia kształcenia pedagogów, red. Kostkiewicz J., Oficyna 

wyd. „Impuls”, Kraków 2008, s.267-274. 

 

Analiza porównawcza dwóch „światów wartości” wskazuje zarówno na fakt du-

żego zróżnicowania wartości uznawanych za najważniejsze przez obie strony procesu 

dydaktycznego, jak również na kierunki działań, których efektem powinny być zmiany 

priorytetów wartości uznanych za najważniejsze przez studentów na korzyść zbioru war-

tości preferowanych przez nauczyciela akademickiego. 

W przedstawionym opracowaniu przeanalizowano cztery sytuacje będące odbi-

ciem czterech spotkań studenta w mundurze z otoczeniem akademickim WSOWL (rys. 

4). 

 

Rys. 4. Cztery „spotkania” 

Źródło: Opracowanie własne 
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1. SPOTKANIE PIERWSZE: STUDENT-PODCHORĄŻY I JEGO 

NAUCZYCIEL-WYKŁADOWCA CYWILNY 
 

Wiedza nauczyciela o przyrodzie, 

społeczeństwie i kulturze, bogactwo jego 

charakteru i zamiłowanie do piękna – 

stanowią tylko nieodzowny warunek 

oddziaływania pedagogicznego, źródło,  

z którego czerpie nauczyciel, lecz nie 

przesadzają jeszcze o wyniku tego 

oddziaływania. Wynik ów zależy  

od ukształtowania się stosunków swoistego 

rodzaju: stosunków między nauczycielem  

a jego uczniami, od efektywności wysiłków 

nauczyciela nad przekształcaniem 

wychowanków. 

W. Okoń 

 

Jako pierwsze rozpatrzymy spotkanie studenta-podchorążego ze swoim nauczy-

cielem, wykładowcą cywilnym. Każde spotkanie jest okazją do kształtowania osobowo-

ści. Jednakże w tym spotkaniu nic nie dzieje się „na siłę”. U podstaw aksjologii leży 

prawda i wolność. Zmieniasz się, jeśli chcesz. Wolna wola szczególnie wyraźnie akcen-

towana jest w tym spotkaniu. Student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów podsta-

wowych. Podchorąży uczy się logiki myślenia, poznaje metody analizy danych, proces 

podejmowania decyzji, zastosowania matematyki i statystyki, zdobywa wiedzę w zakre-

sie przedmiotów humanistycznych. Zgłębia wiedzę tak bardzo, jak sam chce, wykracza-

jąc poza niezbędne minimum. Kształtuje przy tym cechę wytrwałości, dociekliwości 

prawdy, ambicji i samokontroli. Pokonuje lenistwo, wygodnictwo i cwaniactwo. Wszyst-

ko to w takim zakresie, który wynika z nieprzymuszonej woli. Proces ten wpisuje się  

w to, co w założeniach bolońskich nazywane jest „uczeniem się przez całe życie”. 

Ogromną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel akademicki. To od niego w olbrzymiej 

mierze zależy, w jakim stopniu zaszczepione zostaną studentom nowe idee i na ile zechcą 

oni skorzystać z doświadczeń swojego nauczyciela. Warunkiem koniecznym pozytywne-

go oddziaływania nauczyciela na studenta jest wiedza i kompetencje nauczyciela. Jed-

nakże nie tylko wiedza ma wpływ na pozytywne kształtowanie się relacji nauczyciel – 

student. Niezmiernie istotna jest osobowość samego nauczyciela, umiejętność przekazu 

wiedzy z jednoczesnym kształtowaniem postaw studentów. Nauczyciel, poprzez dobór 

form kształcenia, inspiruje studentów do poszukiwania prawdy w ramach samokształce-

nia. Wskazuje na kierunki tych poszukiwań, pokazuje piękno analiz intelektualnych. Na-

uczyciel zachęca swojego studenta do dalszego pogłębiania wiedzy, realizując w ten spo-

sób ideę namnażania kapitału społecznego.  

Istnieje tu jednak szereg zagrożeń. Najistotniejsze z nich polega na rozbieżności 

klasyfikacji wartości istotnych dla nauczyciela akademickiego i jego studenta (rys. 5). 

Nauczyciel powinien dążyć do zniwelowania tych rozbieżności. Może się to odbyć jedy-

nie wówczas, gdy wszyscy nauczyciele potraktują proces dydaktyczny w sposób bardzo 

świadomy, tak aby ukazywać wartości uniwersalne i rodzące się dylematy, szanować 
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próby radzenia sobie z tymi dylematami, wyjaśniać najpierw sobie, a potem swoim wy-

chowankom wszystkie nieporozumienia związane z wprowadzaniem systemu wartości. 

Nauczyciel powinien stanowić wzór intelektualisty i wychowawcy dla swojego studenta. 

Jednakże celem tego spotkania nie jest dla studenta naśladownictwo swego nauczyciela,  

a przejęcie od niego świata wartości. 

 

Rys. 5. Priorytet rzeczy ważnych – punkt widzenia nauczyciela i studenta 

Źródło: Opracowano na podstawie: Walulik A., Spyrka R., Świat czy światy wartości nauczycie-

li akademickich i studentów?, Aksjologia kształcenia pedagogów, red. Kostkiewicz J., Oficyna 

wyd. „Impuls”, Kraków 2008, s.269-270. 

Analiza hierarchii wartości preferowanych przez nauczyciela akademickiego i je-

go wychowanka (rys. 5), uwidacznia znaczne rozbieżności. Wszystkie przedstawione 

relacje pokazują jednocześnie pożądany kierunek zmian w hierarchii wartości studenta 

oraz niezaprzeczalną rolę nauczyciela akademickiego w kształtowaniu postaw studentów. 

W tym spotkaniu wyraźnie uwidacznia się społeczna zasada wzajemności, w myśl 

której jednostka społeczna zobowiązana jest do działania na rzecz innych ludzi przez 

wzgląd na ich wcześniejsze działania względem niej, a nie ze względu na ich cechy i po-

zycje społeczne. Więź pozioma, jaka tworzy się pomiędzy nauczycielem a studentem jest 

warunkiem koniecznym właściwego oddziaływania, zgodnie z filozofią zasady wzajem-

ności. W procesie dydaktycznym nauczyciel aktywizuje swoich studentów poprzez uroz-

maicanie form prowadzonych przez siebie zajęć. Wzajemność i płynące z niej korzyści 

przejawiają się w indywidualnym podejściu do procesu dydaktycznego. Ma to swoje od-

zwierciedlenie w regulaminie studiów, dopuszczającym indywidualny tok i organizację 

studiów. Obecnie możliwość indywidualnego toku i organizacji studiów dotyczy jedynie 

studentów cywilnych, jednakże rzeczywistość akademicka w Uczelni zmienia się z każ-

dym rokiem akademickim. Proces dydaktyczny staje się coraz bardziej elastyczny. Nie 

jest wykluczone, że w przyszłości podchorążowie również będą mogli skorzystać z indy-

widualnego toku studiów. 

Relacje wzajemności pomiędzy nauczycielem cywilnym i studentem w mundurze 

opierają się z jednej strony na podejściu nauczyciela do procesu dydaktycznego, czyli na 
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tym, co nazywane bywa „talentem pedagogicznym”, a zaangażowaniu samego studenta, 

ze strony drugiej. 

Jak zostało to zaakcentowane na początku, u źródeł myślenia w kategoriach aksjo-

logicznych leżą dwie zasadnicze wartości, którymi są: prawda i wolność. Wartości te są 

tutaj obecne w sposób naturalny. Prawda leży u podstawy działalności dydaktycznej  

i naukowej nauczyciela akademickiego, natomiast w tym spotkaniu, podchorąży trakto-

wany jest na równi ze studentem cywilnym, co zapewnia wolność wszechstronnego roz-

woju intelektualnego. 

2. SPOTKANIE DRUGIE: STUDENT-PODCHORĄŻY I JEGO NAUCZYCIEL-

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY 

 

Zgadzamy się wszyscy, że szkoła 

powinna przygotowywać do życia. Ale – do 

jakiego życia? Czyli: jak żyć się powinno? 

To znaczy dla nauczyciela: jak ja żyć 

powinienem? Co ma być celem, wartością 

mojego życia? – Od tego zależy, jakie życie 

potrafi w uczniu swym zbudzić i do jakiego 

zdolny będzie go przygotować. 

J.W. Dawid 

 

To spotkanie jawi się w kategoriach dramatu. Opis tego spotkania w aspekcie ak-

sjologicznym jest trudny. Dlaczego tak jest? Otóż z jednej strony kandydat na żołnierza 

zawodowego znajduje się tu, w uczelni wojskowej, z własnej woli, wyraża chęć podno-

szenia swojej wiedzy i stopnia wyszkolenia (a więc spełniony jest główny postulat aksjo-

logiczny mówiący o wolności jako wartości najwyższej), a z drugiej strony jego osobo-

wość poddawana jest kształtowaniu w sposób tak intensywny, jak to jest konieczne, nie-

zależnie od woli jednostki. Mechanizm zmian systemu wartości nie zawiera elementu 

dobrowolności. Zmieniasz się, bo musisz, ponieważ taki masz być, aby w przyszłości 

dobrze służyć Ojczyźnie. W toku tego spotkania kształtowany jest: patriotyzm, poczucie 

honoru i godności, odwaga, odpowiedzialność, stanowczość i zdecydowanie, kultura do-

wodzenia. Nauczyciel wojskowy staje się wzorem i to wzorem do naśladowania. Zupeł-

nie odmiennie, niż to miało miejsce podczas spotkania pierwszego. Dlatego tak ważną 

kwestią jest to, kto sprawuje rolę nauczyciela i w jaki sposób oddziałuje na studenta-

podchorążego. 

W toku zajęć specjalistycznych studenci studiów drugiego stopnia kierunku bez-

pieczeństwo narodowe zdobywają wiedzę opartą na podstawach nauk humanistycznych  

i społecznych, w tym w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Znajomość 

teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i techno-

logii wsparta jest praktycznymi zastosowaniami.  

Z kolei student studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie, oprócz wiedzy ty-

powo humanistycznej, zdobywa wiedzę w zakresie zasad zarządzania projektami, metod  

i narzędzi nowoczesnego zarządzania jakością, metod podejmowania decyzji w zakresie 

zarządzania i dowodzenia, opartych na analizie zagrożeń, niepewności i ryzyka. 
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Wspólnym elementem obu kierunków studiów drugiego stopnia funkcjonujących 

w Uczelni jest zarządzanie kryzysowe. Powstająca obecnie pracownia zarządzania kryzy-

sowego stanowi wsparcie dla praktycznego wymiaru programów studiów bezpieczeństwa 

narodowego i zarządzania. Studenci uczą się wykorzystania narzędzi komputerowych 

używanych w procesie decyzyjnym realizowanym przez organy kierujące bezpieczeń-

stwem i zarządzaniem kryzysowym. 

Studenci wojskowi, niezależnie od studiowanego kierunku, podczas zajęć naby-

wają szereg umiejętności praktycznych, niezbędnych do funkcjonowania w ramach jed-

nostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania działalności szkoleniowej na stanowi-

skach przewidywanych dla oficerów młodszych. Od właściwego przygotowania podcho-

rążych zależy to, w jaki sposób będą w przyszłości realizować powierzone im funkcje. 

Zadaniem nauczyciela jest nauczenie i praktyczne sprawdzenie umiejętności skutecznego 

działania w zespole, w tym między innymi komunikowania się, negocjowania i motywo-

wania współpracowników. Proces dydaktyczny obejmuje również zagadnienia dotyczące 

współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa. 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie jest obecnie przygotowany do rozpoczęcia 

kształcenia podchorążych na studiach pierwszego stopnia inżynieria bezpieczeństwa  

o profilu praktycznym. Wydział dysponuje laboratoriami naukowo-dydaktycznymi,  

w tym pracowniami: zastosowań praw fizyki, chemii ogólnej, chemii analitycznej, chemii 

środków toksycznych, radiometrii, dozymetrii, wzorcowania przyrządów radiometrycz-

nych i dozymetrycznych, nauki o materiałach, wytrzymałości, środków ochrony i bezpie-

czeństwa, ratownictwa technicznego, komputerowego wspomagania projektowania, 

komputerowych symulacji procesów ryzykownych. Pracownie te wyposażone są w ze-

stawy dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny. Ponadto Wydział dysponuje specjali-

stycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym rozwiązywanie zadań in-

żynierskich. 

Kształcenie podchorążych w ramach przedstawionych wyżej kierunków studiów 

umożliwia właściwe ukształtowanie ich cech osobowych, zgodnie z duchem „spotkania 

drugiego”. 

3. SPOTKANIE TRZECIE: STUDENT-PODCHORĄŻY I JEGO RÓWIEŚNIK, 

STUDENT-CYWILNY 

 

„Cywilny podchorąży” – taki 

przydomek zyskał sobie student cywilny 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych. 

Autor nieznany 

 

W Uczelni równolegle funkcjonują studia pierwszego i drugiego stopnia wojsko-

we i cywilne, na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie. Kierunek studiów 

bezpieczeństwo narodowe pojawił się w Uczelni w roku akademickim 2010/11 i od po-

czątku cieszył się dużym powodzeniem wśród studentów tak wojskowych, jak i cywil-

nych. Student-podchorąży rozpoczął studia obok swojego rówieśnika – cywila. Studia 
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rozpoczął pełen obaw i uprzedzeń. Ku zaskoczeniu obu stron, nie nastąpiło tu bolesne 

zderzenie, wydawałoby się dwóch odmiennych, światów wartości, a współdziałanie  

i wzajemne uzupełnienie. Niemniej jednak obie grupy zachowały swoją tożsamość. Stało 

się to za sprawą braku zintegrowanych grup zajęciowych, nawet w przypadku modułu 

przedmiotów podstawowych. Współdziałanie obu grup następuje na płaszczyźnie wspól-

nej działalności naukowej w studenckich kołach naukowych oraz na gruncie działalności 

organizacyjnej w ramach samorządu studenckiego. Koła naukowe związane są z po-

szczególnymi dyscyplinami naukowymi. Opiekunami kół naukowych są doświadczeni 

nauczyciele akademiccy, inspirujący studentów do prowadzenia działalności naukowej. 

Wydawane są wspólne Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego. Czasopismo zostało zało-

żone w 2011 roku z inicjatywy studentów wojskowych i cywilnych kierunków: bezpie-

czeństwo narodowe i zarządzanie. Swoim obszarem tematycznym obejmuje interdyscy-

plinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, globaliza-

cji, nauk ekonomicznych, stosunków międzynarodowych i społecznych, a także z historii 

wojskowości. Publikowane artykuły mają charakter dyskusyjny i są efektem indywidual-

nych zainteresowań studentów, jak również ich działalności w naukowych kołach stu-

denckich i sekcjach naukowych. Główną ideą powstania czasopisma było propagowanie 

zainteresowań badawczych studentów oraz prezentacja dorobku dyplomantów realizują-

cych prace licencjackie i magisterskie. Tematyka publikacji jest szeroka i obejmuje za-

gadnienia związane z realiami współczesnego świata w odniesieniu do bezpieczeństwa 

narodowego i międzynarodowego. Problematyka prezentowanych artykułów obejmuje 

teoretyczną analizę klasycznych i współczesnych teorii bezpieczeństwa oraz możliwości 

ich zastosowania do obecnych uwarunkowań społeczno-polityczno-gospodarczych, kon-

cepcje polityki obronnej w Europie z uwzględnieniem instytucjonalnych uwarunkowań 

bezpieczeństwa. Osobny obszar badawczy, stanowią publikacje dotyczące współczesnych 

problemów bezpieczeństwa globalnego (wojny o zasoby naturalne Arktyki jako przejawu 

neokolonializmu i walki o hegemonię na arenie międzynarodowej, odrodzenie się pirac-

twa jako efektu upadku bipolarnego układu sił na świecie i walki o byt narodów pozosta-

wionych bez pomocy społeczności międzynarodowej). Kolejną grupę artykułów stanowią 

te, w których autorzy podejmują się analizy mniejszości narodowych w Polsce w odnie-

sieniu do dynamiki jej struktury etnicznej na przestrzeni dziejów oraz antagonizmów po-

między narodami uwikłanymi we wspólne losy historyczne. Osobnymi obszarami zainte-

resowania autorów są konflikty i wojny ujmowane w ramy klasycznych teorii, ekspansja 

kultury Islamu na świecie, a także problematyka rządów Partii Pracy w Wielkiej Brytanii 

po II wojnie światowej. W ostatnio wydanym numerze zeszytu uwaga autorów zamiesz-

czonych artykułów skierowana została na problematykę logistyki transportu i systemów 

automatyzacji przeładunków, badań rynku i zachowań konsumenckich, marki i reklamy. 

Jakkolwiek na początku mogło się wydawać, że dwie, jakże różne, grupy studenc-

kie będą jedynie rywalizować ze sobą, to doświadczenia kilku ostatnich lat wskazują na 

zupełnie odmienne zjawisko polegające na wzajemnej współpracy na gruncie naukowym 

i organizacyjnym. Sytuacja ta świadczy o tym, że uczelnie wojskowe powinny obok pod-

chorążych kształcić również studentów cywilnych. 

„Spotkanie trzecie” stwarza warunki do otwarcia studenta będącego kandydatem 

na żołnierza zawodowego na cywilną przestrzeń edukacyjną. Zapobiega to dążeniu do 
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hermetyzacji środowiskowej, która jest pierwszym krokiem do wykluczenia z szerokiej 

społeczności akademickiej. Tak, jak w przypadku poprzednich dwóch spotkań, tak i w tej 

sytuacji, odbywa się konfrontacja systemów wartości obu stron biorących udział w spo-

tkaniu. 

4. SPOTKANIE CZWARTE: ABSOLWENT WSOWL W SPOŁECZEŃSTWIE 

OBYWATELSKIM 

 
Dopiero dzięki spotkaniu widzimy ludzi 

na scenie życia zorganizowanej  

w hierarchię, preferujemy i rozumiemy 

preferencje innych. Pozwalamy być. Inni 

pozwalają nam być. 

J. Tischner 

 

Absolwent naszej Uczelni, niedawny student, stając przed otaczającą go rzeczywi-

stością nie może być bezradny. Czas poświęcony na zdobywanie wiedzy, doskonalenie 

zawodowe, kolejne spotkania z ludźmi (skategoryzowane tutaj w formie trzech zasadni-

czych rodzajów, opisanych powyżej), wszystko to będzie teraz procentować. Teraz musi 

on znaleźć odpowiedzi na nurtujące go problemy i musi mieć do czego sięgnąć. Tym 

czymś jest baza wiedzy, którą absolwent zdobył będąc studentem naszej Uczelni. 

Absolwent ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania. Postę-

puje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Posiada przygotowanie do podejmowania de-

cyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logi-

stycznych – w warunkach zagrożenia i stresu. W zależności od ukończonego kierunku 

studiów legitymuje się różnym zakresem umiejętności i kompetencji. 

Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę w zakresie nauk humanistycz-

nych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki 

podejmowanych decyzji – szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobył wiedzę z zakresu nauk spo-

łecznych, zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, 

zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasad i metodologii projektowania, 

budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa. 

Z kolei absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa posiada wiedzę z obszaru 

nauk matematycznych, technicznych i ekonomicznych oraz umiejętności rozwiązywania 

problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Korzysta z profesjonalnego oprogramo-

wania, potrafi prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne roz-

wiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować 

problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do projek-

towania i realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi w sytuacjach za-

grożeń. 

Wszyscy absolwenci, niezależnie od ukończonego kierunku studiów, są przygo-

towani do funkcjonowania w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organi-

zowania działalności szkoleniowej na stanowiskach przewidzianych dla oficerów młod-

szych. 
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Jednakże, nie wszystkie spotkania z kategorii czwartej poddają się opisowi aksjo-

logicznemu. Rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana aniżeli jesteśmy w stanie ją 

sobie wyobrazić. Często bywa tak, że miejscem spotkania są misje poza granicami kraju. 

Następuje swoiste zderzenie cywilizacji. Systemy wartości obu stron „spotkania” są od-

mienne. Problem przygotowania naszych żołnierzy do tego rodzaju spotkania pozostaje 

wciąż problemem otwartym. Czy jesteśmy w stanie dobrze przygotować naszych wy-

chowanków, absolwentów naszej Uczelni, do tego spotkania? Doświadczenia płynące  

z kolejnych misji są podstawą do ciągłej modernizacji programów kształcenia i szkolenia 

podchorążych. 

PODSUMOWANIE 

Edukacja aksjologiczna podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądo-

wych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stanowi bardzo ważne ogni-

wo procesu dydaktycznego. Wpisuje się ona również w aksjologiczne aspekty Procesu 

Bolońskiego, którego celem jest przygotowanie absolwentów na potrzeby rynku pracy, 

rozwój i podtrzymywanie podstaw wiedzy zaawansowanej, kształtowanie aktywnych 

postaw obywatelskich oraz rozwój osobowy. Przedstawione w ramach artykułu „cztery 

spotkania”, zawierają między innymi odniesienie do czterech podstawowych celów aksjo-

logicznych Procesu Bolońskiego. W „spotkaniu pierwszym” wyraźnie widać troskę  

o rozwój osobowy, „spotkanie drugie” odnosi się do przygotowania absolwentów na po-

trzeby sił zbrojnych, „spotkanie trzecie” zawiera między innymi  podtrzymywanie pod-

staw wiedzy zaawansowanej oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Zau-

ważona tutaj korelacja założeń Procesu Bolońskiego z zakresem działań w ramach opisa-

nych szczegółowo „czterech spotkań” stanowi jednoznacznie o prawidłowym rozumieniu 

i realizacji zadań wynikających z kształcenia studentów w Uczelni, w tym kształcenia 

podchorążych w szczególności. 

Na marginesie przedstawionych tutaj rozważań trzeba koniecznie wspomnieć  

o niezmiernie istotnej kwestii edukacji aksjologicznej, jaką jest osobowość nauczyciela 

akademickiego. Jedynie dobrze przygotowany nauczyciel akademicki, człowiek nie tylko 

o dużej wiedzy, ale również, a może przede wszystkim, dużej mądrości, jest w stanie do-

brze realizować wszystkie zadania dydaktyczne i wychowawcze. Mówimy o talencie pe-

dagogicznym, o kimś, kto jest nauczycielem z powołania. Należy starać się o pozyskanie 

takich nauczycieli, chociaż nie jest to sprawą prostą. We wszystkich „spotkaniach”,  

w jakich uczestniczymy podczas naszego życia, ważne są dwie strony. Od jakości wza-

jemnych więzi zależy wynik spotkania i tym samym przyrost wartości zwanej kapitałem 

społecznym. 
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WARTOŚCI MORALNE W EDUKACJI ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH  
 

Streszczenie: Autor charakteryzuje aksjologiczne, w tym zwłaszcza moralne, problemy służby 

wojskowej. Problematyka ta ukazana została w perspektywie historycznej oraz kontekście wyzwań 

stojących przed armią demokratycznego państwa. Szczególnie istotne jest ukazanie wartości kon-

stytuujących etos żołnierski, mający swe korzenie w etosie rycerskim oraz przedstawienie różnych 

uwarunkowań edukacji moralnej w polskim wojsku. W edukacji tej korzystać należy także z roz-

wiązań przyjętych w innych armiach, bowiem dziś żołnierz polski często ma okazję do bezpośred-

niego współdziałania z ich przedstawicielami.  

Słowa kluczowe: edukacja, wartości moralne, edukacja żołnierzy zawodowych 

 

WSTĘP 

Podstawą armii jest dusza prostego żołnierza; dopóki dusza ta jest silna, armja 

wytrzymuje dolę i niedolę, gdy dusza załamie się – upadek armji jest nieuchronny. /.../      

A dusza będzie taką, jaką uczyni ją oficer–obywatel. W jego ręce będzie społeczeństwo 

rokrocznie oddawało to, co stanowi radość i piękno każdego narodu – swoją młodzież. 

Niechże oficer tej duszy młodego żołnierza nie pokaleczy i nie zmaltretuje, lecz przeciw-

nie niech wzmocni ją i uszlachetni. Im więcej on miłości i troski włoży w swoją pracę nad 

duszą żołnierza, tym piękniejszą i odporniejszą będzie ona na podszepty słabości. Niech 

oficer polski będzie świadom tej odpowiedzialności, która przypada mu w udziale, niech 

pamięta, jaki skarb oddaje mu naród w opiekę. Tym skarbem jest Niepodległość, Całość  

i Wolność Polski. Niech oficer polski czujnie i ofiarnie sprawuje swoją Straż
1
.  

Treści powyższego cytatu zaczerpniętego z opublikowanej prawie sto lat temu 

książki „Oficer polski” autorstwa Tadeusza Hołówki nie straciły swej aktualności w do-

bie przemian dokonujących się obecnie w naszych siłach zbrojnych. Konsekwencją wie-

loletnich przewartościowań w systemie przygotowania kadry zawodowej jest odpowied-

nie zaakcentowanie jej walorów decydujących o sile bojowej armii, w tym zwłaszcza 

kompetencji profesjonalnych i kondycji moralnej przedstawicieli korpusu oficerskiego. 

Dziś nie budzi wątpliwości słuszność przekonania Hołówki, że zwycięstwa nie odniesie 

wojsko bez wysokiego poczucia honoru i ambicji wykonania powierzonych mu zadań, 

bez gotowości poniesienia ofiar oraz świadomości obowiązku żołnierskiego. Istotę misji 

współczesnego oficera polskiego najpełniej określają następujące słowa wyżej cytowane-

go żołnierza-legionisty, polityka i działacza społecznego: celem każdego oficera winno 

być, aby naród przez niego wykształcony w sztuce wojennej, przez niego do walki prowa-

dzony, tę walkę wygrał. A będzie tak wówczas, gdy żołnierze do tej walki pójdą nie pod 

                                                 

  Marian Marcinkowski – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor WSOWL we Wrocławiu 

1
 T. Hołówko, Oficer polski, Warszawa 1996 (reprint wydania z 1921 roku), s. 88. 
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groźbą terroru, lecz z radosną pieśnią na ustach, z głębokim zaufaniem do swych ofice-

rów, którzy nauczyli ich płomiennie i ofiarnie kochać Ojczyznę
2
. 

Podstawowym zadaniem szkół wojskowych jest kształcenie i wychowanie kandy-

datów do profesji żołnierskiej, a więc wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności ogólno-

wojskowe, specjalistyczne oraz cechy osobowości niezbędne do właściwego wykonywa-

nia zawodu oficera. W edukacji kadr wojskowych chodzi nie tylko o kształtowanie 

szczególnie cenionych w wojsku cech (między innymi zdyscyplinowania, odpowiedzial-

ności, odwagi czy umiejętności podejmowania trafnych decyzji), ale również o wyposa-

żenie ich w umiejętność kształtowania pożądanych cech u podwładnych.  

Wśród zasadniczych dziedzin oddziaływania wychowawczego w środowisku kan-

dydatów na żołnierzy zawodowych wyróżnić można wychowanie patriotyczno-

obywatelskie, wojskowe, moralne, umysłowe i fizyczne. Celem pierwszego z wymienio-

nych jest przede wszystkim ukształtowanie sylwetek osobowych, dla których charaktery-

styczne jest myślenie kategoriami państwa, zaangażowanie społeczne oraz rzetelne wy-

konywanie obowiązków obywatela i oficera. Szczególnie skomplikowaną naturę, zwłasz-

cza w sferze realizacji posiada dziedzina wychowania moralnego, która dotąd niestety nie 

znalazła wyczerpującego opracowania na gruncie pedagogiki wojskowej. Przyczyna tego 

stanu rzeczy tkwi między innymi w tym, że osoby rozważające teoretyczne i praktyczne 

aspekty tego wychowania mają zwykle świadomość trudności, jakie piętrzą się przed ba-

daczami zjawisk moralnych. Często podkreśla się na przykład, że o ile stosunkowo łatwo 

określić można przedmiot i zakres wychowania fizycznego czy wojskowego, o tyle z pre-

cyzyjnym określeniem tych problemów w odniesieniu do wychowania moralnego napo-

tykamy poważne przeszkody. Wychowanie owo przenika całe życie społeczne i dokonuje 

się we wszystkich jego sytuacjach, a zatem cechuje je ogromna nieuchwytność. Sylwetka 

moralna człowieka kształtuje się nie tylko w tych momentach, kiedy zostaje on poddany 

formalnemu oddziaływaniu wychowawczemu, lecz w całokształcie zdarzeń i sytuacji 

składających się na współżycie społeczne. Innymi słowy, procesy wychowania moralne-

go z reguły uwikłane są w całokształt różnych sytuacji i stanowią tylko pewien ich 

aspekt. Dlatego też nie da się wyodrębnić w życiu młodego człowieka momentów, w któ-

rych jest on tylko i wyłącznie wychowywany moralnie. Zabiegi wychowawcze w tej 

dziedzinie dokonywane są w sposób ciągły i towarzyszą różnym formom aktywności 

człowieka
3
. Podkreślić należy również, że pedagodzy powinni w swojej działalności 

uwzględniać fakt, że zabieg polegający na wyodrębnieniu w osobowości człowieka dys-

pozycji wyznaczających moralny aspekt jego zachowań ma charakter czysto teoretyczny. 

Faktycznie przeprowadzenie takiego rozdziału jest niemożliwe, albowiem nie jest tak, 

aby przeżycia moralne aktualizowały się (a więc także kształtowały) w życiu psychicz-

nym w oderwaniu od wszelkich innych procesów, ani też tak, aby moralność jednostki 

manifestowała się na zewnątrz w zachowaniach zawierających wyłącznie aspekty moral-

ne. Aspekty te są raczej jednymi z wielu, w jakich można rozpatrywać wszelkie postacie 

ludzkiej działalności
4
.  

                                                 
2
 Ibidem. 

3
 H. Muszyński, Teoretyczne problemy wychowania moralnego, Warszawa 1965, s. 16. 

4
 H. Muszyński, Wychowanie moralne, [W:] Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, 

Warszawa 1976, s. 419. 
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Fakt nierozdzielności sfery moralnej od wszelkich innych dziedzin życia ludzkie-

go pociąga za sobą dalsze ważkie konsekwencje. Niemożliwe, a zarazem niepożądane 

staje się oddzielenie w praktyce wychowania moralnego od ogółu zabiegów wychowaw-

czych, jakim poddana jest jednostka. Jest tak nie tylko dlatego, że odrywanie od siebie 

poszczególnych działań wychowawczych byłoby sztuczne, lecz przede wszystkim dlate-

go, że te same zabiegi mogą służyć kształtowaniu różnych cech osobowości człowieka 

(na przykład w czasie ćwiczeń na poligonie kształtujemy u żołnierzy hart, odwagę, po-

czucie koleżeństwa, odpowiedzialność, ale zarazem umiejętność dowodzenia, kondycję, 

znajomość sprzętu i taktyki itp.).  

Niezależnie od powyższych trudności nikt i nic nie może zwolnić dowódców  

i wychowawców wojskowych od odpowiedzialności za kształtowania właściwego oblicza 

moralnego słuchaczy szkół wojskowych. Mamy pełną świadomość, że bez kadry oficer-

skiej odznaczającej się pożądanymi walorami moralnymi nie może istnieć sprawnie funk-

cjonująca armia; zwłaszcza nie może istnieć armia ciesząca się dużym zaufaniem i presti-

żem społecznym. Niedostatki teorii są niewątpliwie w pracy wychowawczej poważną 

przeszkodą, ale nie uniemożliwiają jej prowadzenia. W wychowaniu moralnym w więk-

szym stopniu niż w innych dziedzinach wychowania powinniśmy opierać się na doświad-

czeniu pedagogicznym, na intuicji oraz na znajomości filozofii, psychologii i socjologii.  

1. RYS HISTORYCZNY PROBLEMATYKI  

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu jest edukacyjny 

przekaz wartości moralnych w środowisku kandydatów na żołnierzy zawodowych. Punk-

tem wyjścia do tych rozważań jest historycznie ugruntowane przekonanie, że zwycięstwo 

w walce zbrojnej może odnieść jedynie taka armia, której stan osobowy, a zwłaszcza ka-

drę, cechować będą wysokie poczucie honoru, ambicja wykonania powierzonych zadań  

i gotowość poniesienia największych ofiar. Zgodnie z tym zasadniczą powinnością szkół 

wojskowych jest przygotowanie ich słuchaczy pod względem profesjonalnym i moralnym 

do skutecznego prowadzenia walki zbrojnej. Najbardziej pożądane efekty tego przygoto-

wania pojawiają się dopiero wówczas, gdy w aksjologii zawodu żołnierskiego szczególne 

miejsce zajmuje ojczyzna jako naczelna wartość określająca istotę i sens służby wojsko-

wej. Wartość ta znalazła swój szczególny wyraz na pięknych i bogatych w treści patrio-

tyczne kartach historii zapisanych w okresie Szkoły Rycerskiej, powstań narodowych, 

legionów polskich i drugiej Rzeczypospolitej. Należy jednak zauważyć, że już w począt-

kowych wiekach istnienia państwa polskiego, kiedy w realizację zadań militarnych za-

sadniczo zaangażowany był stan rycerski, istotną wagę przywiązywano do wychowania 

moralnego i kształcenia fizyczno-wojskowego, które miało na celu przysposobienie do 

uczestnictwa w turniejach oraz do walki zbrojnej. Zasadniczym celem edukacji społecz-

no-moralnej było kształtowanie posłuszeństwa wobec pana oraz uświadamianie koniecz-

ności obrony kraju i potrzeby ponoszenia ofiar w imię ochrony jego żywotnych intere-

sów. Wielką rolę w oddziaływaniu wychowawczym odgrywał czynnik religijny, albo-

wiem obowiązująca religia stanowiła główną treść ideologii feudalnego społeczeństwa. 

Pod wpływem religii kształtował się światopogląd człowieka, jego oblicze kulturalne 

i walory moralne, jego uczucia i wola. Wojny w tym czasie prowadzono najczęściej pod 
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sztandarami idei religijnych, co wynikało z dominującego wpływu kościoła na życie śre-

dniowiecznego społeczeństwa. W systemie wychowania rycerskiego silnie zaznaczyły 

swoją obecność elementy wychowania patriotycznego. Akcentowano między innymi 

umiłowanie wolności oraz kwestię powinności rycerskiej względem ojczystego kraju. 

Poczesne miejsce wśród środków oddziaływania wychowawczego, zwłaszcza w sferze 

kształtowaniu postaw patriotycznych rycerstwa zajmowały pieśni bojowe, chorągwie, 

proporce, znaki i zawołania.  

Od kandydatów na rycerzy wymagano doskonałej znajomości rzemiosła wojsko-

wego. Cechować musieli się oni walorami fizyczno-psychicznymi umożliwiającymi im 

nie tylko nabywanie odpowiedniej sprawności, ale i powodzenie w czasie walki zbrojnej 

czy też podczas często organizowanych turniejów. Do szczególnie pożądanych cnót ry-

cerskich należały wówczas męstwo i dzielność, traktowane jako podstawowe wyznaczni-

ki charakteru wojownika. Głębokiej religijności i oddaniu swemu władcy towarzyszyło 

przywiązywanie do idei honoru żołnierskiego, który pojmowany był bardzo szeroko. 

Mieścił on w sobie zarówno sprawy natury państwowej czy religijnej (na przykład obo-

wiązek walki z heretykami), jak też koleżeńskiej, a nawet osobistej
5
. Honor był niezwy-

kle wysoko ceniony i początkowo żołnierze nawet nie składali przysięgi, co było przede 

wszystkim skutkiem potraktowania wykonywania przez nich obowiązków właśnie jako 

sprawy honoru. W tych czasach za największą hańbę uznawano ucieczkę z pola bitwy lub 

też oddanie nieprzyjacielowi miasta czy zamku. Utrata majątku i czci przewidziana była 

również - zgodnie z postanowieniami Sejmu Piotrkowskiego z roku 1477 - za niestawie-

nie się na służbę pospolitego ruszenia.  

W publikacjach ówczesnych polityków i wojskowych podkreślano, że obowiąz-

kiem dowódców jest zagrzewać żołnierzy do walki słowem i czynem. Dostrzegano też 

silny związek między walorami dowódców a wartościami bojowymi żołnierzy. Kandydat 

na wyższego dowódcę musiał być roztropny, bystry umysłowo, powinien znać sztukę 

wojenną, winny go cechować męstwo i siła ducha, wstrzemięźliwość i skromność, szacu-

nek dla ludzi, zamiłowanie do służby wojskowej, dobra wymowa. Na dowódców nakła-

dano obowiązek przejawiania energii, pilności i czujności. Każda ich decyzja winna być 

podejmowana po głębokim przemyśleniu. Hetman Jan Tarnowski żądał także od dowód-

ców, aby służyli swym życiem za dobry przykład wszystkim żołnierzom. Podejmując 

kwestię edukacji wojskowej, Andrzej Frycz Modrzewski z kolei postulował konieczność 

szerzenia wiedzy filozoficznej, która miałaby pomagać żołnierzom w uświadomieniu 

pojęcia ojczyzny, a jednocześnie przyczyniać się do kształtowania patriotyzmu 

i odpowiedzialności za losy własnego kraju. Szymon Maurycjusz również pisał, że pro-

stego żołnierza nie można zupełnie zwolnić od obowiązku filozoficznego wykształcenia, 

jeżeli się chce, aby wódz i ojczyzna uznali jego wierność, jego wytrzymałość w znoszeniu 

trudów i jego męstwo, albowiem któż może być wierny i mężny, jeżeli go filozofia nie na-

uczyła, że nic droższego nad ojczyznę, nic wyższego nad jej cześć, że żaden prawy obywa-

tel dla jej pomyślności nie waha się śmierci ponieść
6
. 

                                                 
5
 J. Karwin, E. Pomianowski, S. Rutkowski, Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce od początku 

państwa polskiego do 1939 roku, Warszawa 1965, s. 32-35. 
6
 Cyt. za: J. Łochyński, Morale armii. Rys historyczny, [W:] Problematyka moralna w kształceniu oficerów 

armii państwa demokratycznego (red. K. Pająk, M. Marcinkowski, L. Urbański), Poznań 1997, s. 157. 
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Okres pospolitego ruszenia szlachty negatywnie odbił się jednak na gotowości bo-

jowej wojska, co przede wszystkim znajdowało wyraz w braku dyscypliny 

i niesubordynacji
7
. Ustalono wówczas system bardzo surowych kar, w którym kara 

śmierci groziła na przykład za bunty, zamieszki w wojsku, za targnięcie się na swego 

dowódcę, za niewykonanie rozkazu bojowego czy też za rokowania z nieprzyjacielem na 

własną rękę. Oprócz kary tak drastycznej praktykowano również tzw. kary na czci (zwane 

też honorowymi), na przykład za organizację buntów, ucieczkę z wojska, opuszczenie 

miejsca walki i pogoń za łupami, unikanie walki, przejście do obcej służby. Katalog kar 

stosowanych zgodnie z uznaniem dowódców uzupełniają kary więzienia, pieniężne i strą-

canie z murów zamku. W okresie tym, a więc w XVI i XVII wieku w wojsku polskim 

zaobserwować można było dwa zjawiska: z jednej strony bardzo ceniono cnotę i cześć 

żołnierską, a z drugiej niedoceniano bądź też nie do końca rozumiano kwestię wychowa-

nia moralnego. Przejawiało się to przede wszystkim w ten sposób, że operując pojęciami 

patriotyzm, ojczyzna, polska racja stanu większy nacisk kładziono jednak na materialne 

zainteresowania żołnierzy, obiecując im łupy i możność wzbogacenia się. 

W latach Szkoły Rycerskiej akcenty w wychowaniu moralnym kadetów położono 

na kształtowanie miłości do ojczyzny oraz bezgranicznego oddania jej służbie, o czym 

najwymowniej świadczyły słowa pieśni „Święta miłości kochanej ojczyzny”. Dowódcy  

i kadra dydaktyczna dążyli do ukształtowania u kadetów pożądanych cech obywatelskich 

i wartości moralnych (prowadzone były między innymi lekcje etyki). Szczególną uwagę 

przypisywano do wychowawczej roli oficerów oraz ceremoniału wojskowego, w związku 

z czym kadeci obowiązkowo uczestniczyli w uroczystościach państwowych i religijnych. 

Proces wychowania społeczno-moralnego ukierunkowany został na formowanie takich 

cech, jak patriotyzm, honor, męstwo, pracowitość, poczucie sprawiedliwości, skromność, 

prawdomówność i szacunek do człowieka. Starano się przede wszystkim ukształtować  

w kadetach racjonalne podejście do zagadnienia patriotyzmu, rozwijając krytyczne po-

stawy wobec braków ustroju politycznego i społecznego ówczesnej Polski. Wychowaw-

czym ideałem propagowanym w środowisku kadetów był człowiek, który „powinien Oj-

czyznę swą kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby się mógł po-

święcić na jej usługi”
8
.  

Powstania narodowe doprowadziły do ostatecznego przekształcenia się polskiej 

armii stanowej w armię narodową. Ojczyzna dla wojska stała się wówczas naczelną war-

tością moralną, co dobitnie potwierdzały znane słowa Tadeusza Kościuszki, iż nie za sa-

mą szlachtę bić się będzie. Według przywódcy powstania 1794 roku, czynnik moralny, 

który w znacznej mierze decyduje o powodzeniu w walce zbrojnej, nie jest abstrakcją, 

lecz posiada swe podłoże materialne wśród mas ludowych. Kościuszko był przekonany o 

tym, że narodowi należy wpierw dać wolność, a później dopiero go oświecić, przy czym 

wolność rozumiał on nie tylko jako niepodległość, ale przede wszystkim jako poprawę 

doli najuboższych. Idee te znalazły swoje odzwierciedlenie w ogłoszonym 7 maja 1794 

roku Uniwersale Połanieckim. Zdaniem przywódcy powstania wojnę narodowowyzwo-

leńczą powinno prowadzić się w oparciu o masy żołnierskie, a zatem o ich serca i umysły 

                                                 
7
 Ibidem, s.160. 

8
 A. Czartoryski, Katechizm moralny, [W:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t.1, 

Warszawa 1965, s. 615. 
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powinni zabiegać dowódcy. Zalecając im wiarę w człowieka oraz troskę o podwładnych, 

wzorowano się na doświadczeniach armii amerykańskiej oraz rewolucyjnej armii francu-

skiej. W ten sposób kwestia narodowowyzwoleńcza powiązana została z problematyką 

społeczną, zaś w odniesieniu do wojska z procesami demokratyzacji wnętrza armii. Dla 

naczelnika Kościuszki masy żołnierskie stanowiły fundament wojny narodowowyzwo-

leńczej, a idea „żołnierza-obywatela” zyskiwała sobie coraz więcej zwolenników
9
.  

Demokratyczne zasady postępowania z podwładnymi opracowane przez pułkow-

nika Cypriana Godebskiego w roku 1807 wyraźnie odzwierciedlały najistotniejsze prze-

miany, jakie zaszły w wojsku polskim po upadku niepodległości. Mówiło się w nich  

o ojcowskim stosunku przełożonego wobec podwładnych, o konieczności poszanowania 

godności żołnierza, o potrzebie rozwijania horyzontów myślowych podwładnych oraz  

o żołnierskim awansie wedle zasług i umiejętności, a nie pochodzenia. Wymieniało się  

w nich również podstawowe walory moralne, jakimi winien legitymować się żołnierz,  

a mianowicie rycerskość, prawość charakteru, prawdomówność, uczciwość i uprzej-

mość
10

. Zasady te stanowią do dziś cenną i postępową tradycję wojskową. Do najważ-

niejszych zadań wychowawczych w kolejnych powstaniach narodowych zaliczono kształ-

towanie patriotyzmu i świadomości celu walki oraz pogłębianie więzi wojska z narodem. 

Podstawą dyscypliny było odwoływanie się do świadomości żołnierzy, u których kształ-

towano wolę walki z wojskami zaborczymi
11

. Wśród pożądanych walorów moralnych, 

jakimi winien legitymować się żołnierz, wymieniano najczęściej miłość do kraju rodzin-

nego, świadomość wykonywania obowiązków żołnierskich, poczucie honoru narodowego 

i honoru wojskowego, wytrwałość w walce, samodzielność i inicjatywę, odwagę i mę-

stwo, karność, religijność oraz humanitarną postawę.  

Dla twórcy legionów polskich, marszałka Józefa Piłsudskiego, największą warto-

ścią żołnierza był honor, który zdaniem naczelnika państwa polskiego jest surogatem cno-

ty, zaś dla żołnierza cnotą najświętszą jest zawsze wierność ojczyźnie. Broniąc tych fun-

damentalnych wartości marszałek zdecydowanie przeciwstawiał się wszelkim próbom 

wykorzystywania armii w przetargach i potyczkach politycznych, podporządkowaniu jej 

jakiejkolwiek partii czy sile politycznej, odrzucał próby manipulowania wojskiem,  

a wreszcie zwalczał przypadki wciągania kadry zawodowej do rozgrywek politycznych
12

. 

Rozkaz naczelnego wodza określający charakter odradzającej się armii polskiej z 7 grud-

nia 1919 roku akcentował w sferze wychowawczej koncepcję solidaryzmu społecznego, 

nakazywał sprawiedliwie traktować i obiektywnie oceniać żołnierzy, zalecał poszanowa-

nie godności żołnierskiej oraz zacieranie podziałów wśród kadry i szeregowych, zakazy-

wał też stosowania kar fizycznych. W kształtowaniu morale wojska wymagał on przeciw-

stawiania się nastrojom rewolucyjnym.  

W roku 1927 w celu prowadzenia pracy wychowawczej zorganizowano Uniwer-

sytet Żołnierski oraz wyznaczono referentów oświatowych. Powołany został aparat 

oświatowy, a rolę koordynacyjną działalności wychowawczej spełniał wpierw Wydział 

Kultury i Oświaty, a następnie Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy. Wydano wiele 

                                                 
9
 Z dziejów wychowania..., op. cit., s. 107. 

10
 Por. M. Kukiel, Dzieje Wojska Polskiego w dobie napoleońskiej 1795-1815, Warszawa 1972, s. 168. 

11
 Zob.  Z dziejów wychowania..., op. cit., s. 199-208. 

12
 P. Stawecki, Marszałek Józef Piłsudski o honorze, „Polska Zbrojna” Nr 23 z dnia 3 lutego 1991. 
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podręczników, instrukcji i dokumentów normatywnych, które miały stanowić podstawę 

działalności wychowawczej. Przykładami takich opracowań są między innymi „Wycho-

wanie wojskowe”, „Nauka o powinnościach żołnierza”, „Wychowanie żołnierza-

obywatela”, „Duch żołnierski”, „Służba oficerska”, „Kodeks obyczajowy”, „Oficer”.  

W opracowaniach tych dominował utylitaryzm wychowawczy.   

Marian Porwit, jeden z autorów podręcznika „Wychowanie wojskowe”, wyróżniał 

obok wychowania fizycznego i umysłowego również oddziaływanie na sferę duchową 

żołnierzy. Oddziaływanie to nazywał wychowaniem moralnym żołnierzy, które jego zda-

niem było znacznie bardziej złożone niż pozostałe dziedziny oddziaływania wychowaw-

czego. Zasadniczą trudność wychowania moralnego upatrywał on w braku możliwości 

ustalenia w warunkach pokoju jego rezultatów. Porwitowi chodziło przede wszystkim  

o destrukcyjny wpływ walki zbrojnej na psychikę oraz na postępowanie żołnierzy. Ową 

destrukcję zneutralizować mogła tylko karność, a więc bezwzględne podporządkowanie 

się podwładnych woli dowódców i wzorowa dyscyplina wykonawcza. Wychowanie mo-

ralne miało także - według niego - ukierunkowywać uwagę żołnierza na sprawy publicz-

ne, uświadamiać konieczność obrony konstytucji i porządku prawnego, kształtować kole-

żeństwo i solidarność, uspołeczniać. W poradniku dla oficerów prowadzących zajęcia  

z żołnierzami, Porwit wymienił podstawowe wartości, które należy kształtować wycho-

wując żołnierzy. Zaliczył do nich miłość do Ojczyzny, honor żołnierski, męstwo, posłu-

szeństwo, gotowość bojową, koleżeństwo, rozumną inicjatywę i samodzielność. Osta-

tecznym celem wychowania wojskowego miało być ukształtowanie u podwładnych du-

cha żołnierskiego jako swoistego, wewnętrznie spójnego zespołu przekonań i wartości 

pożądanych u żołnierzy tak w czasie pokoju, jak również w warunkach działań bojo-

wych
13

.  

O ile w latach kolejnych zrywów powstańczych mówiło się o potrzebie wychowa-

nia narodowego młodego pokolenia, to w drugiej Rzeczypospolitej, gdy niepodległość 

kraju stała się faktem, najczęściej używano terminu „wychowanie obywatelskie”. W wy-

danej w roku 1931 „Instrukcji o pracy oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku” 

określono, że celem działalności wychowawczej jest kształcenie i hartowanie ducha żoł-

nierskiego, będącego podstawą wojska. Drogami wiodącymi do tego celu miały być 

przede wszystkim wychowanie obywatelskie szeregowych, wszczepianie im zasad mo-

ralnych, zaprawianie do ofiarnej służby dla państwa bez względu na narodowość i wy-

znanie, uodpornianie przeciw wrogiej propagandzie, urabianie psychiki w kierunku go-

towości bojowej, danie podstaw wiedzy ogólnej oraz oddziaływanie kulturalne
14

.  

Analizując system szkolnictwa wojskowego drugiej Rzeczypospolitej, zwłaszcza 

proces przygotowania kadr oficerskich, należy zwrócić uwagę na duży społeczny prestiż 

zawodu. Zapewniało to utrzymywanie się silnej motywacji młodych ludzi do podejmo-

wania nauki w szkołach oficerskich, co sprawiało, iż nie było problemów z naborem do 

szkół wojskowych. W procesie wychowania w wojsku wyodrębniono takie dziedziny, jak 

wychowanie obywatelskie, ogólnowojskowe i specjalistyczne. W pierwszej dziedzinie  

w sposób szczególny nawiązywano do tradycji, do doświadczeń historycznych narodu 

                                                 
13

 B. Rudnicki, Kształtowanie ducha  żołnierskiego, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 4, s. 49-50. 
14

 Cyt. za: J. Karwin, E. Pomianowski, S. Rutkowski, Z dziejów wychowania wojskowego ..., op. cit., s. 328. 
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polskiego, w tym zwłaszcza odwoływano się do bohaterskich, niepodległościowych zry-

wów powstańczych XVIII i XIX wieku oraz do tradycji regionalnych. Obok wykorzysta-

nia historii w kształceniu przyszłych kadr wojskowych, przekazywano wiedzę pedago-

giczną, psychologiczną i etyczną. Mocno akcentowano tezę, że oficer powinien być nie 

tylko dobrym dowódcą i fachowcem, ale także wychowawcą i nauczycielem. Główne 

kierunki wychowania w szkolnictwie wojskowym w całym okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego nie uległy zasadniczym zmianom i sprowadzały się do:  

 ugruntowania motywacji wyboru zawodu jako szczególnie zaszczytnej służby 

państwowej;   

 kształcenia cech charakteru właściwych dobremu obywatelowi, żołnierzowi  

i dowódcy;  

 wyrobienia intelektualnego, estetycznego i towarzyskiego;  

 wyrobienia tężyzny fizycznej oraz nienagannej prezencji;  

 ukształtowania pożądanych walorów moralnych oraz niezbędnych żołnierzo-

wi cech psychicznych.  

Największą rolę wychowawczą przypisywano takim przedmiotom, jak etyka, 

służba oficerska, historia Polski, historia wojskowości, nauka o państwie, ekonomia, dy-

daktyka, psychologia. Aby umocnić ich wysoką rangę, wykłady prowadzili nierzadko 

komendanci szkół lub ich zastępcy
15

.  

W przyjętych wówczas rozwiązaniach dydaktyczno-wychowawczych nawiązy-

wano do poglądów Józefa Piłsudskiego dotyczących dowodzenia oraz roli oficerów  

w tym procesie. Marszałek uczył, iż w każdym młodym sercu tli się iskra zapału, boha-

terstwa i rycerskiego honoru. Iskrę tę mieli oficerowie rozdmuchać, aby powstał „żołnierz 

- duma narodu”
16

. Wielokrotnie podkreślał, iż właśnie prosty żołnierz stanowi podstawę 

wojska, w związku z czym twierdził, że dopóki „dusza żołnierza” jest silna, armia wy-

trzymuje dolę i niedolę, gdy się załamuje, upadek armii jest nieuchronny. Dowodzenie 

kształtuje żołnierza, a zawód żołnierski wytwarza specjalny stosunek do śmierci. Śmierć 

jest dla żołnierza zjawiskiem stałym, codziennym. Umierają wprawdzie wszyscy ludzie, 

ale gdy żołnierz idzie na śmierć, to w przekonaniu Piłsudskiego oznacza, że bierze on 

śmierć pod rękę i chodzi z nią po polach bitewnych. Skutkiem tego bywa często lekcewa-

żenie przez żołnierzy spraw dobrobytu materialnego w znacznie silniejszym stopniu niż 

to się spotyka w życiu innych ludzi. Cechą wszystkich dobrych żołnierzy jest również to, 

że swych wodzów prowadzących do zwycięstwa kochają i wymagają dla nich czci. 

Zgodnie z tym marszałek zalecał, aby w trakcie kształcenia przyszłych oficerów wpajać 

im przekonanie, iż tylko dowódca powołany jest do wszechstronnego wychowania swych 

podwładnych i nikt nie może go w tym zastąpić ani wyręczyć. Dowódca niesie ciężar 

odpowiedzialności za swoich podwładnych, a na policzku czuć musi piekący wstyd upoko-

rzeń, gdy w dowodzeniu pojawią się różne trudności, a za niepowodzenia krwią płacą 

inni
17

.  

                                                 
15

 L. Wyszczelski, Wychowanie wojskowe w II Rzeczypospolitej, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 7,  

s. 43-44. 
16

 Zob. J. Figat, Armia w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 6. 
17

 Ibidem, s. 39-40. 
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Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że z bogatych, często tra-

gicznych doświadczeń historycznych naszego narodu wynika, że ojczyzna powinna być 

dla wojska naczelną wartością moralną nadającą sens oraz cel żołnierskiej służbie, a kry-

teria moralne obowiązujące w wojsku powinny być spotęgowaną i wysublimowaną czę-

ścią najlepszych wartości obywatelskich. Byt armii z moralnego punktu odniesienia po-

dyktowany jest niezbywalnym prawem każdego narodu do obrony i zabezpieczenia pod-

staw swego istnienia. Dopóki takie zagrożenie istnieje, dopóty armia jest konieczna, a jej 

funkcjonowanie moralnie uzasadnione - tak w układzie pojedynczych państw, jak też  

w stosunkach międzynarodowych - jako gwarant pokoju w świecie.  

2. AKSJOLOGICZNE ASPEKTY EDUKACJI W ARMII DEMOKRATYCZ-

NEGO PAŃSTWA  

Kształtowanie pożądanych sylwetek moralnych żołnierzy stanowiło zawsze istot-

ny element procesu wychowawczego w środowisku wojskowym. U podstaw wszelkich 

oddziaływań pedagogicznych w tym zakresie leży dążenie do utrwalenia postaw najbar-

dziej pożądanych, wynoszonych przez młodego człowieka z życia rodzinnego, ze szkoły 

czy środowiska pracy. W trakcie kształcenia i wychowania wojskowego akcentuje się 

jednak wartości i postawy niezbędne zarówno w codziennej służbie, jak i podczas udziału 

w walce zbrojnej. Zakłada się, że rezultatem wszechstronnych wysiłków wychowaw-

czych w armii powinny być między innymi wysoka dojrzałość obywatelska, dyspozycyj-

ność, gotowość podjęcia skutecznego wysiłku obronnego oraz zaangażowanie żołnierzy 

w sprawy istotne dla kraju. To ostatnie wynika z istoty służby wojskowej, u fundamentów 

której leży założenie, iż rzeczą wojska jest narodowi służyć. Tę powinność żołnierską  

w historii naszego państwa zawsze utożsamiano z najwyższymi wartościami moralnymi.  

Proces odradzania moralnego armii po roku 1989, przywracanie siłom zbrojnym 

należnego miejsca i znaczenia w demokratycznym państwie i społeczeństwie wymagają 

powrotu do najlepszych tradycji narodowych. W czasach minionych niektórym warto-

ściom nadawano dowolne, zwykle podyktowane doraźnymi interesami politycznymi, 

znaczenie czy wręcz uprawiano propagandę nadużywającą słów zwyczajowo odnoszo-

nych w naszym społeczeństwie do tego, co najbardziej wzniosłe, szlachetne i piękne, co 

zaowocowało negatywnymi konsekwencjami w sferze świadomości społecznej. W osta-

teczności ten stan rzeczy prowadził niekiedy do sytuacji, w której życie społeczne  

w znacznym stopniu nasycone zostało jedynie wartościami deklaratywnymi, a nie uzna-

wanymi i wzbogaconymi rzeczywistymi pozytywnymi komponentami emocjonalnymi.  

Dla osób zajmujących się problematyką norm, wartości i postaw, czas przemian 

zachodzących aktualnie w naszym kraju jest okresem szczególnie interesującym, inspiru-

jącym twórcze wysiłki naukowo-badawcze. Obserwowane powszechnie negowanie wielu 

tradycyjnie istotnych wartości, czy wręcz w ogóle pewien stan kryzysowy w tym wzglę-

dzie, oceniane bywają dość często jako zjawiska typowe dla kształtującego się społeczeń-

stwa pluralistycznego, społeczeństwa demokratycznego. Zaistniały pluralizm tymczasem 

bardzo często utrudnia - zwłaszcza młodym, osobowościowo i społecznie nie w pełni 

dojrzałym ludziom - indywidualne wybory, upłynnia granice między kryteriami oceny, 

normami i postawami.  
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 Zmiany powyższe wywierają bezpośredni i silny, niestety nie zawsze pozytywny, 

wpływ na oblicze moralne ludzi w mundurach wojskowych. W dyskusjach wokół prze-

mian w funkcjonowaniu etosu oficerskiego na szczególną uwagę zasługują analizy oraz 

oceny wartości i postaw moralnych właściwych kandydatom do tego korpusu. Wszelkie 

wysiłki czynione na rzecz odbudowy owego etosu - jeżeli miałyby przynieść oczekiwane 

efekty - muszą bowiem być podejmowane ze świadomością drogi, jaką w uczelniach 

wojskowych mają do pokonania dowódcy, nauczyciele i wychowawcy zmierzający do 

ukształtowania sylwetek osobowo-zawodowych kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

Jednocześnie prowadzone są rozważania teoretyczne wokół prób stworzenia dominującej, 

pożądanej dla środowiska oficerskiego hierarchii wartości wyróżniających tę grupę i bę-

dących dla jej członków imperatywami, swoistymi „regulatorami preferencji” i drogo-

wskazami umożliwiającymi podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.  

Etyka zawodu wojskowego, mająca swe inspiracje aksjologiczne w idei etosu rycer-

skiego, w sposób jednoznaczny charakteryzuje katalog wartości moralnych, które przez 

wieki eksponowano w obowiązujących w różnych armiach kodeksach honorowych.  

W tradycji naszego narodu, wielokrotnie w sposób tragiczny doświadczonego w walce  

o niepodległość, od osób poświęcających się profesji wojskowej, czy w ogóle żołnierzy 

oczekiwano zazwyczaj uosabiania szczególnych walorów obywatelskich i moralnych. 

Walory owe najpełniej wyrażone zostały w historycznie ukształtowanym wzorze „żołnie-

rza-obywatela”
18

. Ważnymi elementami tego wzoru, obok wspomnianych cnót „rycer-

skich” (na przykład poczucia honoru i godności, męstwa, słowności i odwagi) była oczy-

wiście gotowość poniesienia największej ofiary (oddania życia) w imię wolności ojczy-

zny, połączona z potępieniem tchórzostwa i zdrady.  

 Henryk Skorowski, charakteryzując płaszczyzny funkcjonowania norm specyficz-

nych dla żołnierzy zawodowych (w tym i słuchaczy szkół wojskowych), wyróżnił między 

innymi sferę określonej wiedzy moralnej i stanu świadomości moralnej
19

. Konstytutyw-

nymi elementami owej sfery są według niego takie wartości, jak:  

 prawda – podstawowa wartość w akceptowanym przez społeczność wojskową 

systemie wartości dotyczącym każdej dziedziny, lecz przede wszystkim dobra 

fundamentalnego, jakim jest ojczyzna;  

 miłość – wartość, która w sferze przekonań moralnych powinna być pozy-

tywną aktywnością wobec dobra, jakim jest ojczyzna;  

 sprawiedliwość, której istota polega na poszanowaniu uprawnień człowieka 

oraz mniejszych społeczności wchodzących w skład wspólnoty narodowej; 

 wolność jako forma autonomii i niezależności człowieka oraz społeczeństwa;  

 pokój stanowiący formę harmonijnego współżycia ludzi i społeczności w sfe-

rze zewnętrznej oraz wewnętrznej.  

 Z punktu widzenia etyki w analizie osobowości dowódcy interesują nas – jak za-

uważa Janusz Urbański - nie tylko aprobowane przezeń wartości, ale także swoiste wła-

                                                 
18

 Interesującym omówieniem tego wzoru, zarówno w aspekcie historycznym, jak i powinnościowym, 

pozostaje opublikowana w 1921 roku książka T. Hołówki: Oficer polski, op. cit.   
19

 H. Skorowski, Wokół etyki zawodu żołnierza, [W:] Kodeks honorowy żołnierzy zawodowych WP, ideałem 

moralnym i obyczajowym łączącym tradycje z kierunkiem przemian społeczno-ustrojowych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z sympozjum. Warszawa 1990, s. 22-27. 
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ściwości osobowe, które mają wpływ na postępowanie moralne (między innymi wrażli-

wość moralna, poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, motywy postępowania) oraz 

te, które sprzyjają kształtowaniu się postaw etycznych, na przykład aprobata oraz respek-

towanie wartości reguł i ideałów moralnych. Aksjologiczna analiza modelu osobowości 

dowódcy oraz badania nad przemianami wzorów osobowych kadry Wojska Polskiego 

wskazują na funkcjonowanie kilku podstawowych grup wartości
20

: 

 wartości zawodowych, których zbiór określa zobowiązania i wymagania wy-

nikające ze specyfiki zawodu oficera. Są one emanacją postulowanych cech 

zawodowych i ich realizacja służy właściwemu wykonaniu zadań. Należą do 

nich m.in. fachowość, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i karność, dbałość 

o podwładnych, odwaga, koleżeństwo, operatywność, lojalność wobec przeło-

żonych; 

 wartości czysto moralnych, które umożliwiają (gdy są przestrzegane), bez-

konfliktowe współżycie jednostek i grup ludzkich. Wartości te często są na-

zywane przymiotami osobistymi, cnotami moralnymi, cnotami osobistymi 

zdobiącymi
21

. One to decydują o tzw. kręgosłupie moralnym dowódcy, po-

magają we właściwym oddziaływaniu na podwładnych, ułożeniu stosunków 

społecznych i realizacji powinności wychowawczych. W tej grupie wartości 

wyróżniamy m.in. honor, uczciwość, sprawiedliwość, takt, życzliwość, szla-

chetność, tolerancję, poszanowanie godności i szacunek wobec drugiego 

człowieka (żołnierza), np. obywanie się bez kar fizycznych czy kar upodlają-

cych; 

 wartości charakteru, którymi są m.in. stanowczość, prawdomówność, słow-

ność, rzetelność, skromność. Oczywiście nader istotna dla dowódcy jest tzw. 

siła charakteru związana z motywacją moralną; 

 wartości doskonalących (kreujących), które składają się na tzw. etos doskona-

łości i do których można zaliczyć: inteligencję i wiedzę oraz – umożliwiające 

zdobycie ich: pracowitość i wytrwałość;  

 wartości obywatelskich, wśród nich należy wyróżnić patriotyzm.  

 Współczesne wojsko nie jest jednak społecznością odizolowaną, lecz stanowi in-

tegralną część demokratycznego państwa. Wielopłaszczyznowe przemiany, jakie zaszły 

w ostatnich latach w społeczeństwie polskim, spowodowały między innymi ukształtowa-

nie się grup społecznych będących nosicielami różnych, często sprzecznych ze sobą war-

tości, norm i wzorów zachowania się. Z wychowawczego punktu widzenia niepokojący 

jest w tej sytuacji jednak ujawniający się brak wyraźnych wzorów moralnych niezbęd-

nych dla otwartych na nowe prądy, idee i poglądy młodych ludzi. Na tym gruncie rodzi 

się zamęt wiodący do relatywizmu moralnego, w którym wszystkie prawdy mają rację 

bytu i zaciera się granica między dobrem a złem. Granice owe wyznacza się w zależności 

od celów, warunków, okoliczności, a o wartości moralnej czynu decydują nie normy 

etyczne oparte na wartościach moralnych, ale korzyści lub straty w podejmowanych dzia-

                                                 
20

 Wartości te charakteryzuje między innymi M. Kasperski, Przemiany wzorów osobowych kadry WP 

 w okresie transformacji, [W:] Tradycje i współczesność etosu oficera Wojska Polskiego (red.  

M. Adamkiewicz), Warszawa 1997, s. 221–231 
21

 M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1985, s. 215-223. 
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łaniach. W ten sposób zagrożony zostaje ład moralny oznaczający zgodność zachowań 

społecznych z normami etycznymi wynikającymi z poszanowania wartości moralnych.  

3. EDUKACYJNY PRZEKAZ WARTOŚCI MORALNYCH W ŚRODOWISKU 

KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH  

W procesie nauczania i wychowania w szkole wojskowej należy zmierzać do 

przekazu odpowiedniej hierarchii wartości moralnych: ogólnospołecznych (uniwersal-

nych) i moralno–zawodowych, w tym zwłaszcza moralno–bojowych. W oddziaływaniu 

wychowawczym nie chodzi bynajmniej o bierne ustosunkowanie się do pewnych warto-

ści, co może przejawiać się na przykład poprzez demonstrowanie społecznie oczekiwa-

nych postaw i zachowań. Wychowanie moralne zwłaszcza jest wielką strategią przybliża-

nia, afirmacji i przekazu pożądanych wartości, a wreszcie procesem ich akceptacji i asy-

milowania przez wychowanka. Wysiłki podejmowane w tym zakresie zmierzają do tego, 

aby określone wartości moralne, które zrazu są normą etyczną i celem działań wycho-

wawczych, stały się treścią czyjegoś życia, postaw i uzasadnieniem czynów.  

 W tej szczególnej dziedzinie działalności pedagogicznej, jaką niewątpliwie jest 

sfera wychowania moralnego, niezmiernie istotną rolę odgrywa właśnie osobowość wy-

chowawcy. Interesującą uwagę na ten temat poczynił M. Gogacz stwierdzając, że nie 

tylko w pedagogice, lecz także w wielu kierunkach współczesnej etyki stawia się człowie-

ka wobec wartości, a nie wobec osób. Możemy już powiedzieć /.../ że wartość jest celem, 

zadaniem, ideą, a więc konstrukcją intelektualną. Takie konstrukcje nie wychowują. Nie 

wychowują też teorie i ideologie. Wychowują ludzie
22

. Według cytowanego autora, nie 

abstrakcyjnie istniejące wartości jako kompozycje intelektualne wychowują, lecz ludzie  

o rzeczywistych charakterach realizują stany rzeczy uważane przez nich za wartościowe. 

Więź osobowa między wychowawcą i wychowankiem odgrywa zatem podstawą rolę  

w wychowaniu, z czego wynika, że koniecznym warunkiem powodzenia w procesie 

przekazu wartości moralnych pozostaje przyjęcie odpowiedniej postawy wychowawczej. 

Warto w tym miejscu przywołać uwagę poczynioną przez J. Homplewicza, że 

intelektualne informacje o wartościach są równie nieodzowne, co i niewystarczające: 

deszcz słów z podręczników i książek przejmie na siebie ów dach zrozumienia  

i zapamiętania, ale „dom” serca może pozostać niezmiennie suchy
23

. W przekonaniu cy-

towanego autora wychowanka należy przygotować na przyjęcie owych wartości, co 

oznacza ich zrozumienie, uznanie, przeżycie i oswojenie, aby stały się cząstką jego świata 

i osobowości. Nie budzi zatem wątpliwości konstatacja, że aby słowa nabrały pedago-

gicznej skuteczności muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji, a nauczyciel musi po-

zostać wierny wypowiadanym słowom i głoszonym wartościom. Postawa wychowawcza 

daje świadectwo odpowiedniej kulturze pedagogicznej, której istotę i przedmiot - jak się 

wydaje - należy w środowisku wojskowym nieustannie popularyzować. 

 Proces przekazu wartości moralnych winien rozpocząć się od określenia i zrozu-

mienia treści i znaczenia określonej wartości. Zagadnienie to nie ma jednak wyłącznie 

intelektualnej natury, albowiem niezmiernie ważne jest także odpowiednie pobudzenie 

                                                 
22

 M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 37. 
23

 J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996, s. 160. 
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emocjonalne, które zdolne będzie wywołać odpowiednie uczucia i ukształtować wolę 

wychowanka. Z tego też względu w pedagogicznym przekazie wartości niezbędne jest 

przygotowanie człowieka na ich świadome i swobodne przyjęcie. Zabieg taki najczęściej 

wiąże się z wyczekiwaniem na stosowny moment czy sytuację, kiedy to u wychowanka 

może pojawić się gotowość do otwarcia się na nową wartość, na zmianę. Okazuje się za-

tem, że samo racjonalne, nawet najlepiej uargumentowane i logicznie wyłożone poznanie, 

acz niezbędne, niestety nie zapewnia jednak skuteczności przekazu wartości moralnych.  

 Uświadomieniu treści i znaczenia określonych wartości moralnych winna towa-

rzyszyć ich akceptacja, która z kolei polega przede wszystkim na przeżyciu subiektyw-

nym. Jednostka sama musi, i to nie pod przymusem, lecz w sposób dobrowolny, uznać 

wychowawczo pożądane wartości, przyjąć je i przeżyć tak, aby stały się elementem 

wzbogacającym jej osobowość. Niedopuszczalne jest, aby wychowawca pozwolił sobie  

w tym momencie na uproszczenie procesu przekazu wartości do strony informacyjnej,  

a zwłaszcza do ich narzucania, albowiem jego pedagogiczny wpływ będzie wówczas ma-

ło skuteczny.  

 Wychowawczy przekaz wartości przebiegać musi w odpowiednich warunkach. 

Obok wspomnianej już adekwatności słów do sytuacji (wartości wychowawcze, szcze-

gólnie etyczne ujawniają swoją właściwą treść w odpowiednich zdarzeniach, faktach, 

czynach), decydujące znaczenie ma także wierność wypowiadanym poglądom i głoszo-

nym wartościom. Postawa i czyny wychowawcy ujawniane w różnych okolicznościach są 

wyznaniem i afirmacją określonych wartości. Jedność postawy, zachowań i czynów wy-

chowawcy z tym, co głosi w swym pedagogicznym przesłaniu, jest zasadniczym warun-

kiem efektywności przekazu wartości. Nie można bowiem co innego mówić i co innego 

czynić, czego innego żądać od innych niż od siebie samego, zwłaszcza w sferze wartości 

moralnych. Stanowi to fundamentalną zasadę etyki oddziaływań wychowawczych, które 

z reguły przebiegają w bezpośrednim kontakcie interpersonalnym wychowawcy z wy-

chowankiem.  

 Wychowawca, który chce wpłynąć na przeżycie wartości przez swojego wycho-

wanka, musi mu przekazać część swoich doświadczeń. A. Grzegorczyk w związku z tym 

następująco pisze o „świadectwie wartości”: wychowujący daje względem wychowanka 

świadectwo pewnej wartości wtedy, gdy realizuje tę wartość w taki sposób, że dla wy-

chowanka jest wyraźnie widoczne to, jak wychowawca ową wartość przeżywa
24

. Na tej 

drodze wychowanek zyskuje doświadczenie potrzebne do odczucia wartości przez siebie 

cenionej. W przekazie wartości podstawowe znaczenie odgrywają w związku z tym me-

tody oparte na wzajemnej życzliwości. Otwartość i serdeczność kontaktu wychowawcze-

go nadają zarówno samemu przekazowi, jak i momentowi przyjęcia wartości szczególny 

osobowościowy charakter. W tej sytuacji wychowawca musi dawać przykład i stawać się 

wzorem do naśladowania przez wychowanka. Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że  

w procesie oddziaływania wychowawczego liczą się nie tylko treści i sposób przekazu 

określonych wartości, ale także to, kto występuje w roli wychowawcy i jaki jest jego sto-

sunek do wychowanka. Najkorzystniejszą płaszczyzną przekazu wartości moralnych po-

                                                 
24

 A. Grzegorczyk, Życie jako wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną, Warszawa 1995, 
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zostaje więc wychowawczo pojęte partnerstwo, które bynajmniej nie jest tylko przeja-

wem opanowanego kunsztu pedagogicznego, ale raczej manifestacją postawy życiowej. 

W takich partnerskich relacjach mają pełną szansę zawiązać się między wychowawcą  

i wychowankiem bardzo bliskie kontakty osobowe sprzyjające wspólnemu, pogłębione-

mu przeżywaniu oraz zaakceptowaniu i przyjęciu owych wartości przez wychowanka. 

Pedagog musi być przy tym świadomy, że istotnym warunkiem uzyskiwania pozytyw-

nych efektów wychowawczych jest poszanowanie świata wartości, uczuć i woli drugiej 

osoby, a w konsekwencji uznanie jej praw do wolności i decydowania o swym osobowo-

ściowym rozwoju. Takie podejście z jednej strony wyklucza agresję, przymus, lansowa-

nie określonej „obowiązującej ideologii”, z drugiej zaś zakłada możliwość współistnienia 

wielu poglądów i powszechną tolerancję. 

 Przyjęcie zasady swobodnego przekazu wartości moralnych stwarza co prawda 

przesłanki dla swoistej rywalizacji różnych systemów owych wartości, stylów życia  

i postaw, ale daje jednocześnie wychowawcom ogromne możliwości demonstrowania 

pozytywnych, autentycznych i przekonujących dowodów osobistej przynależności do 

świata określonych wartości. Zadaniem pedagogów jest zatem analizowanie i równowa-

żenie wpływów negatywnych poprzez proponowanie wychowankom właściwych wybo-

rów i kształtowanie odpowiednich warunków dla ich moralnego rozwoju. Konieczne jest 

przy tym umiejętne i dojrzałe osobiste zaangażowanie wychowawcy, które musi zostać 

podbudowane autorefleksją nad własną rolą w procesie wychowania, nad własnymi po-

stawami i skutecznością oddziaływania pedagogicznego.  

 W wojsku przekaz wartości moralnych przebiega w szczególnych warunkach śro-

dowiskowych. Istotne znaczenie mają tutaj wspólne dla członków społeczności wojsko-

wej przyjęte i pożądane style bycia i zachowania oraz odpowiednio kształtowany klimat 

solidarności grupowej. W środowisku wojskowym bardziej niż gdzie indziej jednostka 

musi liczyć się z poglądami, opiniami i postawami innych osób, i to nie tylko przełożo-

nych. Celowo organizowane wspólne przeżywanie zdarzeń, a zwłaszcza częste okazje do 

współdziałania oraz doświadczania więzi i zależności w grupie, intensyfikują proces 

przekazu pożądanych wartości, w tym moralnych. Wpływ wychowawczy wzmocniony 

jednocześnie zostaje zarówno funkcjonowaniem usankcjonowanych wielowiekową trady-

cją norm i zwyczajów, jak i autorytetem formalnym i nieformalnym osób znaczących  

w środowisku wojskowym.  

Świadomości przedstawionych zasad i warunków przekazu wartości moralnych  

w procesie wychowania towarzyszyć musi poczucie odpowiedzialności pedagogicznej za 

drugą osobę. I nie chodzi tu wyłącznie o samą „pedagogiczną skuteczność” działań, ale 

także o rozwijanie sfery doświadczeń i przeżyć charakteryzujących się otwarciem na do-

bro innych. Wychowawcy wojskowemu w realizacji tego zadania sprzyjać może zapewne 

ukazywanie służby wojskowej jako powinności moralnej wobec państwa i społeczeństwa.  

W realizacji procesu wychowania moralnego w wojsku warto skorzystać z do-

świadczeń armii zachodnich, w których wychodzi się między innymi z założenia - co 

odnotowuje Wincenty Karawajczyk – że wychowanie moralne opiera się na wartościach 

uniwersalnych, szczególnie przydatnych w siłach zbrojnych, jak: honor, uczciwość, praw-

domówność, odwaga, lojalność, umiejętność współdziałania z innymi członkami zespołu 
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(tzw. teamwork) czy umiejętność przewodzenia (tzw. leadership)
25

. W Akademii Mary-

narki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis cel dydaktyczno-wychowawczy  

w tym względzie sprecyzowano następująco: ukształtować podchorążych pod względem 

moralnym, intelektualnym i fizycznym oraz wpoić im najlepsze wzorce obowiązku, honoru 

i lojalności, w celu przygotowania oficerów oddanych bez reszty służbie w marynarce 

wojennej oraz zdolnych do dalszego rozwoju swoich umysłów i charakterów w przyszło-

ści, aby móc sprostać najpoważniejszym powinnościom dowódczym, obywatelskim i rzą-

dowym
26

. Przyjmuje się przy tym stanowisko, zgodnie z którym podchorąży nie kłamie, 

nie oszukuje i nie kradnie oraz zaznacza, że w służbie wojskowej nie ma czynów niemo-

ralnych, które nie powodują żadnych szkód
27

. W Annapolis postawa bezkompromisowo-

ści wobec przejawów łamania zasad etyki wojskowej jest głęboko uzasadniana specyfiką 

służby w armii.  

 W procesie szkolenia kandydatów na oficerów i oficerów Korpusu Marines rów-

nież silnie zaznaczona jest obecność etyki armii zawodowej, która ustanawia moralny 

kontekst dla służby narodowi polegający na poczuciu sensu celu, jakim jest obrona naro-

du, nawet przy użyciu sił zbrojnych. Jej podstawą są wartości wynikające z konstytucji. 

Autorzy amerykańscy wyodrębniają cztery podstawowe elementy etyki armii zawodowej, 

którymi są: 

 lojalność wobec narodu, armii i oddziału, 

 obowiązek - służba jest moralnym obowiązkiem czynienia tego, co powinno 

być uczynione, nawet gdy nie zostało to nakazane, 

 bezinteresowność - przekładanie dobra narodu i wykonania zadania ponad 

dobro osobiste, 

 prawość - oznacza bycie prawym i rzetelnym, unikanie oszustwa i życie  

w zgodzie z wartościami rekomendowanymi podwładnym
28

. 

Armia amerykańska zasadniczo różni się od naszych sił zbrojnych i bezkrytyczne 

przenoszenie stosowanych tam rozwiązań na grunt polski raczej nie jest wskazane. Warte 

rozważenia są jednak – co podkreśla Rafał Pęksa - konsekwencje, jakie dla sfery wartości 

niesie ze sobą postępujący proces uzawodowienia naszych sił zbrojnych. W tym kontek-

ście szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na to, że w Korpusie Marines akcentuje się 

wprawdzie wartości związane z profesjonalizmem, ale one są jednocześnie silnie powią-

zane ze sferą wartości fundamentalnych. Szkolonym z jednej strony oferuje się minimum 

teorii, ograniczając ją do podstawowych definicji, zasad, obowiązujących przepisów,  

a z drugiej preferuje wspólne, z udziałem wykładowców przedyskutowanie stosownych 

przykładów stanowiących ilustrację problemów, z jakimi przyszli dowódcy mogą spotkać 

się w służbie. Wychodzi się przy tym z założenia, że nawet najdrastyczniejszy charakter 
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 W. Karawajczyk, Wychowanie moralne kandydatów na oficerów marynarki wojennej państw zachodnich, 

[W:] Wartości i postawy moralne w procesie wychowania wojskowego. Materiały z konferencji naukowej 

(red. M. Marcinkowski, J. Wieczorek), Koszalin 1995, s. 239. 
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 Cyt. za W. Karawajczyk, Wychowanie moralne kandydatów ..., op. cit. , s. 237–238. 
27

 Ibidem, s. 242. Jest to w swej istocie ujęcie uniwersalistyczne – podobnie traktowano zagadnienia etyki 

zawodowej w wychowaniu żołnierzy w dawnej armii polskiej (np. treści „Katechizmu rycerskiego” A.K. 

Czartoryskiego z okresu Szkoły Rycerskiej). 
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 Cyt. za R. Pęksa, Etyka zawodowa w procesie szkolenia kandydatów na oficerów i oficerów Korpusu 

Marines Stanów Zjednoczonych, [W:] Z zagadnień etyki i wychowania ..., op. cit. , s. 178. 
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owych przykładów czy sytuacji nie szkodzi dobremu imieniu Korpusu Marines
29

. Wy-

chowanie moralne żołnierzy jest procesem trudnym i złożonym, głównie ze względu na 

specyfikę działania wojska: przygotowywanie ludzi do walki zbrojnej oraz brak możliwo-

ści ustalenia już dziś (w warunkach pokojowych) rezultatów tego wychowania. Jednak 

dowódca – i tylko dowódca – odpowiada za wychowanie moralne swoich podwładnych. 

Najogólniej mówiąc chodzi o ukształtowanie tzw. ducha żołnierskiego, czyli swoistego, 

wewnętrznie spójnego zespołu przekonań i wartości pożądanych u żołnierzy tak w okre-

sie służby pokojowej, jak i w wojennej potrzebie
30

.  

 Proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole wojskowej powinien zmierzać do 

usprawniania funkcjonowania umysłu słuchaczy i kształtowania pożądanych walorów 

osobowościowych związanych ze sferą moralną, fizyczną, estetyczną i intelektualną. 

Władza dowódcza wymaga dojrzałości moralnej, a sumienna i rzetelna służba jest naka-

zem moralnym dowódcy, który jest podmiotem decyzji moralnych. Dowódca powinien 

legitymować się odpowiednią znajomością problematyki etycznej, umiejętnością rozpo-

znawania dobra i zła, a zwłaszcza wolą kierowania się tym rozpoznaniem. Dla postawy 

moralnej dowódcy charakterystyczny jest – jak zauważa J. Urbański - prymat celów pań-

stwowych i powinności obywatelskich nad celami indywidualnymi. Jak nikt inny wiąże on 

swój los, swoje życie i swoje dobro z losami narodu, ojczyzny i państwa. Ten prymat ce-

lów wskazuje dowódcy na możliwości właściwego rozwiązania dość licznych dylematów 

moralnych. Dowódca decyduje, wydaje rozkazy i działa w imieniu służby, w imieniu Rze-

czypospolitej
31

. Pełnia władzy i konieczność podejmowania decyzji w dramatycznych 

nieraz sytuacjach, przy ujawnianiu się poważnych dylematów moralnych, rodzi koniecz-

ność odpowiedniego uformowania osobowości dowódcy – zapewnienia mu wysokiego 

progu wrażliwości moralnej i umocnienia tego, co nazywamy człowieczeństwem. Istnieje 

zatem, zdaniem cytowanego autora, potrzeba uświadamiania sobie przez przyszłych do-

wódców zależności pomiędzy władzą a etyką, zwłaszcza poważnej odpowiedzialności 

moralnej za wydawane rozkazy i działania podległych żołnierzy.  

Dla wychowania kandydata na żołnierza zawodowego najważniejszy jest jednak 

przykład osobowy dowódcy. W ujęciu psychologicznym wyjaśnienie roli owego przykła-

du przedstawia się w sposób następujący: Zasady moralnej można się nauczyć, ale nie 

można jej wszczepić w osobowość, ponieważ jako formuła słowna stanowi ona izolowane, 

ubogie emocjonalnie doświadczenie; co innego, gdy zasada moralna zawarta jest jako 

stały element w postępowaniu osoby znaczącej, gdy jest składnikiem wzoru. Wtedy działa 

ona całą swą konsekwencją
32

. Kształcąc oficera musimy zwrócić uwagę na rozwój pod-

stawowych cnót żołnierskich, tj. patriotyzmu, męstwa, wierności, sprawiedliwości, solid-

ności, koleżeństwa oraz uczciwości i sprzeciwiania się złu, a zatem cnót służących for-

mowaniu postaw bohaterskich pozwalających człowiekowi w mundurze odnaleźć w sobie 

siłę do walki, do nieuginania się w obliczu trudności.  
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Kształcenie kandydata na dowódcę musi uwzględniać nie tylko sprawność bojo-

wą, ale także wymienione przez Marię Ossowską czynniki, które wpływają łagodząco na 

przebieg walki, pozostając nieraz w konflikcie z dyrektywami jej skuteczności:  

 motywację współczującą, humanitarną, 

 szacunek dla przeciwnika (liczenie się z cudzym dobrem),  

 szacunek dla samego siebie, dbałość o własną godność, 

 motywację zabawową, 

 lęk przed odwzajemnieniem (zabieganie o dobro własne)
33

.  

Wiele z podjętych przez nas zagadnień dotyczących problematyki wychowania 

moralnego w wojsku powinno być uwzględnionych w trakcie realizacji programu „etyki 

zawodowej”, która jest obowiązkowym przedmiotem kształcenia studentów szkół woj-

skowych. Wśród treści nauczania powinny pojawić się między innymi specyfika i funkcje 

etyki zawodu wojskowego, kwestia dopuszczalności wojny (teoria wojny słusznej), 

etyczna teleologia wojny, aksjologia wojny, etyka postaw żołnierskich na polu walki, 

etyczne aspekty dowodzenia, odpowiedzialność moralna dowódcy (prawo wojenne a pro-

blemy moralne), konflikty moralne w służbie wojskowej
34

. Znajomość tych zagadnień 

oraz posiadanie niezbędnych walorów etycznych stanowi podstawę kształcenia współcze-

snego oficera, który ponad wszystko musi dążyć do bycia przywódcą. Najważniejszą ce-

chą przywódcy wojskowego jest prawość, dlatego oficer musi być szlachetny, uczciwy  

i szczery. Przywódca to człowiek, na którym można polegać, a więc niezawodny i chętny 

do współpracy, uznawany przez podwładnych za lojalnego i bezinteresownego. Skutecz-

ny przywódca zawsze daje przykład osobisty, dobrze zna siebie, nieustannie doskonali się 

i bierze odpowiedzialność za swoje działania bez względu na ich końcowe rezultaty. 

Przed szkołami wojskowymi staje w związku z tym piękne, ale i niezmiernie trudne za-

danie ukształtowania pożądanego oblicza moralnego studentów, w czym nadzwyczaj 

ważną rolę mają do odegrania wykładowcy i zajęcia z etyki zawodowej. 

 Etyka zawodu wojskowego, będąca konkretyzacją wartości i zasad moralnych 

głoszonych i obowiązujących w naszym społeczeństwie, pełni w środowisku wojskowym 

między innymi funkcje motywacyjne, normatywne, integracyjne i profilaktyczne. Uogól-

niając możemy stwierdzić, że etyka ta w szczególności:  

 określa sylwetkę moralną oficera – wskazuje, jakim powinien on być, jak po-

stępować, czyli ułatwia działanie, wychowywanie, ocenę i samoocenę oraz 

samodoskonalenie kadry;  

 ułatwia zespolenie się żołnierzy zawodowych, czyli integruje środowisko;  

 sprzyja ograniczeniu i eliminacji z życia wojska zjawisk szkodliwych i niepo-

żądanych;  

 sprzyja procesowi uszlachetnienia współżycia społecznego w wojsku, coraz 

lepszemu (i zarazem świadomemu) wykonywaniu obowiązków służbowych 
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(dowódczych, szkoleniowych, wychowawczych), tak w czasie pokoju, jak  

i w okresie wojny
35

. 

 W swoich założeniach etyka zawodu wojskowego czerpie z przeszłości, zwłaszcza 

z tzw. etosu rycerskiego i akcentując to, co jest w nim uniwersalne sprzyja poszukiwaniu 

tożsamości współczesnego korpusu oficerskiego. Działając wartościotwórczo pozwala 

ona na przeciwstawienie się zjawiskom dehumanizacji działań bojowych, zezwierzęceniu 

uczuć walczących podmiotów (współcześnie techniczne środki walki niszczą wrażliwość 

człowieka, powodują wzrost obojętności na śmierć, cierpienia fizyczne i psychiczne lu-

dzi). Refleksja etyczna pozwala nam zwrócić uwagę na duchową stronę ludzi walczą-

cych, na cele i charakter wojny, a zatem i na filozofię oraz etykę walki.  

 W ostatecznej instancji sens służby wojskowej wyznaczony jest przez patriotyzm, 

przez troskę o bezpieczeństwo i wolność ojczyzny. Słusznie więc J.M. Bocheński dowo-

dzi, że etykę żołnierską należy zaliczyć do tzw. wielkich etyk specjalnych, albowiem żą-

da ona wytworzenia typu charakteru bardzo wybitnie różnego od innych
36

. Według tego 

filozofa, kapelana z czasów drugiej wojny światowej, zadaniem etyki żołnierskiej jest 

rozważanie z jednej strony nad tym, co potrzebne ojczyźnie, a z drugiej nad tym, co zara-

zem służy pielęgnowaniu i obronie godności ludzkiej, wewnętrznemu ładowi i uporząd-

kowaniu człowieka.  

PODSUMOWANIE 

 Uwzględniając uniwersalne systemy wartości oraz społeczną rangę służby woj-

skowej, w pełni zasadne wydaje się uznanie „człowieka” i „państwa” jako wartości na-

czelnych dla etyki zawodu wojskowego. Szczególne miejsce, jakie zajmuje człowiek w 

świecie wartości, wynika z przyjęcia jego wizji jako bytu mającego wartość absolutną. 

Zgodnie z tym, w wojsku należy zadbać o wszechstronny rozwój osobowości jednostki, 

zachowując w każdej sytuacji jej podmiotowość. Niedopuszczalne jest, pod jakimkolwiek 

pozorem, naruszanie godności osobistej żołnierza. Nie znaczy to bynajmniej, aby elimi-

nować czy też ograniczać na przykład uciążliwości służby wojskowej, które w konse-

kwencji prowadzić powinny do perfekcyjnego opanowania rzemiosła wojskowego. Ucząc 

właściwych zachowań w różnych warunkach, często ekstremalnych, stwarzamy tym sa-

mym podstawy swoistej gwarancji ochrony owej najwyższej wartości - „człowieka” 

przed zagrażającym mu unicestwieniem. Przy tego typu działaniach jednak bezwzględnie 

spełniony musi zostać jeden warunek - muszą one służyć wyłącznie autentycznym celom 

dydaktyczno-wychowawczym. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia w służ-

bie wojskowej ze zjawiskami patologicznymi. Realizacja idei podmiotowości jednostki  

w trakcie służby wojskowej przejawia się przede wszystkim we wzajemnym poznaniu 

żołnierzy, życzliwości, chęci służenia pomocą, ale także w zapewnieniu godziwych wa-

runków życia i służby w koszarach oraz stwarzaniu możliwości regeneracji sił psychicz-

nych i fizycznych. W wychowaniu moralnym w wojsku szczególnie akcentować powinno 
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się zatem aksjologiczną istotę człowieka i na tej podstawie budować wrażliwość moralną 

żołnierzy. 

 Dowódcom i nauczycielom w szkołach wojskowych musi przyświecać idea takie-

go przygotowania ich absolwentów, aby w pełni mogła zrealizować się wizja przedsta-

wiona przez Tadeusza Hołówkę piszącego, że oficer polski winien być integralną częścią 

narodu, winien być najsilniej związany z ogółem społeczeństwa, być wrażliwym na 

wszystkie przejawy życia narodowego, kroczyć na czele postępu. Oficer winien brać 

czynny udział w pracy naukowej i kulturalnej społeczeństwa, winien należeć do towa-

rzystw naukowych i kulturalno-oświatowych. /.../ Oficer polski przede wszystkim będzie 

organizatorem i pedagogiem, aby zaś te zadania mógł należycie spełniać, winien być 

człowiekiem idei i powołania, o wysokiej kulturze duchowej i rozległej wiedzy, a poza tym 

szczerym demokratą
37

. Te piękne słowa oddające istotę szczególnego charakteru profesji 

żołnierskiej dziś nadal są aktualne i powinny być szeroko upowszechniane w praktyce 

edukacyjnej w środowisku wojskowym.    
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MORAL VALUES IN PROFESSIONAL SOLDIERS’ EDUCATION 

Summary  
The author presents axiological, especially moral aspects of military service. This issue has been 

depicted in the historical perspective and in context of the challenges faced by the army of  

a democratic state. It is particularly important to show the values that are the foundation of the 

soldier's ethos, with its roots in the ethos of chivalry. The author presents the most important 

determinants of moral education in the Polish Armed Forces. It should also benefit from the 

solutions adopted in other armies because today a Polish soldier has a chance to directly interact 

with their representatives. 

Keywords: education, moral values, professional soldiers’ education 
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MODEL FUNKCJONOWANIA PROFESJONALNYCH SIŁ ZBROJ-

NYCH W SPOŁECZEŃSTWIE XXI WIEKU 

 

 
Streszczenie: W artykule, analizując środowisko bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, 

przedstawiono zjawiska, które mogą spowodować powstanie zagrożeń i konfliktów społeczno-

militarnych w nowoczesnym świecie. Nowe zagrożenia, w założeniach autorów, prawdopodobnie 

podważą konwencjonalne rozwiązania i sojusze zglobalizowanego świata. Wyzwania XXI wieku 

wymagać będą szczególnego podejścia, nowego strategicznego myślenia oraz posiadania 

umiejętności przeprowadzenia skutecznych działań prewencyjnych i wyprzedzających. Świat staje 

się świadkiem konfliktów, które stwarzają wyzwanie zarówno politykom, jak i wojskowym.  

W materiale zaprezentowano charakter i przebieg przyszłych konfliktów zbrojnych. Opisano 

zależności i wpływ rozwoju systemów uzbrojenia i techniki wojskowej na zdolności i cechy sił 

zbrojnych. Wielu naukowców cywilnych i wojskowych prognozuje, że do 2030 roku będziemy 

mieli do czynienia z rewolucyjnymi zmianami w kilku dziedzinach, z których do najważniejszych 

można zaliczyć: bezprzewodowe sieci komputerowe, miniaturyzację i robotyzację oraz 

dynamiczny rozwój nauk biologicznych. Odkryto między innymi materiał zaginający 

promieniowanie świetlne. Obiekty nim pokryte są niewidoczne dla ludzkiego oka. Jest to możliwe 

dzięki wykorzystaniu nanotechnologii
1
. Zasadniczą rolę w przyszłych operacjach będą odgrywać 

siły zbrojne o zdolnościach, opartych na zastosowaniu najnowszych odkryć naukowych i nowej 

taktycznej, operacyjnej i strategicznej myśli ich użycia wyprzedzającej zagrożenia. Kończąc 

rozważania, wskazano wymagane, zdaniem autorów, zdolności Sił Zbrojnych RP 2030 roku.  

Słowa kluczowe: środowisko bezpieczeństwa, zagrożenia, szanse, cechy, zdolności sił zbrojnych, 

przeciwnik, wojna, konflikt, technika, uzbrojenie 

 

WSTĘP 

Myślenie o przyszłości, jest nieodłącznym atrybutem funkcjonowania każdego 

państwa i jego sił zbrojnych. Tłem dla tego typu rozważań pozostaje jak zwykle bezpie-

czeństwo
2
, kategoria obejmująca w sposób kompleksowy jednocześnie przetrwanie pod-

miotu, jak też realizację jego wieloaspektowych dążeń rozwojowych. 

                                                 

  Jan Rajchel – generał brygady pilot, doktor inżynier, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych w Dęblinie 

  Adam Rurak – pułkownik rezerwy nawigator, doktor inżynier, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego  

i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
1
 Nanotechnologia to nauka różnych technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych, 

na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek - od 0,1 do 100 nanometrów. Przypis własny. 
2
 Bezpieczeństwo - subiektywny stan świadomości, w którym istniejący, prognozowany lub możliwy poziom 

zagrożeń nie wywołuje lęku, obawy, strachu o zachowanie /osiągnięcie/ uznawanych wartości, realizację 

fundamentalnych interesów i celów, dzięki wierze (racjonalnemu przekonaniu) o skuteczności 

realizowanych i planowanych działań własnych oraz innych podmiotów na rzecz kreowania oraz 

wykorzystywania szans bezpiecznego bytu i bezpiecznego rozwoju, a także - posiadanym zdolnościom 



Obywatel w mundurze… 

 
81 

W artykule, mając na uwadze bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe, 

omówiono prawdopodobne zagrożenia dla ludzkości funkcjonującej w świecie pierw-

szych dekad XXI wieku. Przedstawiono również niezbędne działania, jakie musi podjąć 

międzynarodowa społeczność w celu ich skutecznego eliminowania. 

Dokonano prognozy charakteru i przebiegu przyszłych wojen oraz konfliktów 

społeczno-militarnych XXI wieku, przedstawiając w całej pełni zróżnicowanie form  

i sposobów stosowania przemocy. 

Opisano jak proces globalizacji, postęp techniczny i naukowy wpływają na wzrost 

zagrożeń oraz ciągłą potrzebę wypracowywania i zawierania nowych sojuszy politycz-

nych. Wykazano również współzależność rozwoju techniki, nauki na kształtowanie nie-

zbędnych zdolności sił zbrojnych, gotowych skutecznie eliminować zagrożenia. 

Materiał nawiązuje również do głównych obszarów pożądanych zdolności poten-

cjału bojowego Sił Zbrojnych RP do 2030 roku.   

1. STRATEGICZNE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA W PIERWSZYCH 

DEKADACH XXI WIEKU 

   Punktem wyjścia w planowaniu działań strategicznego zapewnienia bezpieczeń-

stwa każdego państwa
3
 jest analiza wyzwań

4
 zachodzących w jego otoczeniu. To właśnie 

one składają się na główne kierunki rozwoju, narzucając zmiany państwom i narodom 

chcącym znaleźć się bądź utrzymać na szczycie
5
. A zatem wyzwania to zjawiska i proce-

sy nowe, wymagające reakcji, czyli sformułowania odpowiedzi i podjęcia stosownych 

działań ze względu na potrzebę ich diagnozy oraz wykorzystania jako szans lub podjęcia 

przeciwdziałania, gdy mają one charakter zagrożenia
6
. Losy poszczególnych państw, po-

dobnie zresztą jak losy całej cywilizacji ludzkiej, staramy się rozpatrywać z punktu wi-

dzenia racjonalności ich reakcji na wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć.  

Umiejętność dostosowania rozwiązań systemowych do pojawiających się wy-

zwań, ma z punktu widzenia strategii państwa znaczenie podstawowe, zarówno w zakre-

sie świadomości, że procesy te rzeczywiście zachodzą, jak i zajęcia w stosunku do nich 

racjonalnego stanowiska
7
. 

Przy dokonywaniu analizy środowiska bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI 

wieku oraz zjawiska mogących wpływać na powstawanie zagrożeń, a w tym również  

i konfliktów społeczno-militarnych, nasuwa się spostrzeżenie, że przyszłość prawdopo-

dobnie zaskoczy społeczeństwo nowymi problemami i kryzysami. Nowe zagrożenia mo-

gą podważyć konwencjonalne założenia i sojusze typowe dla ery masowej demokracji
8
 

                                                                                                                                                  
ochronno-obronnym. M. Kozub, Lotnictwo sił powietrznych w operacjach połączonych, Rozprawa 

habilitacyjna, AON, Warszawa 2005. 
3
 R. Wróblewski, Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku. „Kappa”, 

Zagrożenia kryzysowe i wojenne Polski w kontekście jej członkostwa w NATO, AON Warszawa 1998. 
4
 J. Naisbitt, Megatrendy, wyd. Zysk i Spółka, Poznań 1997.  

5
 K. Krzysztofek, Wyzwanie cywilizacyjne a zewnętrzna funkcja państwa polskiego, [w:] R. Kuźniar, (red.), 

Między polityką a strategią. Polska w środowisku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 1994. 
6
 Tamże, s.13. 

7
 J. Stecewicz, Mega trendy a strategia i polityka rozwoju, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, s. 7. 

8
 A. Toffler, Zmiana władzy, PIW, Warszawa 1999. 
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(rys.1). Przyszłość prawdopodobnie będzie inna, a na pewno różna od naszych dzisiej-

szych wyobrażeń
9
. 

Można założyć, iż zagrożeń tych nie tylko nie będzie można porównać do wcze-

śniej znanych, ale przede wszystkim przypisać do współczesnych zasad użycia sił zbroj-

nych, co zapewne w znacznym stopniu utrudni proces przeciwdziałania
10

. 

 

Rys. 1. Prawdopodobne zagrożenia globalnego środowiska bezpieczeństwa XXI wieku 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyzwania XXI wieku wymagać będą nowego podejścia i strategicznego myśle-

nia, musimy nie tylko reagować, ale działać prewencyjnie i wyprzedzająco. 

Kreowanie bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, w związku ze zmiana-

mi demograficznymi i środowiskowymi, globalizacją, radykalnymi ideologiami, funda-

mentalizmem i związanym z nim terroryzmem oraz intensywnym rozwojem techniki 

zmusza niejako do tworzenia coraz liczniejszych, mniej lub bardziej prawdopodobnych  

i niebezpiecznych scenariuszy form i sposobów użycia przemocy
11

.  

Dla konfliktów etnicznych i religijnych, przemytu narkotyków, ubóstwa, epidemii, 

masowych migracje, regionalnej niestabilności, prania brudnych pieniędzy, działań róż-

nych bojówek nie istnieje pojęcie granic terytorialnych. 

Początek XXI wieku to również era zagrożeń asymetrycznych
12

, proliferacja bro-

ni, a szczególnie broni masowej zagłady, cyberterroryzm, działania z wykorzystaniem 

                                                 
9
 P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 67.  

10
 M. Kozub, Charakter zagrożeń oraz konfliktów zbrojnych w pierwszych dekadach XXI wieku, Myśl 

Wojskowa, 1/2006. 
11

 A Secure Europe in a Better World – European Security Strategy, KE, Bruksela 2008. 
12

 „Asymetria” i „asymetryczność” są pojęciami określającymi różne formy dysproporcji, zróżnicowania  

i dysharmonii, które w sposób naturalny lub zamierzony występują w otoczeniu przeciwstawianych sobie 

rzeczywistości. J. Pawłowski (red.), Pojęcie, istota oraz tendencje rozwojowe zagrożeń asymetrycznych, 

studium teoretyczne, Warszawa AON, 2002. 
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broni chemicznej i biologicznej, umacnianie się cywilizacji niezachodnich aspirujących 

do prymatu w świecie oraz nierozstrzygnięte konflikty
13

. 

2. PROGNOZOWANY CHARAKTER WOJEN I KONFLIKTÓW SPOŁECZNO-

MILITARNYCH W XXI WIEKU 

Prognozowany charakter wojen i konfliktów społeczno-militarnych pierwszych de-

kad XXI wieku w warunkach globalizacji i rewolucji informacyjnej przejawia się zróżni-

cowaniem form przemocy zbrojnej (rys. 2).  

 

Rys. 2. Epoka nowych konfliktów 

Źródło: Opracowanie własne 

Świat w XXI wieku stoi u progu epoki całkiem nowych konfliktów, w których 

główną rolę odgrywać będzie broń nowej generacji. Głównym wyznacznikiem będzie 

natomiast nie użycie siły militarnej samej w sobie, ale sama groźba jej użycia. 

Jakie będą konflikty?  

Jaki będzie ich przebieg? 

Na pewno wszystkie konflikty będą inne. Ich charakter w poszczególnych czę-

ściach globu będzie różny. Nie będzie sprawą tylko jednego czynnika, lecz będzie kombi-

nacją powiązanych ze sobą politycznych, ekonomicznych, narodowych i religijnych 

sprzeczności. Rozstrzygnięcie prawdopodobnie nastąpi w trakcie konfrontacji  

w przestrzeni powietrznej i kosmicznej, zaś wojska lądowe będą tylko konsolidowały 

osiągnięcie sukcesu wojskowego i celu politycznego. Walka zbrojna będzie kombinacją 

operacji manewrowych i walki pozycyjnej. Walka na szczeblu strategicznym, operacyj-

nym i taktycznym będzie współzależna i połączona. Największe efekty będzie się osiągać 

w wyniku oddziaływania broni precyzyjnej dalekiego zasięgu. Konflikty lokalne będą 

miały intensywny charakter, toczyć się będą na względnie dużych obszarach, a dotyczyć 

dalekosiężnych celów. Przeciwnik nie tylko będzie uderzał w cele militarne, ale i w eko-

                                                 
13

 European Security Strategy, Council of the European Union, 2008. 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
84 

nomię narodową. Będzie stosował „nieczysty” sposób walki, dążąc do zadania jak naj-

większych strat w ludziach. Zagrożenie o charakterze konwencjonalnej agresji na dużą 

skalę, skierowanej przeciwko Sojuszowi, wydaje się odległe, lecz nie można go jedno-

znacznie wykluczyć
14

.  

 
Rys. 3. Główne cechy konfliktów XXI wieku 

Źródło: Opracowanie własne 

Świat XXI wieku staje się świadkiem konfliktów, które rzucają wyzwanie zarów-

no politykom, jak i wojskowym. Często, już obecnie, przebiegają one według niegodnych 

współczesnej cywilizacji, niehumanitarnych scenariuszy. Zawsze jednak podważają sens 

istnienia ociężałych, złożonych, obarczonych dużą inercją operacyjną struktur wojsko-

wych, jako niezdolnych do reagowania kryzysowego w różnych miejscach kuli ziemskiej. 

Te jakościowo „nowe konflikty”, w przeciwieństwie do wielkoskalowych i długotrwałych 

poprzednich wojen, będą prawdopodobnie wojnami krótkotrwałymi (rys. 3). Można, za-

tem postawić tezę, iż swoistą cechą konfliktów społeczno-militarnych w perspektywie 

najbliższych dwóch – trzech dekad będzie ich „ucywilizowanie”, a cele polityczne będą 

osiągane nie tylko w wyniku bezpośredniego użycia siły militarnej, ale również siły poli-

tycznej, ekonomicznej czy też informacyjnej. 

3. ROZWÓJ SYSTEMÓW UZBROJENIA I TECHNIKI WOJSKOWEJ  

W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU 

Wielu naukowców cywilnych i wojskowych prognozuje, że do 2030 roku będzie-

my mieli do czynienia z rewolucyjnymi zmianami w kilku dziedzinach, z których do naj-

ważniejszych można zaliczyć:  

 bezprzewodowe sieci komputerowe,  

 miniaturyzację i robotyzację,  

                                                 
14

 M. Kozub, A. Brzozowski, R. Niedźwiecki, Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności 

sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011, s. 42.  
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 dynamiczny rozwój nauk biologicznych (rys. 4).  

 

Rys. 4. Wpływ techniki na nowoczesne formy i metody walki 
Źródło: Opracowanie własne 

Odkryto między innymi materiał zaginający promieniowanie świetlne. Obiekty 

nim pokryte są niewidoczne dla ludzkiego oka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu 

nanotechnologii. O nowych możliwościach technicznych może też świadczyć skonstruo-

wanie lasera wielkiej mocy, który umieszczony np. w samolocie będzie umożliwiał prze-

prowadzenie dyskretnych ataków z dużych odległości i wysokości. Istotną rolę odegrają 

w najbliższej przyszłości wszelkiego rodzaju aparaty bezzałogowe, z sensorami na świa-

tło dzienne i podczerwień, posiadające dalmierze laserowe i wysokiej jakości kamery 

nadzorujące, które w czasie rzeczywistym będą przekazywać obrazy dowódcom. Zespoły 

badawcze prowadzą również szerokie prace nad systemami „człowiek – maszyna”, dążąc 

tym samym do zwiększenia siły uderzeniowej pojedynczego żołnierza.  

Jednak głównym źródłem zagrożenia będzie w najbliższej przyszłości wzrost li-

czebności dobrze uzbrojonych samolotów oraz śmigłowców bojowych nowej generacji, 

w tym wyspecjalizowanych w zwalczaniu celów naziemnych, których piloci będą stoso-

wali udoskonaloną, wspartą technicznymi środkami, taktykę walki. Możliwość uzyskania 

pożądanych zdolności przez siły zbrojne będzie więc ściśle związana z pozyskiwaniem  

i wdrażaniem nowoczesnych technologii, systemów uzbrojenia oraz sprzętu. To właśnie 

modernizacja techniczna, a w zasadzie jej zakres oraz głębokość zastosowania, zadecydu-

ją o zdolnościach operacyjnych sił zbrojnych w następnych dekadach. 
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Rys. 5. Lista praw konfliktów XXI wieku 
Źródło: Opracowanie własne 

Z poglądów wybitnych strategów i naukowców daje się wysnuć bardzo prawdo-

podobna lista praw konfliktów XXI wieku
15

 prezentowana na rysunku 5. 

Powyższe prawa powinny pomóc również przy wypracowaniu doktryn i struktur 

sił zbrojnych potrzebnych do sprostania nowym wyzwaniom. 

 

Rys. 6. Zdolności sił zbrojnych 2030 roku 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
15

 M. Kozub, A. Brzozowski, R. Niedźwiecki, Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności 

sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011. 
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Zasadniczą rolę w przyszłych operacjach będą odgrywać nowoczesne na miarę 

XXI wieku zdolności sił zbrojnych (rys. 6). Szczególnie ważnym będzie proces efektyw-

nego pozyskiwania informacji wywiadowczych, analizy, jak również właściwej ich dys-

trybucji. Skrócenia będzie wymagać okres pomiędzy oceną istniejącego zagrożenia a wy-

pracowaniem decyzji do działań bojowych. Siły zbrojne będą charakteryzować się duży-

mi zdolnościami do reakcji na zaistniałe zagrożenia przy zachowaniu szybkości działania, 

precyzji i elastyczności. Jednocześnie, jako siły wysoce mobilne, będą gwarantować moż-

liwość ich wykorzystania w dowolnym miejscu przeznaczenia. Prowadzone operacje mi-

litarne będą wymagały właściwego umocowania prawnego oraz uzyskania legitymizacji 

środowiska międzynarodowego. Prowadzenie nowoczesnych operacji oznacza zdolność 

panowania w sferze informacyjnej. 

Natomiast priorytetowym kierunkiem rozwoju sił zbrojnych wskazana byłaby 

zmiana ich charakteru. Wdrażane powinny być projekty zmierzające do stworzenia od-

powiednich modułów o zróżnicowanych profilach zdolności, np.: bojowe, wsparcia  

czy zabezpieczenia działań, dające się swobodnie komponować w dowolne, pod wzglę-

dem wielkości, zgrupowania zadaniowe.  

Myślą przewodnią winno być jednak podniesienie poziomu mobilności, uniwer-

salności oraz połączoności. Należałoby również podnieść zdolności w zakresie rozpozna-

nia satelitarnego, pozyskiwania środków bezzałogowych oraz podniesienia zdolności do 

pozyskiwania danych z różnych źródeł. 

4. ZDOLNOŚCI I CECHY SIŁ ZBROJNYCH W STRATEGICZNYM ŚRODO-

WISKU BEZPIECZEŃSTWA W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU 

Wydaje się, że w najbliższych dekadach przewaga techniczna i technologiczna pozo-

stanie jednym z podstawowych filarów doktryny obronnej każdego państwa, a opanowa-

nie nowoczesnych rozwiązań w takich dziedzinach, jak: radiolokacja, źródła energii, na-

pędy, nokto - i termowizja, redukcja skutecznej powierzchni odbicia środków walki, na-

wigacja satelitarna oraz systemy przetwarzania i zarządzania informacją wpływać będą na 

zmiany w uzbrojeniu i sposobach jego wykorzystania. 
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Rys. 7. Główne cechy sił zbrojnych XXI wieku 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizując prawdopodobne zagrożenia pierwszych dekad XXI wieku oraz możli-

wości nauki i techniki przyszłości, należy sądzić, że pożądane zdolności sił zbrojnych 

wymagają, aby były one organizacją posiadającą takie główne cechy, jak: 

 spłaszczona, elastyczna struktura zadaniowa, ze zredukowaną liczbą szczebli 

zarządzających i dowódczych; 

 elastyczność do wypracowywania decyzji w warunkach zakłóceń;  

 pełne uzawodowienie i profesjonalizacja; 

 najnowocześniejsze uzbrojenie i sprzęt wojskowy; 

 posiadanie uprawnień decyzyjnych na niższych szczeblach dowodzenia przez 

dowódców specjalistycznych zespołów zadaniowych; 

 posiadanie wysokiego poziomu specjalizacji oraz samoorganizacji (rys. 7).  

5. ZDOLNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH RP DO ROKU 2030 R. 

Siły Zbrojne RP do roku 2030, aby sprostać wymogom nowoczesnego środowiska 

świata, muszą być nowoczesną organizacją potrafiącą rozwiązywać konflikty społeczno-

militarne w strukturach narodowych i sojuszniczych. 

Siły Zbrojne RP powinny: 

 stać się nowoczesne, charakteryzujące się kreatywnością i innowacyjnością; 

 być zdolne do kreowania swej przyszłości; 

 opierać się na inteligencji, wiedzy i fachowości; 

 ich struktura powinna przyjąć prostą, smukłą „sylwetkę”, zostać zbudowana 

w oparciu o podstawowe kompetencje, powinna ulegać zmianom w miarę 

tempa i skali zmian zachodzących w ich otoczeniu; 
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 posiadać uniwersalny, zarówno ofensywny, jak i defensywny charakter; 

utrzymać zdolność do samodzielnego, efektywnego oporu, a także skuteczne-

go odstraszania; zachować zdolność do działań pośrednich, uderzeń uprzedza-

jących oraz możliwość obrony powszechnej; 

 w wymiarze sztuki operacyjnej, stać się elastyczne, manewrowe, żywotne 

oraz zdolne do natychmiastowej reakcji; 

 posiadać profil bojowy ukierunkowany na połączoność i sieciocentryczność
16

.  

Ponadto pożądane byłoby, żeby były zdolne do walki asymetrycznej i obrony 

przed uderzeniami asymetrycznymi, być w stanie osłonić terytorium, reagować na kryzy-

sy, prowadzić operacje informacyjne, uderzenia odwetowe, niszczyć „infrastrukturę” ter-

rorystyczną znajdującą się poza terytorium państwa, zapobiegać prowokacjom oraz prze-

nikaniu grup dywersyjnych. Siły Zbrojne RP powinny dysponować niezawodnymi, zaa-

wansowanymi technologicznie systemami rozpoznania, dowodzenia i łączności, zdolny-

mi do zdobywania danych i informacji w krótkim czasie przy szerokim wsparciu wywia-

du, robotyki, nanotechnologii oraz powszechnie dostępnych informacji. Ponadto należa-

łoby posiadać nowoczesną broń śmiercionośną  i obezwładniającą, broń precyzyjnego 

rażenia oraz sieciowe systemy załogowe i bezzałogowe wyposażone w szybkie, płynne  

i samoregulujące się układy. Siły Zbrojne od kierowniczej kadry muszą wymagać praw-

dziwego przywództwa, patriotyzmu i etyki zawodu.  

Wskazane jest również, żeby nowoczesne Siły Zbrojne RP dysponowały najnow-

szą wiedzą, poprzez posiadanie silnych akademii rodzajów sił zbrojnych z nowoczesnymi 

i prężnie działającymi w ich strukturach placówkami naukowo-badawczymi (rys. 8).   

 

Rys. 8. Algorytm kształtowania nowej struktury sił zbrojnych 

Źródło: R. Niedźwiecki, Prognozowanie i planowanie rozwoju zdolności SZ RP, AON, 

Warszawa 2011, s. 113. 
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Również członkostwo w NATO i UE winno być głównymi filarami polskiego 

bezpieczeństwa.  

Polska powinna być zainteresowana strukturalnym umocnieniem UE, a w konse-

kwencji umacnianiem Europejskich Sił Obronnych
17

. W nowym modelu Sił Zbrojnych 

RP wskazane jest żeby było więcej jednostek wojskowych o wysokiej gotowości bojowej, 

wyposażonych w nowoczesne urządzenia i sprzęt wojskowy, zdolnych do natychmiasto-

wych działań. Szczególnie ważna jest zdolność przeciwdziałania zaskoczeniu, zdolność 

do szybkiego reagowania na incydentalne, ograniczone, lokalne zagrożenia, w stosunku 

do których NATO może mieć trudność w szybkim uzyskaniu konsensu, co do zaangażo-

wania się. Unowocześnienie techniczne sił zbrojnych w nadchodzącym dwudziestoleciu 

jest warunkiem koniecznym dla zmniejszenia liczebności sił zbrojnych z jednoczesnym 

przyrostem ich potencjału bojowego. Zwiększając jakość i bojowe parametry uzbrojenia  

i sprzętu, podnosimy psychiczną przewagę nad potencjalnym przeciwnikiem.  

Przekonanie i pewność, że jest się dobrze wyszkolonym, lepiej zaangażowanym, 

mistrzowsko dowodzonym gwarantuje zwycięstwo w walce i należyte odstraszanie. 

 

Rys. 9. Pożądane zdolności Sił Zbrojnych RP do 2030 roku 

Źródło: Opracowanie własne 

Konkludując Siły Zbrojne RP do 2030 roku powinny osiągnąć pożądane zdolności 

potencjału bojowego w: 

 systemie rozpoznania obrazowego na terenie kraju i w rejonach działania 

polskich kontyngentów wojskowych na potrzeby dowodzenia i rażenia 

ogniowego; 

 osiąganiu zdolności sieciocentrycznych i informatycznych systemów 

dowodzenia i łączności; 
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 zwiększaniu możliwości ogniowych i manewrowych jednostek sił wysokiej 

gotowości oraz zapewnieniu skutecznego prowadzenia operacji obronnych; 

 wzroście możliwości transportowych; 

 wzroście zdolności do wykrywania i likwidacji skażeń; 

 zabezpieczeniu funkcjonowania misji poza granicami kraju (rys. 9).  

 
Rys.10. Obszary rozwoju Sił Zbrojnych RP do 2030 roku 

Źródło: Opracowanie własne 

 transporcie strategicznym; 

 rozpoznaniu strategicznym; 

 rozwoju zdolności do rażenia na dalekich dystansach
18

. 

Misją Sił Zbrojnych RP powinien być kanon: 

Wierne wartościom państwa demokratycznego nowoczesne Siły Zbrojne służą Rzeczypo-

spolitej Polskiej i są skutecznym instrumentem realizacji jej polityki. Konsekwentnie dążą 

do rozwoju swoich zdolności i profesjonalizmu działania
19

.  

PODSUMOWANIE 

 Nowoczesne jednostki wojskowe muszą być tak przygotowane i wyposażone, aby 

były skuteczne podczas każdej operacji, powstrzymującej lub eliminującej zagrożenia. 

Transformacja obecnych Sił Zbrojnych RP do nowego modelu, gotowego do eliminacji 

zagrożeń ludzkości XXI wieku, jest zadaniem wieloletnim. Jest to proces skomplikowany 

i kosztowny, który dąży do zaprojektowania zupełnie innych sił zbrojnych, na miarę no-

wych wyzwań. 

Nowoczesne, profesjonalne siły zbrojne muszą posiadać nowe kompetencje  

i przepisy prawne regulujące funkcjonowanie armii w kraju oraz na arenie międzynaro-
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dowej. Aby sprostać nowym wyzwaniom, należy opracować od nowa wiele dokumentów 

normatywnych. Zarówno siłom zbrojnym, jak i administracji państwa potrzebny jest czas 

na stabilny rozwój i stopniowe przekształcanie struktur. Proces rozwoju państwa i sił 

zbrojnych powinny być ze sobą skorelowane. Istotny wpływ na tempo rozwoju będzie 

miał poziom finansowania wysiłków obronnych, a szczególnie poziom wydatków na in-

westycje i modernizacje.  

Członkostwo w NATO i UE są głównymi filarami polskiego bezpieczeństwa. Ja-

ko pełnoprawny członek NATO i UE musimy zabiegać, aby było ono oparte na zasadzie 

równego statusu bezpieczeństwa, gwarantującego zapewnienie wiarygodnej obrony tery-

torium naszego kraju zarówno w aspekcie militarnym, jak i pozamilitarnym.  

Nowy model sił zbrojnych musi posiadać mobilne jednostki wojskowe o wysokiej 

gotowości bojowej, wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt wojskowy, zdolne do 

natychmiastowych działań. Powinny być one realizowane w oparciu o wcześniej wypra-

cowane, przećwiczone, błyskotliwe i skuteczne zasady taktycznego, operacyjnego oraz 

strategicznego ich użycia. 

W nowej erze, epoce synergii, współdziałania trzech wielkich nurtów ludzkiej ak-

tywności – rewolucji kwantowej, komputerowej i molekularnej zastosowanie nowocze-

snych technologii, urządzeń i sprzętu wojskowego jest warunkiem koniecznym  

i bezdyskusyjnym. Prowadzi to do zmniejszenia liczebności sił zbrojnych z jednocze-

snym przyrostem ich potencjału bojowego. Zwiększając jakość i bojowe parametry 

uzbrojenia i sprzętu, podnosimy również psychiczną przewagę nad potencjalnym prze-

ciwnikiem.  

Przekonanie i pewność, że jest się dobrze wyposażonym, wyszkolonym, lepiej za-

angażowanym, mistrzowsko dowodzonym gwarantuje zwycięstwo w walce i należyte 

odstraszanie. 
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OPERATING MODEL OF PROFESSIONAL ARMED FORCES IN 21
st
  

CENTURY SOCIETY 

 

Summary 

 

Modern military units must be prepared and equipped to be effective during any 

operations, preventing or eliminating risk. The transformation of the Polish Armed Forces 

presents a new model that is ready to eliminate hazards to humanity in the twenty-first century, 

which is a long-term task. It is a complicated and costly process, aiming to design the completely 

different armed forces, as new challenges. 

Modern, professional armed forces must have new powers and regulations governing the 

functioning of the army in the country and internationally. To meet new challenges, many 

normative documents need to be developed. Both the armed forces and the state government need 

time to stable development and the gradual transformation of the structures. The process of 

development of the state and the armed forces should be correlated. The level of funding effort 

and especially the level of defence spending on investment and modernization will have 

significant impact on the pace of development.  

Membership in NATO and the EU is the main pillar of the Polish security. As a full 

member of NATO and the EU we must seek the membership based on the principle of equal 

security status, which guarantees credible defence of the territory of our country, both in terms of 

military and non-military.  

A new model of the armed forces must have mobile military units, high readiness, modern 

equipment and military equipment, capable of an immediate action. These activities should be 

carried out based on previously developed, rehearsed, brilliant and effective policies on tactical, 

operational and strategic levels.  

In the new era, the era of synergy, cooperation of the three mainstreams of human activity 

– the revolution of quantum computing and molecular application of modern technologies, 

equipment and military equipment is crucial and undisputed. This leads to a reduction in the size 

of the armed forces at the same time increasing their combat potential. By improving the quality, 

weapons and combat hardware parameters also raise the potential psychological advantage over 

your opponent. The belief and confidence that you are well equipped, trained, more involved, 

masterfully commanded ensure victory in battle and proper deterrence. 

 

Keywords: security environment, threats, opportunities, features, capabilities of the armed forces, 

the enemy, war, conflict, technology, weaponry 
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ZDYSCYPLINOWANIE ŻOŁNIERZY  

JAKO WYZNACZNIK ICH PROFESJONALIZMU 

 

 

Streszczenie: W artykule poruszono kwestie dyscypliny wojskowej rozpatrywanej w kategoriach 

istotnego filaru procesu profesjonalizacji SZRP. Oprócz przeglądu definicji pojęcia profesjonali-

zacji oraz teoretycznych podstaw narodzin i ewolucji dyscypliny wojskowej, autor skupił uwagę 

na rozwoju procesu dostosowania regulacji prawnych dotyczących dyscypliny wojskowej do rea-

liów prawa obowiązującego powszechnie na poziomie państwa, w odniesieniu do potrzeb stwo-

rzenia profesjonalnej armii. W tym celu dokonano przeglądu aktów prawnych normujących dys-

cyplinę wojskową, a także pokazano cel oraz funkcje etyczno-prawne zawarte w Kodeksie Hono-

rowym Żołnierza Wojska Polskiego. 

Słowa kluczowe: żołnierz, dyscyplina wojskowa, Kodeks Honorowy Żołnierza Wojska Polskiego, 

profesjonalizacja 

 

 

WSTĘP  

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to integralna część procesu ich transformacji, 

polegająca na rezygnacji z obowiązkowej służby wojskowej i zastąpieniu jej służbą 

ochotniczą, przy jednoczesnej przebudowie ich zasadniczych dziedzin funkcjonalnych
1
. 

Takie ujęcie profesjonalizacji oznacza przede wszystkim „uzawodowienie” służby woj-

skowej. Przejście na armię w pełni zawodową było zjawiskiem absolutnie nowatorskim  

w skali Europy i świata, a tempo, w jakim odbywało się to w Polsce jest ewenementem 

 i wymagało przebudowy praktycznie wszystkich systemów funkcjonalnych sił zbrojnych 

i innych składników systemu obronnego państwa. W zakresie zarządzania zasobami oso-

bowymi profesjonalizacja sił zbrojnych została osiągnięta głównie poprzez zastąpienie 

służby obowiązkowej ochotniczą zawodową służbą wojskową oraz służbą w ramach Na-

rodowych Sił Rezerwowych. 

Zmiana ta miała wymiar szerszy niż tylko przejście stosunku służby  w znacznej 

części  z obowiązkowej na ochotniczy, gdyż wiązała się ze spełnianiem przez zawód 

wojskowego dodatkowych wymogów, jak również przebudowy warunków, w jakich ten 

                                                 

  Stanisław Piwowar pułkownik Wojska Polskiego, Szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej 

Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON 
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zawód jest wykonywany: organizacyjnych, technicznych, logistycznych, edukacyjnych, 

socjalnych, społecznych czy etycznych.  

Rzecz w tym, że profesjonalizacja to także wyzwanie stojące przed zawodem woj-

skowego. Otóż synonimem słowa „zawód” jest „profesja”. Pochodzący od tego słowa 

rzeczownik „profesjonalista”, jak też przysłówek „profesjonalnie” i przymiotnik  np. 

„profesjonalne” wskazują na nie sam fakt wykonywania jakiegoś zawodu, ale na wysoki 

stopień fachowości, czyli właśnie tak rozumianego profesjonalizmu, jakim cechuje się 

wykonywanie danego zawodu, danej czynności czy pełnienie danej funkcji
2
. Abstrahując 

od wymogów, jakie stawiane są zawodom, aby mogły być traktowane jako profesje  

w szczególności w literaturze anglojęzycznej
3
, powtarzającym się kryterium profesjonali-

zacji jest m.in. funkcjonowanie norm etycznych i moralnych charakterystycznych dla 

danej profesji oraz zbiór standardów działań i przyjęcie odpowiedzialności za wykony-

wane działania
4
. 

1. POSŁUSZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W UJĘCIU TEORETYCZNYM 

Cechy związane z posłuszeństwem i odpowiedzialnością były eksponowane we 

wszystkich normach etycznych obowiązujących najwyższe korpusy wojskowe. W okresie 

I Rzeczypospolitej wśród cnót rycerskich wskazywano m.in. na posłuszeństwo (wówczas 

wobec pana i kościoła)
5
. W dobie napoleońskiej do najważniejszych walorów moralnych 

żołnierza polskiego zaliczano m.in. prawość charakteru, prawdomówność, uczciwość 

i uprzejmość
6
. Natomiast wśród najbardziej pożądanych walorów żołnierza-powstańca 

wymieniono m.in. świadome wykonywanie obowiązków żołnierskich, odwagę, męstwo, 

                                                 
2
 A.M. Kaniowski, Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu 

nauczycielskiego [w:] Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, pod red. Michalak M. Joanna, Łódź 

2010. s. 15. 
3
 A. Abbott, The System of Professions. An Essay on The Division of Expert Labor, The University of Chi-

cago Press, Chicago-London 1988 oraz M. Burrage i R. Torstendahl, Professions in theory and history – 

rethinking the study of the professions, SAGE, Londyn-Newbury Park-New Delphi 1990. Carr D. Profes-

sional Education and Professional Ethics. Journal of Applied Philosophy, 1999, 16 (1). Również w: John 

B, Cullen,.: The Structure of Professionalism, New York, Petrocelli 1978. 
4
 Zawód wojskowego jedynie w odniesieniu do korpusu oficerów spełnia wymóg posiadania specjalistycz-

nej wiedzy i umiejętności, które przekraczają wiedzę i umiejętności laików. Natomiast kwestią badań spo-

łecznych, a nie formalnych działań np. związanych z wyróżnianiem jest, jak duża liczba kadry zawodowej 

ma poczucie służby publicznej i prezentuje pełne zaangażowanie się dla niej. Istnieje społeczne przyzwo-

lenie dla postawy paternalistycznej (prawo do decydowania za kogoś, narzucanie mu swojej woli, np.: 

użycie siły, aż do pozbawienia życia kombatantów przeciwnika w warunkach walki zbrojnej lub ochrony 

i obrony). Zawód wojskowego jest przedmiotem stosowania badań i teorii w praktyce, jednakże nie każdy 

korpus kadry, grupa osobowa czy specjalność wymaga długiego okresu specjalnych praktyk, podobnie jak 

i spełniania wygórowanych wymogów lub licencyjnych standardów umożliwiających powołanie do za-

wodowej służby wojskowej. O ile siły zbrojne posiadają znaczącą autonomię w decydowaniu o sferach 

własnej działalności zawodowej i wykorzystują administrację do ulepszania pracy (służby) żołnierzy, to 

np. wojskowi nie posiadają samorządu zawodowego żołnierzy zawodowych (tylko część jego funkcji 

spełniają organa przedstawicielskie kadry zawodowej) oraz nie mają prawa do strajku, jak uznawane pro-

fesje. Natomiast cechę profesji zawód wojskowego osiąga ze względu na wysoki poziom zaufania spo-

łecznego (chociaż bardziej jako instytucji wojska niż w odniesieniu do każdego żołnierza), jak również ze 

względu na wysoki prestiż społeczny tego zawodu, czy też wyższy od przeciętnego, status ekonomiczny 

kadry zawodowej.  
5
 J. Wieczorek, „Bóg, Honor, Ojczyzna” w tradycji wojska, [w:] Tradycje i współczesność etosu oficera 

Wojska Polskiego, pod. red. Marka Adamkiewicza, Warszawa 1997, s. 47. 
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karność i humanitaryzm
7
. W okresie II Rzeczypospolitej do najważniejszych zalet i cnót 

żołnierskich zaliczano m.in.: odwagę i męstwo, honor wojskowy, karność (dyscyplinę)
8
. 

Współczesny Kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego stanowi, że 

Żołnierze zawodowi pełnią służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba 

ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia
9
. 

Posłuszeństwo wojskowe, jako okazywanie posłuchu prawnie ustanowionym 

przełożonym i wykonywanie ich poleceń (rozkazów), jest powinnością nie tylko prawną, 

ale i etyczną
10

.  

W określeniu cnót i wad, na zasadzie przeciwieństwa i sprzeczności, zaprzeczenia 

powyższych zalet są wadami: po pierwsze  brak posłuszeństwa, wierności i honoru, czy-

li niezdyscyplinowanie, niekarność i anarchizm; po drugie brak dzielności, męstwa i od-

wagi, czyli tchórzostwo; po trzecie  niegodność (zbytnia zarozumiałość albo zbytnie 

służalstwo) i nierycerskość; po czwarte  dbałość o swój interes zamiast Ojczyzny, troska 

o własne bezpieczeństwo, a nie współtowarzyszy, czy współobywateli (nieodpowiedzial-

ność)
11

.  

Jak zostanie dalej wykazane, dokonania i zasługi wynikające z zalet będą mogły 

być nagradzane (m.in. poprzez wyróżnienia), a za naganne zachowania grozić będą sank-

cje (karne, dyscyplinarne i inne). 

2. DYSCYPILNA WOJSKOWA W UJĘCIU PRAWNYM 

Profesjonalizacja sił zbrojnych oraz zmiany w prawie karnym wyłączające 

z jurysdykcji wojskowej odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa i wykroczenia nie-

związane ze służbą wojskową, innym żołnierzem, czy obiektem wojskowym oraz zawę-

żony zakres oddziaływania i nazbyt sformalizowany sposób ponoszenia odpowiedzialno-

ści dyscyplinarnej  spowodowały konieczność przeprowadzenia reformy przepisów dys-

cyplinarnych.  

Ponadto doświadczenia w stosowaniu dotychczasowej Ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o dyscyplinie wojskowej i wnioski z prac prowadzonych w latach 2002-2007 nad 

zmianami w jej treści generowały obszerny zakres nowych rozwiązań, który spowodował, 

że nie można było tych zmian wprowadzić poprzez nowelizację ustawy, a konieczna stała 

się kompleksowa reforma wojskowego prawa dyscyplinarnego przez uchylenie dotych-

czasowej i uchwalenie kolejnej ustawy o dyscyplinie wojskowej wraz z wydaniem no-

wych aktów wykonawczych do ustawy. Towarzyszyć temu musiała również nowelizacja 

niektórych kodeksów prawa karnego i innych ustaw, w tym ustawy z dnia 24 sierpnia 

                                                 
7
 W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1864, Lwów 1913, s. 16-17, za: Kodeksy 

honorowe. Między tradycją a współczesnością, pod. red. Adamkiewicza M., Warszawa 1999, s.57. 
8
 M. Porwit, Duch żołnierski Organizacja wychowania żołnierza, za: Kodeksy honorowe. Między tradycją 

a współczesnością, pod. red. Adamkiewicza M., Warszawa 1999. 
9 

Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Warszawa 2008, s. 3. 
10

 A. Dzerdziuk, Posłuszeństwo wojskowe jako powinność etyczna, [w:] Etyka żołnierska. Etyka w służbie 

ojczyźnie, pod red. Jerzyna K., Gałkowski J., Kalinowski M., Warszawa 2008, s. 131-140. 
11

 Kodeksy honorowe. Między tradycją a współczesnością, pod. red. Adamkiewicza M., Warszawa 1999, s. 

56. 
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2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wraz z wyda-

niem do niej nowego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego funkcjo-

nowania izb zatrzymań. 

Opracowany na przełomie lat 2007-2008 w Oddziale Dyscypliny Wojskowej De-

partamentu Wychowania i Promocji Obronności MON projekt nowej ustawy o dyscypli-

nie wojskowej, po niezbędnych pracach legislacyjnych, został ostatecznie uchwalony 

przez Sejm RP 9 października 2009 r.
12

 Była to jedyna całkowicie nowa ustawa w ramach 

tzw. pakietu profesjonalizacyjnego. 

Ponieważ przepisy tej ustawy są dostosowane do obowiązujących od 1 stycznia 

2010 r. rodzajów pełnionej służby wojskowej, taki też był termin jej wejścia w życie.  

W ciągu kilku miesięcy po jej uchwaleniu wydano wymagane akty wykonawcze. Ustawa 

o dyscyplinie wojskowej została dostosowana odpowiednio do kształtu i zadań realizowa-

nych w profesjonalnych siłach zbrojnych, opartych na zasobach osobowych pozyskiwa-

nych wyłącznie na zasadach ochotniczych. Stworzyła ona nowy system motywowania do 

służby oraz sprawniejszego reagowania na naruszenia prawa przez żołnierzy, nie tylko  

w czasie pokoju, jak przewidywały poprzednie przepisy, lecz również na czas wojny, 

stanów nadzwyczajnych i użycia sił zbrojnych poza granicami państwa.  

Głównym celem uchwalenia nowej ustawy było podniesienie skuteczności stoso-

wania przepisów dyscyplinarnych, co miało służyć kształtowaniu postaw żołnierzy, któ-

rych podstawowym wyznacznikiem jest odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Zasadni-

czymi kierunkami reformy wojskowych przepisów dyscyplinarnych były: 

 wzmocnienie instrumentów o charakterze motywacyjnym – ogólna liczba  

16 grup wyróżnień indywidualnych, jak i zbiorowych jest większa od liczby 

sankcji w postaci kar i środków dyscyplinarnych – 13;  

 objęcie wyróżnieniami nie tylko żołnierzy w służbie czynnej, lecz również 

byłych żołnierzy, w tym wyróżnianie pośmiertne; 

 poszerzenie grona osób posiadających władzę dyscyplinarną w zakresie wy-

różniania, jak również reagowania dyscyplinarnego, m.in. do grona przełożo-

nych dyscyplinarnych włączono przełożonych najniższego szczebla dowo-

dzenia – dowódców drużyn; 

 podniesienie skuteczności reagowania dyscyplinarnego poprzez ustanowienie 

dyscyplinarnych środków zapobiegawczych oraz uniezależnienie odpowie-

dzialności dyscyplinarnej od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie in-

nych ustaw; 

 dostosowanie rodzajów kar dyscyplinarnych do zawodowego charakteru sił 

zbrojnych; 

 usprawnienie procedur dyscyplinarnych, w tym w szczególności przez wpro-

wadzenie trybu uproszczonego w postępowaniu dyscyplinarnym; 

 wprowadzenie zmian w prawie karnym, które w harmonijny sposób dopełnia-

łyby reformę przepisów dyscyplinarnych, zwiększając zakres uprawnień dys-

cyplinarnych w tym względzie dowódców jednostek wojskowych.  

                                                 
12

 Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, Dz. U. Nr 190, poz. 1474. 
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W nowej ustawie o dyscyplinie wojskowej, w odniesieniu do wyróżnień udziela-

nych strukturom wojskowym przewidziano, obok pododdziałów i oddziałów wojsko-

wych, możliwość wyróżniania również instytucji wojskowych.  

Dla instytucjonalnych podmiotów liczbę wyróżnień zwiększono z dwóch do czte-

rech poprzez to, że dokonania pododdziałów można wpisywać do kroniki jednostki woj-

skowej, a oddziałów i instytucji wojskowych do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 

W wykonaniu delegacji ustawowej w rozporządzeniu w sprawie wyróżniania
13

 

określono nowe rodzaje odznak honorowych oraz tytułów honorowych, nadawanych żoł-

nierzom oraz byłym żołnierzom za osiągnięcia uzyskane w trakcie pełnienia służby woj-

skowej, a także tytuły honorowe dla pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych, 

odpowiednio do charakteru wykonywanych zadań i zmian w strukturach organizacyjnych 

resortu obrony narodowej i sił zbrojnych. 

W nowych przepisach dyscyplinarnych, po raz pierwszy w historii sił zbrojnych, 

całościowo uregulowano kwestie wyróżniania żołnierzy honorową bronią białą.  

Odmiennie w stosunku do poprzednich przepisów określono warunki, jakie po-

winny być spełnione, aby być otrzymać poszczególne rodzaje wyróżnień. W szczególno-

ści uwzględniono możliwość nagradzania za czyny świadczące o ofiarności i odwadze – 

podstawowych przymiotach żołnierza oraz za osiągnięcia w służbie wojskowej. Przyjęte 

zapisy zapewniają jednocześnie spójność kryteriów wyróżniania określonego w przepi-

sach dyscyplinarnych z warunkami nadawania odznaczeń państwowych i resortowych 

oraz warunkami udzielania nagród określonych w przepisach pragmatyki kadrowej. 

W reagowaniu dyscyplinarnym najważniejszą systemową zmianą było poszerze-

nie zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy za naruszenia prawa związane ze 

służbą wojskową. Zgodnie z nową ustawą o dyscyplinie wojskowej jest ona ponoszona 

niezależnie od m.in. odpowiedzialności karnej, korporacyjnej, finansowej, uczelnianej itd. 

Podobne przepisy obowiązują w innych służbach mundurowych (Policji, Straży Granicz-

nej) i zawodach (prokuratora, sędziego, nauczyciela akademickiego). Dopuszczalność 

ponoszenia „niezależnej odpowiedzialności” jest dowodem uznania, iż zawód wojskowe-

go pretenduje do miana profesji, posiadającej szczególny status. Oznacza również, że 

żołnierze zawodowi posiadają bardzo wysokie poczucie obowiązkowości i prawości i są 

w imię służby gotowi ponosić odpowiedzialność w trybie dyscyplinarnym (służbowym), 

niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za czyny związane z pełnioną służbą 

wojskową.  

Natomiast w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w służbie i zapobiegania 

naruszaniu prawa pod wpływem alkoholu i narkotyków, a także zapewnienia sprawnego 

przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, precyzyjniej, w stosunku do dotychcza-

sowych przepisów, określono dyscyplinarne środki zapobiegawcze.  

Wykrycie alkoholu lub narkotyków podczas badania określonego w ustawie sta-

nowi podstawę do zastosowania nowego środka zapobiegawczego w postaci „niedopusz-

czenia do wykonywania czynności służbowych”. Ponadto wynik badań potwierdzający 

użycie alkoholu czy narkotyków, stanowiący dowód w sprawie, pozwala z kolei na po-

                                                 
13

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841). 
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ciągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierza za wprowadzenie się w stan 

niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych.  

Rozszerzono także zakres przyczyn będących podstawą osadzania żołnierza 

w izbie zatrzymań - ze stanu nietrzeźwości również na stan odurzenia narkotykowego. 

Jedynie względy zdrowotne, mogą stanowić ograniczenie stosowania tego środka zapo-

biegawczego.  

Przełożony dyscyplinarny otrzymał większe możliwości „zawieszenia żołnierza  

w czynnościach służbowych”, w związku ze wszczętym postępowaniem dyscyplinarnym, 

co wynika z poszerzenia zakresu ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

W oparciu o 10-letnie doświadczenia stosowania poprzedniej ustawy należało do-

konać korekty rodzajów kar, ich wymiaru oraz sposobu wykonywania. Zmniejszono za-

tem ogólną liczbę kar z dziewięciu do ośmiu, przy czym wymierzanie kary aresztu izola-

cyjnego jest możliwe jedynie w szczególnych warunkach. Obejmuje jednak żołnierzy 

wszystkich rodzajów pełnionej służby. Ze względu na zawodowy charakter sił zbrojnych 

w czasie pokoju, za wyjątkiem szczególnych warunków, zrezygnowano z kar polegają-

cych na ograniczeniu wolności, takich jak: areszt koszarowy i zakaz opuszczania wyzna-

czonego miejsca przebywania.  

W nowej ustawie uwzględniono natomiast karę dyscyplinarną „ostrzeżenia 

o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym”, która w większości 

przypadków może poprzedzać wymierzenie obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. kary 

„odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego”. Uprawnienia do orzekania tych kar 

posiada przełożony od dowódcy jednostki wojskowej wzwyż. Natomiast uprawnienia do 

wymierzania kary „usunięcia z zawodowej służby wojskowej” posiada organ, który po-

wołuje danego żołnierza do tej służby lub organ nadrzędny nad nim. Tak jak poprzednio, 

obok kary dyscyplinarnej, można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych, 

albo orzec je samoistnie. W nowej ustawie o dyscyplinie wojskowej zachowano dotych-

czasową liczbę środków dyscyplinarnych (5), poszerzając zakres jednego z nich. Środki 

te, jako dodatkowe dolegliwości, posiadają nie tylko aspekt wychowawczy i prewencyj-

ny, lecz także służą zadośćuczynieniu wyrządzonych szkód osobie fizycznej lub prawnej. 

Część z nich polega na ograniczeniu posiadanych przez żołnierza uprawnień (np. pozba-

wieniu prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego, czy udzia-

łu w uroczystościach wojskowych lub państwowych z udziałem wojska), bądź dolegliwo-

ści, jaką jest podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób. 

Istotną zmianę w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy stanowi znaczne 

uproszczenie procedur postępowania dyscyplinarnego. Najistotniejszym rozwiązaniem  

w tym względzie jest wprowadzenie dwóch trybów tego postępowania: uproszczonego  

i zwykłego.  

W przypadku sprawy niebudzącej wątpliwości, w postępowaniu uproszczonym, 

przełożony dyscyplinarny może wezwać obwinionego do raportu dyscyplinarnego, a po 

postawieniu mu zarzutu (oraz ewentualnym wysłuchaniu)  wymierzyć karę lub środek 

dyscyplinarny, wpisując je do karty ukarania żołnierza. Obwinionemu przysługuje sprze-

ciw, wniesiony w trakcie raportu. W przypadku jego braku – orzeczenie staje się prawo-

mocne i podlega wykonaniu. Natomiast, jeżeli obwiniony wniesie sprzeciw, orzeczenie 
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nie nabiera mocy prawnej i przełożony kieruje sprawę do kolejnego przełożonego dyscy-

plinarnego w celu wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w trybie zwy-

kłym.  

Również do trybu zwykłego, w porównaniu do dotychczas stosowanego, wprowa-

dzono liczne korekty ułatwiające i odbiurokratyzowujące tok postępowania dyscyplinar-

nego. Zmian upraszczających i ułatwiających procedury dyscyplinarne jest w ustawie 

znacznie więcej – m.in. uproszczono czynności dotyczące wykonywania ukarania.  

Niezwykle ważną zmianą jest zapewnienie żołnierzowi likwidacji skutków nie-

słusznego ukarania, któremu zostanie uchylona lub zmieniona kara lub środek dyscypli-

narny. I tak np. ukarany karą dyscyplinarną odwołania z zajmowanego stanowiska służ-

bowego ma możliwość bycia wyznaczonym ponownie na to stanowisku albo równorzęd-

ne, a w przypadku ukarania karą usunięcia z zawodowej służby wojskowej ma możliwość 

ponownego powołania do tej służby. W obydwu przypadkach wypłacane jest „odszko-

dowanie” za utracone zarobki.  

Obowiązywanie ustawy zostało rozszerzone na czas wojny i na stany nadzwyczaj-

ne. W tych warunkach, jak również podczas wykonywania zadań w warunkach bojo-

wych, dalszemu uproszczeniu uległy procedury dyscyplinarne, a uprawnienia obwinione-

go zostały ograniczone.  

Wraz z uchwaleniem ustawy o dyscyplinie wojskowej zostały znowelizowane trzy 

kodeksy prawa karnego oraz trzy ustawy: o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych orga-

nach porządkowych, o prokuraturze i o powszechnym obowiązku obrony RP. Celem tych 

zmian było przede wszystkim: 

 wskazanie, że użycie narkotyków stanowi okoliczność obciążającą przy roz-

patrywaniu wykroczenia oraz że stan po użyciu alkoholu lub narkotyków 

podczas podejmowania czynności służbowych jest wykroczeniem; 

 ustanowienie tzw. wykroczeń na żądanie, które są ścigane karnie na żądanie 

dowódcy jednostki wojskowej lub rozpatrywane dyscyplinarnie w przypadku 

odstąpienia od złożenia takiego wniosku; 

 objęcie odpowiedzialnością karną za nieusprawiedliwioną nieobecność  

w służbie żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej (odbywanej) służby woj-

skowej; 

 likwidacja wojskowych aresztów dyscyplinarnych i utworzenie nowych izb 

zatrzymań, prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową; 

 rozszerzenie grona osób funkcyjnych będących wojskowymi organami po-

rządkowymi, co nadaje im uprawnienia do badania trzeźwości kierowców 

wojskowych, na mocy ustawy o dyscyplinie wojskowej, jak również kodeksu 

drogowego.  

Kształt nowej ustawy był odpowiedzią na wyraźne oczekiwania dowódców, że 

nowe przepisy dyscyplinarne w stosunku do poprzednich będą bardziej czytelne, zrozu-

miałe i łatwe w stosowaniu.  

Niezwykle istotne zmiany w zakresie zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej 

przez żołnierzy, w znacznym stopniu określone już w przepisach wprowadzających ko-

deksy prawa karnego, wniosła obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nowelizacja kodeksu 
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postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
14

. Na jej podstawie z jurysdykcji 

wojskowej wyłączno żołnierzy sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, 

o pospolitym charakterze, które nie zostały popełnione na szkodę wojska, w związku lub 

w czasie wykonywania obowiązków służbowych albo w obiekcie wojskowym. We wła-

ściwości sądów wojskowych pozostały zaś, obok przestępstw wojskowych, wszystkie 

rodzaje przestępstw i wykroczeń popełnionych przez żołnierzy poza granicami państwa. 

W okresie ostatnich 20 lat podjęto działania w celu unormowania kwestii ponoszenia 

przez żołnierzy odpowiedzialności etyczno-moralnej (naruszania honoru i godności).  

3. KODEKS HONOROWY ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO 

Od 2007 r. jedynym forum społecznym, na którym zgodnie z przepisami rozpo-

rządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania organów przedstawi-

cielskich żołnierzy zawodowych
15

, jest możliwe podniesienie kwestii dotyczących poczu-

cia honoru i godności żołnierskiej, egzekwowania odpowiedzialności etycznej wynikają-

cej z zawodu wojskowego, a także umacniania więzi koleżeńskiej oraz dobrych obycza-

jów żołnierzy zawodowych  są zebrania w ramach korpusów żołnierzy zawodowych.  

W 2006 r. zgromadzenie mężów zaufania korpusu oficerów w siłach zbrojnych uchwaliło 

Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego
16

, stanowiący formę norma-

tywnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za czyny będące naruszeniem honoru 

lub godności żołnierza zawodowego. Żołnierz za popełnienie czynu będącego narusze-

niem wyłącznie zasad etyki oraz godności i honoru żołnierza nie ponosi odpowiedzialno-

ści dyscyplinarnej
17

. Przeważnie jednak tego rodzaju czyn stanowi naruszenie przepisów 

prawa karnego lub przepisów służbowych (np. pkt 3236 Regulaminu Ogólnego Sił 

Zbrojnych RP), co sprawia, że za jego popełnienie sprawca ponosi również odpowiednio: 

odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną.  

Zgodnie z ustawą o dyscyplinie wojskowej szczególne powinności odnoszące się 

do procesu kształtowania dyscypliny spełniają przełożeni. Dowódcy jednostek ściśle 

współdziają z organami ochrony porządku prawnego  wojskowymi i powszechnymi, 

instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi,  

w szczególności w zapobieganiu zjawiskom narkomanii i alkoholizmu.  

Istotne czynności w postępowaniach dyscyplinarnych wykonują rzecznicy 

dyscyplinarni (około 1,9 tys. oficerów i podoficerów na koniec 2011 r.), wobec których 

wzrosły wymagania w związku z możliwością ustanowienia przez obwinionego 

w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcy spośród adwokatów albo radców prawnych. Ich 

zasadniczym zadaniem jest udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w tym 

w szczególności przeprowadzanie czynności wyjaśniających, uzupełnianie materiałów 

dowodowych w postępowaniu odwoławczym oraz badanie przesłanek w celu wzruszenia 

                                                 
14

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. Nr 237, poz. 1651. 
15

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 czerwca 2004 r. w sprawie funkcjonowania organów 

przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1583, z późn. zm.). 
16

 Kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego, Dz. Urz. MON 2008, nr 5, poz. 55. 
17

 Por. art. 17 ust. 4 ustawy z 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej. Zob. Dz. U. 2009, nr 190, 

poz.1474.  
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prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, jak również odtworzenie zaginionej lub 

zniszczonej dokumentacji dyscyplinarnej
18

.  

W garnizonach i jednostkach wojskowych funkcjonują wojskowe organy 

porządkowe. Posiadają one większość uprawnień Żandarmerii Wojskowej do 

interweniowania w przypadku naruszeń dyscypliny i porządku wojskowego. W skład 

tych organów wchodzą także obsługi wojskowych aresztów dyscyplinarnych, 

przekształconych w 2010 r. w izby zatrzymań, podporządkowane w tym czasie 

jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej. Izby zatrzymań zaczęły pełnić 

nowe funkcje wynikające z ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych
19

 oraz ustawy o dyscyplinie wojskowej, a także przepisów prawa karnego, 

zwłaszcza Kodeksu karnego wykonawczego.  

Zasadnicze wsparcie dowódcy w zakresie kształtowania dyscypliny stanowi kadra 

wychowawcza, funkcjonujaca na poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia 

(od Departamentu Wychowania i Promocji Obronności na szczeblu resortu obrony 

narodowej, po oficera (podoficera)) w jednostkce wojskowej, w tym w cześci 

pododziałów strukturalnych). Na niej w głównej mierze spoczywa ciężar programowania 

pracy wychowawczej oraz realizacja wybranych dziedzin specjalistycznych, w tym 

dotyczących dyscypliny wojskowej. Ponadto coraz większą rolę w systemie oddziaływań 

wychowawczych w wojsku pełni profilaktyka psychologiczna. Działalność tę prowadzą 

w jednostkach wojskowych psychologowie wojskowi – konsultanci dowódców do spraw 

profilaktyki psychologicznej.  

W kształtowaniu etycznych postaw żołnierzy istotną funkcję spełnia 

duszpasterstwo wojskowe. W tworzeniu warunków do przestrzegania dyscypliny pewną 

rolę odgrywają także organa przedstawicielskie kadry zawodowej, jak również etatowi 

pomocnicy dowódców do spraw podoficerów zawodowych. Od szczebla brygady i pułku 

dowódców wspiera etatowa obsługa prawna – referenci i radcy prawni. 

PODSUMOWANIE 

Reasumując, w procesie profesjonalizacji przygotowano i w znacznym stopniu 

wdrożono prawne i organizacyjne warunki do osiągania karnych i zdyscyplinowanych 

postaw żołnierzy. Wyzwania, jakie stoją przed siłami zbrojnymi oraz uwarunkowania 

wynikające z zawodowego charakteru służby wojskowej wpłynęły zasadniczo na wypra-

cowanie instrumentarium służącego skuteczniejszemu motywowaniu do służby wojsko-

wej oraz zapobieganiu, jak również reagowaniu na naruszenia prawa, związane z pełnie-

niem tej służby. Pozwala to obecnie, jak również daje szanse w przyszłości, na stworzenie 

z zawodu wojskowego profesji, której jednym z istotnych wyznaczników będzie wysoka 

karność i zdyscyplinowanie żołnierzy. Ponad 2-letni okres stosowania nowych wojsko-

                                                 
18

 Por. art. 5 ustawy o dyscyplinie wojskowe, op. cit. oraz § 715 Rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego, op. cit.  
19

 Por. art. 4 ust. 2 pkt 17a oraz art. 26a Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych, Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm., art. 79 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 i 8 Ustawy  

o dyscyplinie wojskowej, op. cit. oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2010 r.  

w sprawie izb zatrzymań, Dz. U. Nr 63, poz. 394 i § 16-28 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  

z 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych, Dz. U. Nr 223, poz. 1782. 
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wych przepisów dyscyplinarnych wskazuje, iż dowódcy jako przełożeni oraz rzecznicy 

dyscyplinarni i kadra wychowawcza na ogół dobrze je opanowali, co pozwala im korzy-

stać z nowych możliwości, jakie dały te przepisy.  

Ogółem w 2011 r. uznano za winnych naruszenia prawa 5 716 żołnierzy (łącznie 

za czyny o znamionach przestępstw, wykroczeń oraz przewinień dyscyplinarnych
20

). 

Liczba ta jest niższa niż (10 771, tj. o 47%) w 2009 r. − ostatnim roku sprzed pełnego 

uzawodowienia sił zbrojnych i obowiązywania kognicji sądów wojskowych wobec 

wszystkich sprawców przestępstw i wykroczeń spośród żołnierzy. Tak więc jednym  

z efektów uzawodowienia sił zbrojnych jest zmniejszenie się o prawie połowę liczby żoł-

nierzy będących sprawcami naruszeń prawa związanych ze służbą wojskową.  

W odpowiedzi na zmianę rodzajów naruszeń prawa zmieniła się struktura reago-

wania na te naruszenia. O ile bowiem w 2009 r. reagowanie przełożonych dyscyplinar-

nych na inne niż karne naruszenia prawa było znikome i sięgało zaledwie 1/4 wszystkich 

postępowań dyscyplinarnych i karnych, o tyle w 2011 r. udział ten wzrósł do poziomu 

ponad 40%. Wielkość ta może i powinna jeszcze wzrosnąć. Pozwoliłoby to na znaczące 

zmniejszenie „ciemnej liczby” naruszeń prawa, tzn. takich naruszeń, które nie zostały 

wykryte albo pomimo wykrycia, na które przełożeni nie podjęli adekwatnych reakcji dys-

cyplinarnych. 

 W 2011 r. w postępowaniach dyscyplinarnych uznano za winnych 3 160 żołnierzy 

wszystkich rodzajów służby czynnej (w tym 249 za czyny o znamionach przestępstw
21

, 

428 wykroczeń oraz 2 483 za przewinienia dyscyplinarne). W 2011 r. liczba żołnierzy 

zawodowych uznanych za winnych w postępowaniach dyscyplinarnych była wyższa niż 

w 2009 r. o ok. 4% (2 659 wobec 2 572). Żołnierze zawodowi ponosili odpowiedzialność 

dyscyplinarną w ok. 80% za typowe przewinienia dyscyplinarne (2 025 wobec 2 116  

w 2009 r.), przede wszystkim za: nienależyte wykonanie obowiązków na zajmowanym 

stanowisku, naruszenia przepisów i regulaminów wojskowych, przewinienia związane  

z posiadaniem i znajdowaniem się na terenie wojskowym w stanie co najmniej po użyciu 

alkoholu oraz naruszenie przepisu lub instruktażu dotyczącego pełnienia służby. 

Natomiast rozpatrzonych dyscyplinarnie za czyny o znamionach wykroczeń było 403  

(w 2009 r.- 231), a o znamionach przestępstw 231 (225 w 2009 r.) żołnierzy.  

 Z 403 żołnierzy zawodowych ukaranych za wykroczenia w trybie 

dyscyplinarnym, 221 popełniło je w związku ze spożywaniem alkoholu na terenie 

obiektów wojskowych lub podejmowaniem czynności zawodowych po użyciu alkoholu. 

O ile w roku 2010 alkohol stanowił podłoże naruszania prawa przez około 3/4 żołnierzy 

popełniających wykroczenia, to w roku ubiegłym tylko około połowy. Może to świadczyć 

o powstaniu pierwszej od wielu lat pozytywnej tendencji w tym zakresie. 

                                                 
20

 Wg danych Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz dowódców jednostek organizacyjnych RON. Dane te 

obejmują kwalifikację prawną czynu, niezależnie od organu, który brał udział w rozpatrywaniu jego 

sprawcy, np. część sprawców przestępstw i wykroczeń pomimo karnego charakteru tych naruszeń prawa 

była rozpatrywana przez przełożonych dyscyplinarnych. Ponadto po odstąpieniu od składania wniosku  

o ściganie sprawcy przestępstwa albo od żądania ścigania wykroczenia czyny te, chociaż podlegały 

rozpatrzeniu w trybie dyscyplinarnym, zachowały znamiona przestępstwa lub wykroczenia.  
21

 W tym czyny o znamionach przestępstw i czyny o znamionach wykroczeń. 
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 Dowódcy drużyn, stanowiący zdecydowaną większość bezpośrednich przełożonych 

dyscyplinarnych, wymierzyli 8% wszystkich kar dyscyplinarnych oraz 4% środków 

dyscyplinarnych. W tym samym okresie, po raz pierwszy od wielu lat, zwiększyła się 

aktywność dowódców plutonów w zakresie reagowania na naruszenia prawa i to o blisko 

1/3. Dodatkowo porównując aktywność tych dowódców w czasie obowiązywania 

poprzednich przepisów dyscyplinarnych, należy z zadowoleniem stwierdzić, iż w ciągu  

2 lat wzrosła ona blisko 2-krotnie (do ok. 12%). Na dobrym poziomie (ok. 34%) utrzymuje 

się aktywność dowódców kompanii, u których dodatkowo odnotowano zwiększenie 

wykorzystania środków dyscyplinarnych (orzekanych obok lub bez kar dyscyplinarnych  

z 41 do 48%). W dalszym ciągu, na tle wszystkich ukarań, zbyt często orzekają dowódcy 

jednostek wojskowych. Natomiast zmniejszył się o ok. 1/3 ich udział w orzekaniu 

najlżejszych kar, które wymierzyć może oprócz nich każdy przełożony dyscyplinarny od 

szczebla dowódcy drużyny. Czyli z pewnym opóźnieniem, ale w zauważalny sposób, 

również w tym obszarze nastąpiła poprawa. Tak więc w świetle wyników nadzoru 

prokuratorskiego
22

 oraz kontroli problemowych w zakresie stosowania wojskowych 

przepisów dyscyplinarnych, należy stwierdzić, że posługiwanie się nowymi przepisami 

dyscyplinarnymi, w drugim roku ich obowiązywania, było dobre i odbywało się na 

poziomie pozwalającym na utrzymanie właściwej dyscypliny. Według oceny dowództw 

RSZ oraz wyników kontroli, wprowadzenie uproszczonego trybu postępowania 

dyscyplinarnego oraz wyposażenie przełożonych i rzeczników dyscyplinarnych  

w formularze niezbędne do tego postępowania, przyczyniło się do większej sprawności 

i poprawności przeprowadzania tych postępowań. Niezadowalającym pozostaje tzw. 

dyscyplina wykonawcza, przejawiająca się m.in. w postaci selektywnego reagowania na 

niektóre przewinienia dyscyplinarne, w tym zwłaszcza nieprzestrzeganie powinności 

przez żołnierzy zawodowych wynikających z przepisów ustawy pragmatycznej. 
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SOLDIERS’ DISCIPLINE AS AN INDICATOR OF THEIR PROFESSIONALISM 

Summary  

The paper deals with issues related to military discipline as an important factor of profes-

sionalization of the Polish Armed Forces. The author has reviewed definitions related to profes-

sionalisation and the theoretical background of the development and evolution of military disci-

pline. Furthermore, he focuses on the evolution of the adaptation process of law regulations re-

lated to military discipline to national law in reference to needs of creating a professional army. 

To achieve the goal he has analyzed legal instruments which standardize military discipline as 

well as ethical and law functions included in the Honour Code of the Soldier of the Polish Armed 

Forces. 

Keywords: soldier, military discipline, Honour Code of the Soldier of the Polish Armed Forces, 

professionalisation  
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ZAWIESZENIE ŻOŁNIERZA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH 

JAKO CZYNNIK DYSCYPLINUJĄCY W ASPEKCIE REALIZACJI 

ZADAŃ OBRONNYCH 
 

 

 

 

Abstrakt: Problem zabezpieczenia realizacji zadań obronnych zawsze był postrzegany przez 

ustawodawcę jako jeden z kluczowych czynników w procesie dowodzenia w siłach zbrojnych.  

W tym celu ustawodawca przewidział różnego rodzaju środki oddziaływania dyscyplinarnego, za 

pomocą których przełożony może wpływać na podwładnych w celu przymuszenia ich do realizacji 

zadań służbowych lub przeciwdziałania zaniechaniu realizacji tych zadań. Jednym z takich 

ustawowych środków jest dyscyplinarny środek zabezpieczający w postaci zawieszenia żołnierza 

w obowiązkach służbowych. 

Słowa kluczowe: zawieszenie żołnierza, przyłożony dyscyplinarny, dyscyplina, przesłanki 

zawieszenia podwładnego 

 

WSTĘP  

Truizmem byłoby uzasadniać, że rola i zadania sił zbrojnych wynikają z umoco-

wania ich w aktach prawnych najwyższego rzędu. Faktycznie jednak szczególna pozycja 

sił zbrojnych jest pochodną art. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej
1
, zgodnie z którym ,,Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochro-

nie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpie-

czeństwa i nienaruszalności jego granic”. Wymieniona pozycja sił zbrojnych została jesz-

cze bardziej uszczegółowiona przez ustawodawcę w art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej
2
. W myśl pierwszego przepisu siły zbrojne stoją „na straży suwerenności i niepodle-

głości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju”. Natomiast w brzmieniu 

nadanym przez drugi przepis „Siły Zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywio-

łowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony 

mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, 

                                                 

  Mirosław Tokarski  dr nauk wojskowych, dr nauk prawnych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego 

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych  

w Dęblinie 
1
 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483. 

2
 Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416. 
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oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia woj-

skowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego”. 

Wskazany przez ustawodawcę zakres zdaniowy sił zbrojnych potwierdza rolę  

i pozycję w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego państwa, jak rów-

nież wagę zadań służbowych realizowanych przez żołnierzy. Nie dziwi przeto fakt, że 

problem zabezpieczenia realizacji zadań służbowych znalazł swoje odzwierciedlenie  

w aktach prawnych rangi ustawowej, tj. w ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscy-

plinie wojskowej
3
, a także w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w Części 

szczególnej
4
. Jednak szczególne gwarancje dla realizacji zadań służbowych zawiera 

ustawa o dyscyplinie wojskowej, która nakłada obowiązki na dwie strony stosunków 

służbowych: podwładnego oraz przełożonego. Dowodem jest art. 2 ustawy o dyscyplinie 

wojskowej, który zobowiązuje podwładnego do przestrzegania dyscypliny wojskowej, 

przełożonego natomiast do kształtowania dyscypliny wojskowej podporządkowanych mu 

żołnierzy przez działania profilaktyczno-wychowawcze oraz tworzenie warunków do 

wyróżniania i przestrzegania dyscypliny wojskowej. Ponadto powołany przepis zobowią-

zuje przełożonego do niezwłocznego reagowania na zachowania żołnierzy naruszające 

dyscyplinę wojskową. Na tej postawie można formułować tezę, w myśl której 

,,dyscyplina wojskowa posiada bliski związek z realizacją zadań służbowych, leżących  

w obszarze zadań obronnych”. Argumentem dla przyjętej tezy jest fakt, że zgodnie z art. 

3 udw ,,dyscyplina wojskowa to przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczą-

cych służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dys-

cyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów  

i decyzji wydanych w sprawach służbowych”.  

Rozwijając przyjętą tezę, wypada podnieść, że ustawodawca zabezpieczył dyspo-

zycję art. 3 udw poprzez wyposażenie przełożonego dyscyplinarnego w szeroki wachlarz 

różnego rodzaju kar dyscyplinarnych, środków dyscyplinarnych oraz dyscyplinarnych 

środków zapobiegawczych, który wypada przytoczyć in extenso. W pierwszym katalogu, 

określonym w art. 24, ustawodawca dopuścił stosowanie następujących kar dyscyplinar-

nych: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) kary pieniężnej; 4) ostrzeżenia o niepełnej przydatno-

ści na zajmowanym stanowisku służbowym; 5) odwołania z zajmowanego stanowiska 

służbowego; 6) ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby 

przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej; 7) 

usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej, z okresowej służby wojsko-

wej albo zawodowej służby wojskowej.  

W drugim katalogu znalazły się środki dyscyplinarne, które z mocy art. 33 ust.  

1 udw może stosować przełożony dyscyplinarny. Należą do niego: 1) zobowiązanie do 

przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań 

służbowych; 3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody; 4) pozbawienie prawa 

do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczy-

                                                 
3
 Dz. U. z 2009 r., Nr 190, poz. 1474. W dalszej części wymieniona ustawa będzie powoływana jako udw. 

4
 Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553. 
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stościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska; 5) podanie informacji o ukara-

niu do wiadomości innych osób (art. 33 ust. 1 udw). 

Oprócz wymienionych kar i środków dyscyplinarnych ustawodawca wyposażył 

przełożonego, na podstawie art. 36 ust. 1 udw, w możliwość stosowania dyscyplinarnych 

środków zapobiegawczych wobec podległych żołnierzy. W katalogu wymienionych 

środków znalazły się: 1) niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych; 2) 

osadzenie w izbie zatrzymań; 3) zawieszenie w czynnościach służbowych.  

Tak znaczna ilość środków oddziaływania powoduje powstanie pytania proble-

mowego: Czy zasadne jest stosowanie dyscyplinarnego środka zapobiegawczego zawie-

szenia w obowiązkach służbowych w związku z tak licznym „katalogiem” kar i środków 

dyscyplinarnych? Poniżej zostanie podjęta próba szczegółowej analizy wymienionego 

środka zapobiegawczego w kierunku weryfikacji hipotezy zakładającej, że pomimo kar 

 i środków dyscyplinarnych uzasadnione było wprowadzenie przez ustawodawcę dyscy-

plinarnego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych.  

1. WŁAŚCIWOŚĆ PRZEŁOŻONEGO W ZAKRESIE ZAWIESZENIA ŻOŁNIE-

RZA 

Już pobieżna analiza ustawy o dyscyplinie wojskowej wykazała, że źródłem kom-

petencji przełożonego do zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w po-

staci zawieszenia w czynnościach służbowych jest art. 2 ust. 2 pkt 2 udw. Wymieniony 

przepis nie tylko uprawnia, ale także zobowiązuje przełożonego do stosowania dyscypli-

narnego środka zapobiegawczego zawieszenia podwładnego żołnierza w obowiązkach 

służbowych w ramach kompetencji dyscyplinarnych. Jednocześnie ustawodawca wzmoc-

nił kompetencje przełożonego do niezwłocznego reagowania na zachowanie żołnierzy 

naruszające dyscyplinę wojskową za pomocą art. 3 pkt 3 udw, z którego wynika dyrek-

tywa nakazująca m.in. zastosowanie dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w ramach 

reagowania dyscyplinarnego.  

Z treści dyspozycji art. 2 ust. 2 pkt 2 udw pozornie można wyciągnąć wniosek, ja-

koby prawo do zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego przysługiwało 

każdemu przełożonemu. Jednak przyjęty wniosek nie znajduje oparcia na gruncie kolej-

nych przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej z uwagi na to, że ustawodawca w udw 

posługuje się dwoma pojęciami: ,,przełożony” oraz ,, przełożony dyscyplinarny”.  

W związku z powyższym powstaje zasadnicze pytanie: Czy oba pojęcia są tożsame  

w rozumieniu kompetencji do zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego  

w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, czy też pomiędzy wymienionymi 

pojęciami przebiega cezura kompetencyjna?  

Bliższe spojrzenie na ustawę o dyscyplinie wojskowej pozwoliło ustalić, że  

w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 10 udw pojęcie ,,przełożony” oznacza żołnierza 

albo inną osobę niebędącą żołnierzem, któremu na mocy przepisu prawa, rozkazu, pole-

cenia lub decyzji podporządkowano żołnierza lub żołnierzy. Według powołanego przepi-

su przełożonym może być tylko i wyłącznie osoba, która spełnia kumulatywnie trzy wa-

runki: 1) jest żołnierzem albo inną osobą niebędącą żołnierzem, 2) jest przełożonym na 

mocy przepisu prawa lub rozkazu, polecenia, decyzji wyższego przełożonego, 3) jest 
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osobą, której podporządkowano żołnierza lub żołnierzy. Ponadto treść art. 3 ust. 10 usta-

wy o dyscyplinie wskazuje, że jedynym ustawowym kryterium ,,przełożonego” było 

oparcie się prawodawcy na podporządkowaniu jednego żołnierza innemu żołnierzowi,  

o ile takie podporządkowanie posiadało odzwierciedlenie w akcie normatywnym lub woli 

wyższego przełożonego. Z drugiej strony widać, że ustawowego kryterium przełożonego 

nie ma znaczenia, czy jest to osoba pozostająca w czynnej służbie wojskowej, czy też 

osoba cywilna. Istotne jest jedynie to, aby miała ona umocowanie do przełożeństwa  

w legalnych źródłach
5
.  

  Bardziej czytelną definicję „przełożonego” zawiera pkt 4 Regulaminu Ogólnego 

SZ RP
6
, w myśl którego o statusie przełożonego decydują następujące kryteria: 1) prawo 

wydawania rozkazów i poleceń służbowych 2) adresatem rozkazów i poleceń służbowych 

przełożonego mogą być tylko podwładni żołnierze, 3) prawo kierowania czynnościami 

służbowymi podwładnych żołnierzy, 4) sprawowanie w stosunku do podwładnych żołnie-

rzy władzy dyscyplinarnej. Wymagane kryteria przełożonego znalazły swoje odzwiercie-

dlenie w Uchwale Sądu Najwyższego WZP 1/96 z dnia 7 lutego 1997 r., który definicje 

przełożonego wywiódł z Kodeksu karnego. W świetle stanowiska Sądu ,,Przełożonym  

w rozumieniu przepisów części wojskowej kodeksu karnego jest żołnierz, który na mocy 

przepisów organizacyjno-służbowych lub decyzji uprawnionego żołnierza ma prawo wy-

dawania rozkazów podwładnym
7
. 

  Ocena zaprezentowanych definicji pojęcia ,,przełożony” uprawnia do wyrażenia 

poglądu, że definicje: ustawowa oraz wypracowana przez judykaturę są odbiegające od 

definicji ,,przełożonego” zawartej w Regulaminie Ogólnym SZ RP. Co prawda definicja 

ustawowa zawiera minimalne cechy, których spełnienie jest conditio sine qua non uzy-

skania przez żołnierza statusu „przełożonego”, jednak zostały w niej pominięte atrybuty, 

które składają się na kompetencje ,,przełożonego” w siłach zbrojnych w postaci prawa 

wydawania rozkazów i poleceń służbowych podwładnym żołnierzom, prawa kierowania 

czynnościami służbowymi podwładnych żołnierzy oraz sprawowania w stosunku do 

podwładnych żołnierzy władzy dyscyplinarnej.  

 Skupiając uwagę na kompetencjach przełożonego, należy wyrazić aprobatę dla 

prawodawcy, który w pkt. 6 Regulaminu Ogólnego, dokonał dalszego doprecyzowania 

kompetencyjnego przełożonego, określonego w pkt. 4 oraz pkt. 6 Regulaminu. W wy-

mienionym przepisie prawodawca ustanowił, że „przełożony” wobec podległych żołnie-

rzy sprawuje szereg funkcji: funkcję dowódczą (kierowniczą), funkcję zarządzającego, 

funkcję szkoleniową i wychowawczą. Dopełnieniem powołanej regulacji jest kolejny 

przepis Regulaminu Ogólnego RP – pkt 8, w którym prawodawca uczynił „przełożonego” 

odpowiedzialnym za sprawność organizacyjną i służbę (pracę) podwładnych oraz warun-

ki zapewniające przestrzeganie dyscypliny przez podporządkowanych mu żołnierzy.  

                                                 
5
 M. Czułnowski, S. Małecki, S. Osuch, P. Pabisiak-Karwowski, Przepisy o wojskowym postępowaniu 

dyscyplinarnym wraz z komentarzem, MON, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warszawa 1999,  

s. 12.  
6
 Obowiązujący na podstawie Decyzji NR 188/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2009 

roku w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

MON (Sygn. Szt. Gen. 1613/2009).  
7
 OSNKW 1997/5-6/38. 
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Wyjaśnienie pojęcia ,,przełożony” pozwala przejść do przybliżenia następnej 

kwestii: zakresu pojęcia ,,przełożony dyscyplinarny”. Znaczenie wymienionego pojęcia 

wynika wprost z art. 3 pkt 11 ustawy o dyscyplinie wojskowej, która zawiera jego legalną 

definicję.  W brzmieniu nadanym przez powołany przepis termin ,,przełożony dyscypli-

narny” oznacza: ,,przełożonego uprawnionego do wyróżniania, wszczynania postępowań 

dyscyplinarnych, wydawania orzeczeń związanych z postępowaniem dyscyplinarnym  

w pierwszej instancji, a ponadto do podejmowania innych czynności w sprawach dyscy-

plinarnych”.  

Na podstawie komentowanego przepisu art. 3 pkt 11 udw oraz wcześniejszego 

przepisu zawartego w art. 3 pkt 10 udw można uznać, że pojęcie ,,przełożony”, jak i ter-

min ,,przełożony dyscyplinarny” posiadają wspólne podstawy prawne, co do realizacji 

zadań obronnych w zakresie: dowodzenia, rozkazodawstwa oraz władztwa nad podwład-

nymi w związku z koncepcją jednoosobowego kierownictwa w strukturze organizacyjnej 

sił zbrojnych. Jednakże nie sposób postawić znak równości pomiędzy obydwoma poję-

ciami w kontekście kompetencji dyscyplinarnych. Decydująca jest w tym zakresie treść 

obydwu przepisów. Zgodnie z art. 3 pkt 10 udw każdy przełożony ma obowiązek oraz 

równoważne mu prawo niezwłocznego reagowania na zachowanie żołnierzy naruszające 

dyscyplinę wojskową, ustawodawca nie wyposażył go jednak w prawo wyróżniania, 

wszczynania postępowań dyscyplinarnych, wydawania orzeczeń związanych z postępo-

waniem dyscyplinarnym. Takie prawo przysługuje natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 11 udw, 

wyłącznie przełożonemu dyscyplinarnemu. W tym miejscu należy wyraźnie zastrzec, że 

ustawodawca nie formułuje expressis verbis kompetencji przełożonego dyscyplinarnego 

do zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia  

w czynnościach służbowych. Taki wniosek nasuwa się dopiero z art. 3 ust. 11 in fine –  

w myśl którego przełożony dyscyplinarny jest uprawniony ponadto do podejmowania 

innych czynności w sprawach dyscyplinarnych
8
. Interpretując w ten sposób wymieniony 

przepis uprawnione będzie przyjęcie, że przełożony dyscyplinarny posiada ustawowe 

umocowanie do zastosowania każdego z wymienionych w art. 36 ust. 1 udw dyscyplinar-

nych środków zapobiegawczych, w tym także i zawieszenia w czynnościach służbowych. 

Dodatkowym argumentem dla przyjętego wnioskowania jest przepis art. 4 ust.  

1, w którym ustawodawca dokonał ścisłej enumeracji kompetencji dyscyplinarnych prze-

łożonych w siłach zbrojnych. Według wymienionego przepisu kompetencje dyscyplinar-

ne przełożonych uzależnione są od miejsca, jakie zajmuje dany przełożony w hierarchii 

sił zbrojnych. Przysługują one odpowiednio: 1) Ministrowi Obrony Narodowej i Naczel-

nemu Dowódcy Sił Zbrojnych - w stosunku do wszystkich żołnierzy; 2) sekretarzowi 

stanu, podsekretarzowi stanu oraz dyrektorowi generalnemu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej - w stosunku do podporządkowanych im żołnierzy; 3) Szefowi Sztabu Gene-

ralnego Wojska Polskiego - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy. 

 Na niższych szczeblach struktury sił zbrojnych kompetencje dyscyplinarne przy-

padają: 1) przełożonemu zajmującemu stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia 

                                                 
8
 Inaczej jest natomiast w armii francuskiej. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 marca 2005 r. w sprawach 

ogólnych wojska ,,W przypadku poważnego wykroczenia, organ dyscyplinarny może natychmiast zawie-

sić żołnierza z urzędu”. Loi Nr 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1). NOR: 

DEFX0400144L Version consolidée au 01 juillet 2011. 
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etatowego kaprala (mata) lub wyższe - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy; 

2) kierownikowi instytucji cywilnej - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy; 

3) innym uprawnionym przełożonym, zajmującym stanowiska służbowe w stosunku do 

podporządkowanych im żołnierzy. Wypada dodać, że § 5 rozporządzenia wykonawczego 

do komentowanej ustawy – w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego regulu-

je zakres temporalny władzy dyscyplinarnej przełożonego
9
. W myśl powołanego przepi-

su, przełożeni dyscyplinarni są właściwi wobec żołnierzy podporządkowanych: 1) na 

okres wynikający z zajmowanego stanowiska służbowego lub rodzaju pełnionej służby 

wojskowej; 2) na czas wykonania określonego zadania; 3) po skierowaniu (oddelegowa-

niu) ich do czasowego pełnienia służby poza macierzystą jednostką wojskową (instytucją 

cywilną), po skierowaniu na studia, kursy i szkolenia lub w przypadku powierzenia peł-

nienia obowiązków służbowych w innej niż macierzysta jednostce wojskowej (instytucji 

cywilnej); 4)  pozostających w rezerwie kadrowej lub dyspozycji. 

 Wymieniony katalog przełożonych dyscyplinarnych jest zamknięty, co oznacza, 

że poza określonymi przez ustawodawcę osobami, kompetencji dyscyplinarnych nie po-

siadają inne osoby funkcjonujące w strukturach organizacyjnych sił zbrojnych. Wyjątek 

stanowią osoby, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służ-

bowym, albo pełniące je w zastępstwie. W myśli art. 4 ust. 2 ustawy o dyscyplinie woj-

skowej posiadają one uprawnienia przysługujące przełożonemu dyscyplinarnemu wyzna-

czonemu na to stanowisko.
 
 W doktrynie prawa wymieniony podział kompetencji dyscy-

plinarnych w strukturze sił zbrojnych uzasadnił S.M. Przyjemski w sposób następujący: 

,,przełożony posiada kompetencje dyscyplinarne w zakresie wynikającym z realizowa-

nych przez niego zadań w resorcie obrony. Są to kompetencje związane z zagwarantowa-

niem sprawnej organizacji i wykonawstwa zadań służbowych przez podwładnych żołnie-

rzy. Ponadto są one pochodną kompetencji ogólnych przełożonego, nigdy zaś odwrot-

nie”
10

.  

2. PRZESŁANKI ZAWIESZENIA ŻOŁNIERZA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻ-

BOWYCH 

Zawieszenie żołnierza w czynnościach służbowych jest konsekwencją zaistnienia 

sytuacji, w której względy dyscyplinarne uzasadniają reakcję przełożonego w postaci 

odsunięcia czasowego żołnierza od wykonywania dotychczasowych obowiązków służ-

bowych. Nie ma w tym jednak wątpliwości, że zastosowanie zawieszenia w czynnościach 

służbowych musi wynikać z konkretnej przyczyny uzasadniającej zastosowanie tego ro-

dzaju dyscyplinarnego środka zapobiegawczego. Jest przeto oczywiste, że przed podję-

ciem decyzji o zawieszeniu postępowania konieczne jest ustalenie przez organ dyscypli-

narny przesłanki i przyczyny zawieszenia.  

Wychodząc zapewne naprzeciw tej doktrynalnej zasadzie w § 3 pkt 1 rozporzą-

dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych 

                                                 
9
 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania 

dyscyplinarnego (Dz. U. z 2010, Nr 24, poz. 121). 
10

 S.M. Przyjemski, Prawo karne wojskowe, Arche S. C. Gdańsk 1999, s. 115. 
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środków zapobiegawczych
11

 - nałożono na organ uprawniony do wydania dyscyplinarne-

go środka zapobiegawczego obowiązek ustalenia, czy istnieją przesłanki do jego zasto-

sowania. Dyrektywa zawarta w powołanym przepisie rozporządzenia jest niezmiernie 

istotna, z uwagi na to, że z kolei ustawodawca w ustawie o dyscyplinie wojskowej wy-

powiedział się wprost na temat przesłanek zastosowania zawieszenia w czynnościach 

służbowych. Mianowicie, według ustawowych kryteriów wynikających z art. 39 ust.  

1 udw, zawieszenie obwinionego żołnierza w czynnościach służbowych uzależnione zo-

stało od spełnienia trzech przesłanek. Po pierwsze, zawieszenie może dotyczyć wyłącznie 

żołnierza objętego postępowaniem dyscyplinarnym. Po drugie, zawieszenie można zasto-

sować jedynie do żołnierza, który rażąco naruszył dyscyplinę wojskową. Po trzecie, cha-

rakter zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego lub okoliczności jego popełnienia 

wskazują na potrzebę niezwłocznego odsunięcia żołnierza od wykonywania czynności na 

zajmowanym stanowisku służbowym lub związanych z pełnioną funkcją. 

   Odnosząc się do pierwszej przesłanki ,,kwestii objęcia żołnierza postępowaniem 

dyscyplinarnym”, należy zwrócić uwagę, że jest ona niezmiernie istotna, ponieważ  

w rozumieniu art. 3 pkt 5 udw obejmuje ogół czynności mających na celu rozpoznanie  

i rozstrzygnięcie sprawy przewinienia dyscyplinarnego, o którego popełnienie żołnierz 

jest obwiniony, prowadzonej w trybie uproszczonym lub zwykłym, a także postępowanie 

w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. A zatem konstrukcja 

powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że warunkiem sine quo non zastosowania 

instytucji dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynno-

ściach służbowych, jest uzyskanie przez żołnierza statusu osoby obwinionej, tj. żołnierza 

objętego postępowaniem dyscyplinarnym (art. 3 pkt 9 udw). 

   Druga przesłanka, w postaci ,,rażącego naruszenia dyscypliny wojskowej”, nie 

jest już tak oczywista, co wymaga zatrzymania się w celu wyjaśnienia, jakie treści kryją 

się pod ustawowym pojęciem ,,rażące naruszenie dyscypliny wojskowej”. Punktem wyj-

ścia dla zdefiniowania wymienionego pojęcia jest art. 3 pkt 4, w świetle którego przewi-

nienie dyscyplinarne to naruszenie dyscypliny wojskowej, w wyniku działania lub zanie-

chania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem 

skarbowym. Przytoczony przepis wskazuje, że sam fakt naruszenia dyscypliny wojskowej 

nie stanowi jeszcze przesłanki do zastosowania zawieszenia w czynnościach służbowych, 

pomimo że stanowi przewinienie dyscyplinarne. Ustawową przesłanką jest dopiero kwali-

fikowana jego forma w postaci ,,rażącego naruszenia” dyscypliny wojskowej. Ustawo-

dawca nie precyzuje jednak, co należy rozumieć po pojęciem ,,rażącego naruszenia”. 

Pewną wskazówką w ustaleniu znaczenia poszukiwanego pojęcia może być odwołanie do 

Słownika Języka Polskiego PWN, który pojęcie ,,rażący”, w ujęciu ujemnych cech zjawi-

ska, określa jako: ,,wyraźny, oczywisty, bardzo duży, niewątpliwy”
12

. Powyższe ustalenia 

słownikowe wskazują, że pojęcie ,,rażące naruszenie dyscypliny wojskowej” należy ro-

zumieć jako: ,,wyraźny, oczywisty i niewątpliwie negatywny rezultat działania lub zanie-

chania działania żołnierza, który spowodował naruszenie stosunków służbowych obowią-

zujących w siłach zbrojnych”.   

                                                 
11

 Dz. U. z 2010 r., Nr 65, poz. 415. 
12

 Słownika Języka Polskiego PWN. R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 22. 
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   Trzecią ustawową przesłanką do zastosowania przez przełożonego dyscyplinarne-

go środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, jak już 

wcześniej wyjaśniono, jest ,,charakter zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego lub 

okoliczności jego popełnienia, które wskazują na potrzebę niezwłocznego odsunięcia tego 

żołnierza od wykonywania czynności na zajmowanym stanowisku służbowym lub zwią-

zanych z pełnioną funkcją”. Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym przypadku ustawo-

dawca nie precyzuje ani nie definiuje wymienionej przesłanki. Wydaje się, że w tej sytu-

acji uzasadnione jest odwołanie się do art. 20 ust. 3 udw, w którym ustawodawca zawarł 

dyrektywę nakazującą wymierzenie surowszej kary dyscyplinarnej albo zaostrzenie jej 

wymiaru lub zastosowanie surowszego rodzaju środka dyscyplinarnego albo zaostrzenie 

jego wymiaru bądź zastosowanie większej liczby środków dyscyplinarnych. Wymieniona 

dyrektywa dotyczy następujących okoliczności popełnienia przez obwinionego żołnierza 

przewinienia dyscyplinarnego: 1) jeżeli obwiniony działał wspólnie z innymi żołnierzami 

lub w obecności innych żołnierzy, a także w obecności podwładnego, wspólnie z nim lub 

na jego szkodę; 2) jeżeli obwiniony znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyku lub 

innych podobnie działających substancji i środków; 3) jeżeli działanie obwinionego na-

stąpiło z niskich pobudek lub jego czyn zasługuje na szczególne potępienie; 4) jeżeli  

w następstwie przewinienia dyscyplinarnego zaistniały poważne skutki dla gotowości  

i zdolności bojowej oraz interesu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 5) jeżeli prze-

winienie dyscyplinarne zostało popełnione przed zatarciem ukarania za inne przewinienie 

dyscyplinarne. 

Jak widać, przytoczona treść art. 20 ust. 3 udw, jako podstawy do interpretacji 

trzeciej przesłanki zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w postaci za-

wieszenia w czynnościach służbowych, wydaje się być uzasadniona. Argumentem jest tu 

wskazanie przez ustawodawcę najbardziej: wyraźnych, oczywistych, bardzo dużych  

i niewątpliwych naruszeń dyscypliny wojskowej. Owe naruszenia jak najbardziej kwalifi-

kują godzenie w dyscyplinę wojskową jako ,,rażące” oraz uzasadniają potrzebę nie-

zwłocznego odsunięcia tego żołnierza od wykonywania czynności na zajmowanym sta-

nowisku służbowym lub związanych z pełnioną funkcją.  

Na marginesie zauważmy, że bardziej precyzyjne ustawowe przesłanki zawiesze-

nia w obowiązkach służbowych przyjął ustawodawca w odniesieniu do pozostałych funk-

cjonariuszy służb mundurowych. Przykładowo, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 

marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu obligato-

ryjnie zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu po-

stępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, na czas 

nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast funkcjonariusza można zawiesić na zasadzie fakul-

tatywnej w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania 

karnego o przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz postępowania 

dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby, 

na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Identyczne regulacje obowiązują funkcjonariuszy Po-
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licji
13

, funkcjonariuszy Straży Granicznej
14

, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożar-

nej
15

 oraz funkcjonariuszy Służby Celnej
16

.  

Podsumowując ten fragment rozważań, można skonstatować następująco: prze-

słanki zawieszenia żołnierza w obowiązkach służbowych w wojsku różnią się w sposób 

zasadniczy od przesłanek pozostałych służb mundurowych. O ile w pierwszym przypad-

ku ich zastosowanie jest fakultatywne, o tyle u funkcjonariuszy innych służb munduro-

wych jedne przesłanki posiadają charakter obligatoryjny, inne zaś charakter fakultatywny.  

3. FORMA I TREŚĆ POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU ŻOŁNIERZA  

W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH 

 Każde formalne rozstrzygnięcie w sprawach dyscyplinarnych musi zawierać okre-

ślone elementy treściowe. Zasada ta dotyczy też postanowienia o zastosowaniu dyscypli-

narnego środka zapobiegawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych. Dowodem 

jest § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r.  

w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego, który powoduje, że czynność prze-

łożonego dyscyplinarnego, dotycząca zastosowania przez przełożonego dyscyplinarnego 

środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, powinna 

przybrać formę postanowienia. Według dyspozycji wymienionego przepisu postanowie-

nie wydane w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych powinno mieć formę 

pisemną. Wymogi formalne omawianego postanowienia obejmują: 1) element identyfika-

cyjny decyzji organu dyscyplinarnego w postaci oznaczenia ,,Postanowienie”; 2) stopień 

wojskowy, imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe lub funkcję organu wydającego 

postanowienie; 3) nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej, w której przełożony dys-

cyplinarny, wydający postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobie-

gawczego, pełni czynną służbę wojskową lub jest zatrudniony
17

; 4) datę i miejsce wyda-

nia postanowienia.  

  Z kolei, zgodnie z wymogiem § 11 pkt 1 omawianego rozporządzenia, elementy 

merytoryczne wydanego postanowienia o zawieszeniu w czynnościach służbowych po-

winny wskazywać: 1) podstawę prawną wydania postanowienia, 2) przyczynę, z powodu 

której zastosowano dyscyplinarny środek zapobiegawczy; 3) oznaczenie adresata posta-

nowienia (stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe lub funkcję żoł-

nierza, wobec którego zastosowano dyscyplinarny środek zapobiegawczy); 4) określenie 

rodzaju i liczby zastosowanych dyscyplinarnych środków zapobiegawczych; 5) okres 

                                                 
13

 Zob. art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., Nr 287 poz. 1687 z późn. 

zm.). 
14

 Zob. art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 

poz. 675). 
15

 Zob. art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 

88 poz. 400 z późn. zm.). 
16

 Zob. art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009r., nr 168 poz. 1323 

z późn. zm.).  
17

 W doktrynie prawa administracyjnego podniesiono: istotne znaczenie wskazania organu wynika z faktu, 

że adresat np. postanowienia uzyskuje informację, czy sprawę załatwił organ właściwy miejscowo, 

rzeczowo i instancyjnie. M. Szubiakowski, M. Wierzbicki, A. Wiktorowska. Postępowanie 

administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne, red. prof. M. Wierzbowski, C.H. Beck, Warszawa 

1996, s. 172.   
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stosowania oraz datę i godzinę, od której liczy się ten okres; 6) zadania i miejsce wyko-

nywania zadań, jakie żołnierz zawieszony w czynnościach ma wykonywać w okresie tego 

zawieszenia.  

Integralnym, normatywnym elementem postanowienia w sprawie zawieszenia  

w czynnościach służbowych jest element określający sytuację prawną adresata po wyda-

niu postanowienia w postaci: pouczenia o prawie do złożenia i terminie złożenia zażale-

nia, prawie do cofnięcia wniesionego zażalenia oraz wskazania organu odwoławczego 

rozpatrującego zażalenie. 

Ostatnim, nader ważnym, elementem składowym postanowienia o zawieszeniu  

w obowiązkach służbowych żołnierza jest podpis organu dyscyplinarnego wydającego 

postanowienie. Według rygoru wynikającego z § 11 pkt 5 rozporządzenia złożony przez 

rozpatrujący organ podpis powinien być czytelny. Należy podkreślić, że od dnia podpisa-

nia postanowienie nie biegną jeszcze żadne terminy, zwłaszcza zaś termin do złożenia 

środka odwoławczego w postaci zażalenia na wydane postanowienie o zwieszeniu w ob-

owiązkach służbowych. Ten termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia. Podpisa-

nie postanowienia ma znaczenie nie tylko procesowe, ale i dotyczy zagadnienia szerszego 

– nabycia charakteru powagi rzeczy osądzonej przez daną sprawę, rozstrzygniętą danym 

postanowieniem.   

Należy dodać, że na organie dyscyplinarnym spoczywa obowiązek dostarczenia 

obwinionemu żołnierzowi postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapo-

biegawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych. Przepis dopuszcza odmowę przy-

jęcia postanowienia przez obwinionego żołnierza. Ten fakt nie ma jednak wpływu na 

skutki prawne wydanego postanowienia i nie tamuje jego wykonania. W tej sytuacji pra-

wodawca nakazuje sporządzenie adnotacji o odmowie przyjęcia postanowienia na piśmie, 

które zawiera jego treść.  

Pod względem temporalnym, w myśl § 5 pkt 1 rozporządzenia, odpis postanowie-

nia o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego powinien być doręczony za 

pokwitowaniem niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia jego 

wydania. Prawnymi adresatami postanowienia są: 1) żołnierz, którego dotyczy postano-

wienie, 2) dowódca jednostki wojskowej albo kierownik instytucji cywilnej, w której 

żołnierz pełni czynną służbę wojskową, 3) organy ścigania i ochrony porządku prawnego, 

jeżeli okoliczności sprawy wskazują na możliwość popełnienia przez żołnierza czynu 

zabronionego, za który grozi odpowiedzialność karna, 4) organ kadrowy.  

Przedstawione kryteria prawne, dotyczące formy i treści postanowienia w sprawie 

zawieszenia w czynnościach służbowych, wskazują, że są one ważnym czynnikiem 

wzmacniającym praworządność przełożonych dyscyplinarnych w procesie reagowania 

dyscyplinarnego. Mają one elementy charakterystyczne dla typowych aktów organów 

państwowych, w których gestii leży dokonywanie rozstrzygnięć dotyczących obywateli.  
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4. CHARAKTER I SKUTKI PRAWNE POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU 

ŻOŁNIERZA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH  

Dotychczasowe ustalenia wykazały, że zastosowanie dyscyplinarnego środka za-

pobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych jest pochodną i skut-

kiem zidentyfikowanych przesłanek oraz spełnienia wymogów formalnych określonych 

przez prawodawcę. Pod względem prawnym postanowienie jest aktem władczym, wyda-

nym przez przełożonego dyscyplinarnego na mocy upoważnienia ustawowego. Posiada 

ono moc prawną, polegającą na tym, że powoduje konkretne skutki dla obwinionego żoł-

nierza. Przede wszystkim, zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia, postanowienie podlega 

natychmiastowemu wykonaniu, bez względu na przysługujące obwinionemu żołnierzowi 

środki prawne. W konsekwencji, w myśl art. 39 ust. 3 udw, żołnierz zawieszony w czyn-

nościach służbowych zostaje odsunięty od wykonywania dotychczasowych obowiązków 

służbowych i wykonuje inne zadania określone przez przełożonego dyscyplinarnego.  

Postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego powodu-

je zatem zupełnie nową sytuację prawną dla podwładnego, charakteryzującą się powsta-

niem ,,skutków wewnętrznych” w postaci obowiązku realizacji innego rodzaju zadań 

służbowych aniżeli wykonywane na dotychczasowym stanowisku i wynikające z ,,Karty 

opisu stanowiska służbowego”. Wynika to z art. 11a) ustawy z dnia 11 września 2003 r.  

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
18

, który określa kartę opisu stanowiska służ-

bowego jako dokument sporządzony dla każdego stanowiska służbowego występującego 

w etacie jednostki wojskowej, zawierający w szczególności informacje dotyczące charak-

terystyki stanowiska, wymagane kwalifikacje i podstawowe obowiązki służbowe na tym 

stanowisku. Oznacza to, że zgodnie z wymienionym wyżej art. 39 ust. 3 udw, po odsu-

nięciu z zajmowanego stanowiska lub funkcji, nowe obowiązki służbowe muszą różnić 

się w sposób zasadniczy od obowiązków dotychczasowych zawieszonego w obowiązkach 

służbowych żołnierza.  

Kolejnym charakterystycznym elementem zawieszenia w czynnościach służbo-

wych jest jego czasowy charakter. Pod względem rygorów czasowych, w myśl art. 39 ust. 

3 udw, omawiany dyscyplinarny środek zapobiegawczy – zawieszenie w czynnościach 

służbowych powinno zostać zakończony niezwłocznie, gdy ustaną przyczyny, które uza-

sadniały jego zastosowanie, nie później jednak niż z upływem jednego miesiąca. Wyjąt-

kowo, na mocy przepisu art. 39 ust. 4 udw, ustawodawca dopuszcza przedłużenie zawie-

szenia w czynnościach służbowych przez przełożonego dyscyplinarnego, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach do trzech miesięcy. Ostatecznie jednak, w myśl art. 39 ust.  

5 udw, zawieszenie w czynnościach służbowych ustaje z mocy prawa jeszcze przed 

upływem wskazanych wyżej terminów z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wyda-

nego wobec obwinionego za przewinienie dyscyplinarne, które było przyczyną zawiesze-

nia.  

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 48 ust. 4 udw w sytuacji długotrwałej prze-

szkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, która uzasadnia 

zawieszenie postępowanie dyscyplinarnego na czas trwania przeszkody, fakt zawieszenia 

                                                 
18

 Dz. U. z 2003, Nr 179 poz. 1750. 
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postępowania dyscyplinarnego nie wyłącza możliwości zawieszenia żołnierza w czynno-

ściach służbowych. W konsekwencji termin zawieszenia w obowiązkach służbowych 

może być równoległy do terminu zawieszenia postępowania dyscyplinarnego.  

   Innym skutkiem prawnym zawieszenia w czynnościach służbowych jest niezwią-

zanie organu dyscyplinarnego, który zastosował ten środek zapobiegawczy z własnymi 

ustaleniami dotyczącymi terminu zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawcze-

go. W myśl bowiem § 9 pkt 1 ppkt 2 rozporządzenia organ wydający postanowienie  

o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego może je w każdym czasie 

uchylić albo zmienić. W tym przypadku uchylenie postanowienia organu wstrzymuje 

także czynności wykonywane na ich podstawie. Konstrukcja przepisu wskazuje, że w tym 

zakresie organ dyscyplinarny jest niezawisły i samodzielny. 

5. ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU ŻOŁNIERZA 

W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH 

Źródłem prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu w czyn-

nościach służbowych jest art. 78 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej, w myśl którego każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i de-

cyzji wydanych w pierwszej instancji. W tym kontekście omawiane zażalenie na posta-

nowienie jest więc elementem demokratycznego porządku prawnego. Jak podkreślił na 

gruncie doktryny prawa L. Morawski, podstawą postępowania odwoławczego może być 

błąd, co do prawa (error iuris) wynikający z błędnie zastosowanego prawa lub błąd, co 

do faktu (error facti), który wynika z niewyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy lub 

błędniej oceny materiału dowodowego
19

. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że ustawodawca nie posługuje się klasycznym po-

jęciem ,,środka odwoławczego”, który jest typowym zwrotem stosowanym w postępowa-

niu odwoławczym. W doktrynie prawa karnego nazwa ,,środek odwoławczy” jest nazwą 

zbiorczą oznaczająca skargę odwoławczą, która w konkretnej sprawie może przybrać 

postać m.in. zażalenia
20

. Z tej przyczyny dla rozpoznania sprawy istotna jest więc treść 

zażalenia. Wobec powyższego analizę, co do ustalenia zakresu treściowego wymienione-

go ,,środka odwoławczego” wypada rozpocząć od idei legislacyjnej, która przyczyniła się 

do jego wprowadzenia w ustawie o dyscyplinie wojskowej.  

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że dyscyplinarny środek zapobiegawczy 

zawieszenia w czynnościach służbowych wywiera niewątpliwy wpływ na skuteczność 

reagowania dyscyplinarnego, ale jednocześnie dotyczy sytuacji prawnej obwinionego 

żołnierza. Z tego zapewne względu ustawodawca przewidział możliwość poddania posta-

nowienia kontroli przełożonego, który zmierza do nałożenia na obwinionego żołnierza 

dyscyplinarnego środka zapobiegawczego. Chodzi o to, żeby dyscyplinarny środek zapo-

biegawczy był stosowany przez przełożonego dyscyplinarnego w granicach obowiązują-

cego prawa. A więc w praktyce dyscyplinarnej nie stanowił parawanu do nadużywania 

                                                 
19

 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XIII, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 182. 
20

 K. Marszał, Zasadnicze składniki granic środka odwoławczego w procesie karnym, [w:] Środki 

zaskarżenia w procesie karnym, Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. A. Gaberle 

 i S. Waltosia, Zakamycze, Kraków 2000, s. 49.  
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kompetencji dyscyplinarnych. W tym rozumieniu środek odwoławczy w postaci zażalenia 

należy postrzegać jako instytucję prawną umożliwiająca kontrolę instancyjną wydanych 

postanowień w sprawie zawieszenia żołnierza w obowiązkach służbowych przez organ 

dyscyplinarny w pierwszej instancji.  

Normatywnym źródłem ochrony żołnierza jest przepis art. 41 ust. 1 udw, w myśl 

którego ,,Żołnierzowi przysługuje zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dyscypli-

narnego środka zapobiegawczego zawieszenia w czynnościach służbowych lub przedłu-

żenia okresu tego zawieszenia”. Przedmiotem zażalenia jest zatem treść postanowienia 

organu dyscyplinarnego pierwszej instancji. W myśl art. 41 ust. 2 udw w zażaleniu żoł-

nierz może domagać się uchylenia, zmiany oraz zbadania zasadności i legalności zasto-

sowania lub przedłużenia stosowania, a także prawidłowości wykonania dyscyplinarnego 

środka zapobiegawczego. Konstrukcja powołanego przepisu wskazuje zatem, że wnoszą-

cy zażalenie żołnierz może zarzucać obrazę przepisów materialnych oraz błąd w ustale-

niach faktycznych przyjętych za podstawę postanowienia, jeżeli mógł mieć on wpływ na 

treść orzeczenia. 

Ustawowy termin do wniesienia zażalenia przez żołnierza wynosi trzy dni od dnia 

doręczenia postanowienia o zastosowaniu lub przedłużeniu stosowania względem niego 

dyscyplinarnego środka zapobiegawczego. Należy wyraźnie podkreślić, że wniesienie 

zażalenia nie wstrzymuje z urzędu wykonania postanowienia o zastosowaniu lub przedłu-

żeniu stosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego.  

W świetle art. 41 ust. 5 pkt 2 udw organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia 

na postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego zawieszenia 

żołnierza w czynnościach służbowych oraz o przedłużeniu tego zawieszenia jest wyższy 

przełożony dyscyplinarny. Natomiast zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dyscy-

plinarnego środka zapobiegawczego wydane przez Ministra Obrony Narodowej lub kie-

rownika instytucji cywilnej rozpatruje wojskowy sąd garnizonowy. W tym miejscu nale-

ży wyjaśnić, że wniesione zażalenie posiada charakter względnie dewolutywny. W myśl 

bowiem § 9 pkt 1 ppkt 2 rozporządzenia organ wydający postanowienie o zastosowaniu 

dyscyplinarnego środka zapobiegawczego może je w każdym czasie uchylić albo zmie-

nić. Oznaczono, że dany środek odwoławczy będzie rozpoznawany przez przełożonego 

dyscyplinarnego hierarchicznie wyższego w sytuacji, w której organ pierwszej instancji 

sam nie uchyli wydanego przez siebie postanowienia. Jeżeli natomiast, na mocy § 9 pkt  

1 ppkt 2 rozporządzenia, organ dyscyplinarny, który wydał postanowienie o zawieszeniu 

żołnierza w obowiązkach służbowych w pierwszej instancji uchyli swoje postanowienie, 

sprawie nie nadaje się dalszego biegu i nie przesyła się zażalenia organowi dyscyplinar-

nemu drugiej instancji, gdyż ingerencja tego organu nie będzie już potrzebna. 

Pod względem formalnym, zgodnie z art. 52 ust. 1 udw, zażalenie na zastosowa-

nie dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia żołnierza w czynno-

ściach służbowych obwiniony może wnieść w terminie trzech dni od dnia doręczenia po-

stanowienia. Wnoszący zażalenie może je cofnąć. Rygory formalne wynikające z § 6 roz-

porządzenia nakazują, aby zażalenie na zastosowanie dyscyplinarnych środków zapobie-

gawczych było wniesione w formie pisemnej do organu odwoławczego za pośrednictwem 

organu, który zastosował środek zapobiegawczy lub polecił poddanie badaniom.  
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Z kolei w myśl § 7 pkt 1 rozporządzenia organ odwoławczy zobowiązany jest 

rozpatrzyć zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia mu zażalenia. W procesie 

rozpatrywania zażalenia organowi odwoławczemu przysługuje fakultatywne prawo wy-

słuchania żołnierza, którego ma dotyczyć rozstrzygnięcie oraz w sytuacji wątpliwości, co 

do zasadności zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego zawieszenia  

w obowiązkach służbowych, żądania od właściwego organu pierwszej instancji przekaza-

nia materiałów sprawy niezbędnych do rozpatrzenia zażalenia. Wypada nadmienić, że 

prawodawca dopuszcza możliwość wycofania zażalenia przez wnoszącego. Warunkiem 

jest, aby wycofanie nastąpiło jeszcze przed rozstrzygnięciem. Inną kwestią, na którą nale-

ży zwrócić uwagę jest obowiązek przestrzegania terminów do wniesienia środka prawne-

go na dyscyplinarny środek zapobiegawczy lub jego wycofania. Zgodnie z § 7 pkt 4 roz-

porządzenia zażalenie złożone po terminie lub wycofane przez składającego go żołnierza 

nie podlega rozpatrzeniu. 

Rozpatrując zażalenie organ dyscyplinarny drugiej instancji jest zobowiązany do-

konać oceny, czy istniejący materiał dowodowy przeciwko obwinionemu żołnierzowi 

wskazuje na popełnienie rażącego przewinienia dyscyplinarnego i czy zastosowanie dys-

cyplinarnego środka zapobiegawczego jest konieczne dla prawidłowego postępowania 

dyscyplinarnego. Zatem organ odwoławczy zobowiązany jest zbadać zarówno przesłanki 

faktyczne, jak i podstawę prawną dyscyplinarnego środka zapobiegawczego. Ostatecznie 

organ odwoławczy po rozpatrzeniu zażalenia, zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia, zobo-

wiązany jest wydać postanowienie wraz z uzasadnieniem. Na jego podstawie postanawia 

o: utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego 

zawieszenia w obowiązkach służbowych. Obligatoryjnie organ odwoławczy może zmie-

nić lub uchylić postanowienie, na które żołnierz wniósł zażalenie, tylko wtedy, gdy było 

ono wydane z naruszeniem przepisów ustawy. Na tym etapie kończy się postępowanie 

odwoławcze, ponieważ zgodnie z art. 52 ust. 5 udw na postanowienie organu odwoław-

czego zażalenie nie przysługuje. 

Kończąc rozważania na temat regulacji dotyczących zażalenia na postanowienie  

o zawieszeniu w czynnościach służbowych, należy jeszcze zapis § 27 rozporządzenia.  

W jego świetle przełożony dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie dyscypli-

narne w sprawie przewinienia dyscyplinarnego zobowiązany jest do niezwłocznego prze-

kazania odpisu tego orzeczenia organowi, który zawiesił w czynnościach żołnierza, jeżeli 

sam nie jest tym organem. 

6. WYMOGI FORMALNOPRAWNE POSTANOWIENIA O UCHYLENIU, 

ZMIANIE LUB UTRZYMANIU W MOCY  

   Wyżej omówiono charakter prawny postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarne-

go środka zapobiegawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych. Ta okoliczność nie 

wyczerpuje jednak całości kwestii merytorycznej tego dyscyplinarnego środka zapobie-

gawczego. Szczegółowa analiza przepisów dyscyplinarnych wykazała, że wydanie posta-

nowienia organu dyscyplinarnego w pierwszej instancji może być także konsekwencją 

procesu decyzyjnego w związku z uchyleniem wcześniejszego postanowienia nakładają-

cego dyscyplinarny środek zapobiegawczy. Ponadto w drugiej instancji może być skut-
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kiem wydania, zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia, postanowienia utrzymującego w mo-

cy, zmieniającego albo uchylającego postanowienie organu pierwszej instancji. 

   Pod względem formalnoprawnym wszystkie wymienione postanowienia, oprócz 

postanowienia w sprawnie nałożenia dyscyplinarnego środka zapobiegawczego, wydane 

przez organ dyscyplinarny w pierwszej instancji oraz organ odwoławczy w drugiej in-

stancji powinny spełniać takie same kryteria, co postanowienie nakładające na obwinio-

nego żołnierza ten środek. Zatem pod względem prawnym każde z wydanych przez 

omawiane organy dyscyplinarne postanowień powinno zawierać: 1) oznaczenie organu 

dyscyplinarnego wydającego postanowienie i jednostki organizacyjnej, w której organ 

pełni czynną służbę wojskową lub jest zatrudniony oraz datę i miejsce wydania postano-

wienia; 2) oznaczenie adresata postanowienia, wobec którego zastosowano dyscyplinarny 

środek zapobiegawczy: stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe lub 

funkcję; 3) podstawę prawną wydania postanowienia i wskazanie przyczyny, z powodu 

której zastosowano dyscyplinarny środek zapobiegawczy; 3) rozstrzygniecie poprzez po-

danie: a) określenia rodzaju zastosowanego dyscyplinarnego środka zapobiegawczego;  

b) wskazanie okresu stosowania oraz daty i godziny, od której liczy się ten okres;  

c) wskazanie zadania i miejsca wykonywania zadań, jakie żołnierz zawieszony w czynno-

ściach ma wykonywać w okresie tego zawieszenia; 4) pouczenie żołnierza o prawie do 

złożenia i terminie złożenia zażalenia, prawie do cofnięcia wniesionego zażalenia, prawie 

do powiadomienia wskazanej przez niego osoby o zastosowaniu wobec niego dyscypli-

narnego środka zapobiegawczego oraz wskazanie organu odwoławczego rozpatrującego 

zażalenie; 5) czytelny podpis organu wydającego postanowienie oraz czytelny podpis 

żołnierza objętego dyscyplinarnym środkiem zapobiegawczym, wraz z datą jego złożenia. 

W razie odmowy złożenia podpisu lub niemożności złożenia czytelnego podpisu przez 

tego żołnierza sporządza się o tym fakcie adnotację na postanowieniu. 

Warto odnotować, w kontekście tematu rozważań, że wydane w postępowaniu 

odwoławczym, przez organ dyscyplinarny drugiej instancji postanowienie nie zawiera już 

pouczenia żołnierza o prawie złożenia zażalenia i terminie jego wniesienia z uwagi na to, 

że jest ono ostateczne. Powinno natomiast zawierać informację, że jest ono ostateczne  

i nie przysługuje od niego odwołanie. 

Jeśli idzie o kwestię kręgu adresatów wydanych postanowień w sprawie uchyle-

nia, zmiany lub utrzymania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego, to jest on iden-

tyczny, jak w przypadku postanowienia nakładającego dyscyplinarny środek zapobie-

gawczy (§ 5 pkt 1 rozporządzenia). Zgodnie zatem z § 8 pkt 3 rozporządzenia w zw. z § 5 

pkt 1 rozporządzenia odpis każdego z wymienionych postanowień doręcza się za pokwi-

towaniem niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia ich wyda-

nia: 1) żołnierzowi, którego polecenie lub postanowienie dotyczy; 2) dowódcy jednostki 

wojskowej albo kierownikowi instytucji cywilnej, w której żołnierz pełni czynną służbę 

wojskową; 3) organowi kadrowemu. 

 Kończąc analizę wymogów formalnych dotyczących postanowienia o uchyleniu, 

zmianie lub utrzymaniu w mocy określonych przez prawodawcę, należy uznać, że są one 

zunifikowane z rygorami określonymi dla postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarnego 

środka zapobiegawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych.  
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7. WYKONANIE DYSCYPLINARNEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZA-

WIESZENIA ŻOŁNIERZA W OBOWIĄZKACH SŁUŻBOWYCH 

Najistotniejszym elementem kończącym proces decyzyjny w sprawie postanowie-

nia dotyczącego środka zapobiegawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych jest 

jego realizacja. Waga tego zagadnienia jest o tyle istotna, że od niego w ogóle zależy sku-

teczność reagowania dyscyplinarnego. W doktrynie prawa podkreślono, że kwestia wy-

konania środka orzeczeń czy wyroków uzależniona jest od ich prawomocności. Nato-

miast B. Nity ocenia prawomocność przez dwa aspekty: aspekt formalny oraz aspekt ma-

terialny. Pierwszy aspekt prawomocności oznacza, że decyzja procesowa nie podlega już 

zaskarżeniu za pomocą zwykłych środków odwoławczych, co powoduje, że kończy się 

definitywnie postępowanie. Natomiast aspekt prawomocności w sensie materialnym za-

kazuje ponownego wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz orzekania w sprawie, 

która została już rozstrzygnięta prawomocnym orzeczeniem. Ponadto wyklucza prawo 

domagania się ponownego rozstrzygania sprawy zakończonej prawomocnie przez osobę 

takim rozstrzygnięciem zainteresowaną
21

. 

W odniesieniu do postanowienia o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobie-

gawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych, zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia, 

podlega ono wykonaniu jako prawomocne z chwilą wydania przez organ dyscyplinarny 

pierwszej instancji. Obowiązek ten jest bezwarunkowy, bez względu na przysługujący 

obwinionemu żołnierzowi środek prawny w postaci możliwości wniesienia zażalenia. 

Jednak nie jest ono ostateczne, ponieważ przystąpienie do wykonania postanowienia nie 

powoduje zamknięcia drogi odwoławczej. Natomiast postanowienie staje się ostateczne 

dopiero po upływie terminu na wniesienie zażalenia, jeżeli adresat rozstrzygnięcia nie 

wniósł odwołania albo też w momencie rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy 

dyscyplinarny drugiej instancji.  

W przypadku zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w postaci 

zawieszenia w obowiązkach służbowych, w związku z wydaniem postanowienia o zasto-

sowaniu zawieszenia w obowiązkach służbowych organ wydający polecenie posiada 

prawny obowiązek określenia zadań, które ma wykonywać żołnierz w okresie zawiesze-

nia w czynnościach służbowych, z uwzględnieniem kwalifikacji zawieszonego w czynno-

ściach żołnierza. Zadania te nie mogą być poniżające lub bardziej uciążliwe fizycznie od 

wykonywanych przed zawieszeniem w czynnościach. Ponadto realizacja wymienionych 

zadań wymaga nadzoru. Formalnie, zgodnie z przepisem § 4 pkt 2 rozporządzenia, nad-

zór nad pełnieniem służby przez żołnierza w okresie jego zawieszenia w czynnościach 

wykonuje przełożony dyscyplinarny, który go zawiesił w czynnościach służbowych lub 

na jego polecenie inny przełożony zawieszonego w czynnościach żołnierza.  

W sytuacji natomiast, gdy przełożonemu dyscyplinarnemu, który zawiesił  

w czynnościach żołnierza, podlega więcej niż jedna jednostka wojskowa może on na 

okres zawieszenia w czynnościach skierować żołnierza do pełnienia służby w innej niż 

macierzysta jednostce wojskowej (jednostce organizacyjnej lub instytucji cywilnej). 

 

                                                 
21

 B. Nita, Trybunał Konstytucyjny a proces karny, Zakamycze, Kraków 1999, s. 164. 
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PODSUMOWANIE 

Podsumowując, przedmiotowy problem dyscyplinarnego środka zapobiegawczego 

zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych jako czynnika dyscyplinującego  

w aspekcie realizacji zadań obronnych nieuchronnie prowadzi do wniosków de lege lata.   

1. Dotychczasowe ustalenia, dokonane w oparciu o analizowany materiał źródło-

wy uprawniają do akceptacji idei zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych jako 

czynnika dyscyplinującego w aspekcie realizacji zadań obronnych. Jest ona jak najbar-

dziej słuszna. Jej najistotniejszym walorem jest bez wątpienia szybkość reagowania dys-

cyplinarnego przez organ dyscyplinarny. Z tego względu dokonane przez prawodawcę 

rozwiązania prawne dotyczące dyscyplinarnego środka zapobiegawczego w postaci za-

wieszenia w obowiązkach służbowych zasługują na szczególną aprobatę. Pozwalają one 

na efektywne reagowanie przez przełożonego w sytuacji rażącego naruszenia przez pod-

władnego dyscypliny wojskowej. 

2. Odnosząc się natomiast do pytania problemowego: Czy zasadne jest stosowanie 

dyscyplinarnego środka zapobiegawczego zawieszenia w obowiązkach służbowych  

w związku z tak licznym ,,katalogiem” kar i środków dyscyplinarnych? Należy uznać, że 

sprawdziła się przyjęta hipoteza, w myśl której uzasadnione jest wprowadzenie przez 

ustawodawcę wymienionego środka zapobiegawczego. Argumentem jest tu fakt, że po-

mimo stosowania w praktyce postępowania dyscyplinarnego kar dyscyplinarnych, insty-

tucja zawieszenia żołnierza w czynnościach służbowych spełnia istotną rolę w zakresie 

reagowania dyscyplinarnego w wojsku. Chodzi o to, że na skutek przeprowadzonej profe-

sjonalizacji sił zbrojnych, obecnie w siłach zbrojnych obywatele nie są powoływani do 

obowiązkowej zasadniczej służy wojskowej. Obowiązki służbowe w zakresie zadań 

obronnych realizują natomiast żołnierze zawodowi odbywający służbę na zasadzie do-

browolnej: czynnej służby wojskowej stałej albo służby kontraktowej. Do tej struktury 

osobowej wymieniony dyscyplinarny środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia  

w czynnościach służbowych jest jak najbardziej adekwatny. Natomiast w stosunku do 

zasadniczej służby zasadniczej nie miałby on w ogóle zastosowania, jako że stanowiłby 

skuteczny instrument uchylania się od realizacji zadań służbowych przez wszystkich żoł-

nierzy, który byliby powołani do zasadniczej służby wojskowej przymusowo, a więc 

wbrew ich woli
22

. 

3. Rację należy również przyznać ustawodawcy w zakresie stworzenia prawnych 

podstaw do obrony żołnierza, wobec którego zastosowano dyscyplinarny środek zapobie-

gawczy w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych. Rolę właściwego instrumentu 

w tym zakresie spełnia kontrola instancyjna, uruchamiana przez podwładnego w drodze 

dostępnego mu środka zaskarżenia w postaci zażalenia. Oznacza to, że instytucja zawie-

szenia w czynnościach służbowych korzysta z ustawowej ochrony zarówno w stosunku 

do przełożonego dyscyplinarnego uprawnionego do jej stosowania w sytuacji zaistnienia 

przesłanek ustawowych, a także w stosunku do podwładnego pod względem zgodności  

z prawem. O ile bowiem nieprzestrzeganie prawa przez podległego żołnierza będzie uza-

sadniało potwierdzenie konieczności stosowania prawa, o tyle naruszenie prawa przez 

                                                 
22

 Zob. art. 228 w zb. z art. 224 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym…op. cit. 



Obywatel w mundurze… 

 
123 

przełożonego dyscyplinarnego, którego egzystencja i wykonywanie kompetencji wynika 

z prawa, godzi w samą istotę prawa i podważa rację bytu przełożonego dyscyplinarnego 

powołanego do stosowania tego prawa na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 – 2 udw.   
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THE SUSPENSION OF A SOLDIER FROM THEIR PROFESSIONAL DUTIES AS A 

DISCIPLINARY FACTOR IN CONTEXT OF DEFENSE TASKS 

Summary 

The problem of execution security of defence tasks has always been regarded by the 

legislature as one of the key factors in the chain of command in the armed forces. For this 

purpose, the legislature included the impact of different types of disciplinary measures by means 

of which the superior may affect subordinates in order to compel them to carry out their 

professional duties or to counteract the failure of performing these tasks. One of such a law is the 

disciplinary measure of protection in the form of soldier’s suspension from their duties.  

Keywords: suspension of a soldier, disciplinary superior, discipline, evidence of subordinate 

suspension  
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PLATFORMA E-LEARNINGOWA NATO W NAUCZANIU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH 

  

 

 
Streszczenie: W artykule, analizując zasady i założenia nauczania języka angielskiego w grupach 

dyspozycyjnych, przedstawiono na przykładzie resortu obrony narodowej opcje, które mogą być 

przydatne w procesie uczenia się i nauczania. Nowe metody edukacyjne bazujące na 

nowoczesnych technologiach, w założeniach autorów, mogą przyczynić się do poprawy stopnia 

znajomości języka angielskiego, jak również ułatwić i uatrakcyjnić jego naukę. Udział w misjach 

pokojowych i stabilizacyjnych, a także wielonarodowościowa struktura NATO wymaga, by polski 

żołnierz nie tylko sprawnie obsługiwał zaawansowany technologicznie sprzęt, ale również płynnie 

posługiwał się językiem angielskim. Służyć temu ma cały system szkolenia, a także określone przez 

Departament Kadr MON potrzeby kształcenia w zakresie języka angielskiego. W prezentowanym 

materiale omówiono możliwości płynące z wykorzystania w procesie dydaktycznym platformy e-

learningowej NATO. W ostatnich latach coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć kursy 

e-learningowe. Pakt Północnoatlantycki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych 

stworzył specjalistyczną platformę e-learningową JADL (Joint Advanced Distributed Learning) 

dostępną we wszystkich krajach członkowskich NATO, w tym również w Polsce. Różnorodność 

oferowanych kursów może być istotnym elementem w poznawaniu języka specjalistycznego. 

Platforma może być wykorzystywana na kursach organizowanych dla wszystkich grup 

dyspozycyjnych, jak również można ją stosować w nauczaniu indywidualnym. Kończąc 

rozważania, stwierdzono, że wkrótce, zdaniem autorów, tradycyjny kurs, przygotowujący do 

egzaminu resortowego będzie tylko elementem całościowego procesu edukacyjnego, gdzie 

słuchacz, w ramach indywidualnego szkolenia będzie w pełni wykorzystywał współczesne 

technologie, w tym także platformę edukacyjną NATO. 

 
Słowa kluczowe: NATO, JADL, grupy dyspozycyjne, język angielski, e-learning 

 

WSTĘP 

Myślenie o przyszłości jest nieodłącznym atrybutem funkcjonowania każdego 

człowieka. Kwestia znajomości języków obcych, szczególnie angielskiego, stała się  

w ostatnich latach priorytetem we wszystkich grupach dyspozycyjnych. Przyjęte przez 

władze cywilne założenia dotyczące uczestnictwa i członkostwa Polski w strukturach 

NATO, a od roku 2004 również w Unii Europejskiej, spowodowały też istotne zmiany  

w procesie rekrutacji kandydatów do tychże grup oraz szkolenia odpowiednich kadr za-

wodowych. Niebagatelnym komponentem szkolenia staje się nauka i znajomość języków 

obcych, obecnie dotyczy to przede wszystkim języka angielskiego, choć w perspektywie 

europejskiej mówi się o znajomości aż trzech języków obcych. Mimo że wymóg znajo-
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mości języka angielskiego dotyczy wszystkich grup dyspozycyjnych, to szczególnie 

istotnym stał się on dla żołnierzy Wojska Polskiego. Udział w misjach pokojowych i sta-

bilizacyjnych, a także wielonarodowościowa struktura NATO wymaga, by polski żołnierz 

nie tylko sprawnie obsługiwał zaawansowany technologicznie sprzęt, ale również płynnie 

posługiwał się językiem angielskim. Służyć temu ma cały system szkolenia, a także okre-

ślone przez odpowiednie departamenty Ministerstwa Obrony Narodowej potrzeby kształ-

cenia w zakresie języka angielskiego. 

1. JĘZYK ANGIELSKI – LINGUA FRANCA SOJUSZU 

PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 

W roku 2008, odpowiadając na interpelację poselską dotyczącą podniesienia zna-

jomości języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP, ówczesny minister obrony narodo-

wej stwierdził, iż: (…) język angielski stanowi podstawowe narzędzie komunikacji wer-

balnej i traktowany jest jako lingua franca Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest zatem 

oczywiste, że personel wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej musi osiągnąć 

taki poziom zdolności komunikatywnej, aby sprawnie funkcjonować w dzisiejszej rzeczy-

wistości. W mojej opinii, pomimo pewnych trudności, w przedmiotowym obszarze Siły 

Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej poczyniły ogromny postęp, co odzwierciedlają opinie 

przełożonych żołnierzy pełniących służbę na stanowiskach w strukturach Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodo-

wych oraz podczas wykonywania misji pod auspicjami tych organizacji
1
.  

Wielkim wyzwaniem dla wszystkich struktur wojska stała się realizacja celów 

wynikających z międzynarodowego zaangażowania naszych sił zbrojnych i przynależno-

ści do NATO, w szczególności celu językowego zawartego w Umiejętnościach Języko-

wych Sił Wydzielonych do NATO i Sił na Miejscu. W tym celu opracowano i wdrożono  

w Siłach Zbrojnych natowski system oceny umiejętności językowych STANAG 6001. 

Norma STANAG 6001 została opracowana w 1976 roku przez Wojskową Agencję Stan-

daryzacji Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego
2
 i była ratyfikowana  przez wszystkie 

kraje członkowskie sojuszu. 

Formami nauczania języków obcych w grupach dyspozycyjnych są: kursy trady-

cyjne, kursy specjalistyczne, kursy krótko- i długoterminowe.  

W opublikowanym przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa 

Obrony Narodowej Planie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych  

w resorcie obrony narodowej na rok 2012 czytamy:  

Podstawowymi formami nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej 

są:  

 programowe nauczanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w szkołach 

wojskowych;  

                                                 
1
 Odpowiedź ministra obrony narodowej na interpelację nr 4416,  strona 

internetowa:http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/389283BC, stan na dzień 20.08.2012. 
2
 Por. Porozumienie o standaryzacji. STANAG 6001, strona internetowa: 

http://www.wso.wroc.pl/wydzialy/komorki/SJO/podstawy_prawne/Stanag6001.doc, stan na dzień 

20.08.2012. 

http://www.wso.wroc.pl/wydzialy/komorki/SJO/podstawy_prawne/Stanag6001.doc
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 kształcenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej na stacjonar-

nych kursach językowych; 

 programowe doskonalenie znajomości terminologii wojskowej w ramach sys-

temu doskonalenia zawodowego żołnierzy na specjalistycznych kursach (stu-

diach) trwających dłużej niż 3 miesiące; 

 doskonalenie żołnierzy zawodowych na kursach językowych w placówkach 

edukacyjnych za granicą; 

 doskonalenie znajomości języków obcych żołnierzy zawodowych w ramach 

szkolenia w jednostkach wojskowych; 

 nauczanie na doraźnie zorganizowanych kursach, niewymienionych w ppkt  

1-5. 

Proces egzaminowania ze znajomości języków obcych jest realizowany na pod-

stawie decyzji nr 501/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony 

narodowej (Dz.U. MON Nr 24 poz. 344), zgodnie z którą opracowywanie modeli egza-

minów, ich specyfikacji oraz prowadzenie egzaminów ze znajomości języków obcych na 

poziomach 1 - 4 zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, zapewnia etatowa Centralna 

Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej (CKEJO 

MON)
3
. 

2. E-LEARNING W NAUCE JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO 

Wszystkie wyżej wymienione formy nauczania języków obcych, jak również cer-

tyfikacji, oferowane przez resort obrony bazują jednak na tradycyjnych metodach i dopie-

ro w ostatnim czasie główna jednostka dydaktyczna resortu – Wojskowe Studium Języ-

ków Obcych w Łodzi zaczyna stopniowo testować możliwości płynące z zastosowania 

metod e-learningowych w procesie nauczania języka specjalistycznego, jakim jest woj-

skowy język angielski /Military English/. 

Na stronach WSNJO poświęconych e-learningowi możemy przeczytać: O zwięk-

szającej się popularności e-learningu świadczy fakt, że jest to obecnie jedna z najszybciej 

rozwijających się dziedzin sektora IT oraz edukacji. Wynika to zarówno z zalet dydak-

tycznych związanych z tą formą kształcenia, ale również ze względów ekonomicznych.  

E-learning okazuje się tańszy niż inne formy nauczania, a oszczędności wynikające z jego 

stosowania są tym większe, im większa jest liczba korzystających z niego osób. Nakłady 

finansowe na początkowym etapie nie są jednak małe i dlatego w Polsce z systemów e-

learningowych korzystają duże firmy, które stać na zainwestowanie znacznych środków, 

które w przyszłości obniżą ich koszty przeznaczone na szkolenia.  NATO daje przykład 

 korzystania z systemów e-learningowych w wojsku, prowadząc szkolenia bez kierowania 

żołnierzy na kursy w odległych ośrodkach kształcenia. Duże doświadczenie pod tym 

względem posiada zarówno SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - Na-

                                                 
3
 Plan kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej na rok 

2012, Warszawa 2011, s. 3. 
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czelne Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie), jak i ACT (Allied 

Command Transformation - Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji)
4
. 

Wziąwszy pod uwagę najnowsze trendy i badania tak w środowisku akademickim 

jak i przemyśle, Komitet Wojskowy i Dowództwo Strategiczne Paktu Północnoatlantyc-

kiego podjęło decyzję o potrzebie rozszerzenia i modyfikacji systemu edukacji i szkoleń 

w ramach NATO jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia. Udział sił międzynarodowych  

i komponentów mieszanych we współczesnych operacjach militarnych wymagał inten-

sywnej nauki i szkoleń z uwzględnieniem najnowszych technologii, tak by zwiększyć 

operatywność i zrozumienie wśród ich uczestników. Jednym z istotnych elementów tego 

szkolenia było sprawne posługiwanie się językiem angielskim. 

W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem struktur odpowiedzialnych 

za szkolenia w NATO zaczynają się cieszyć kursy i szkolenia wykorzystujące najnowsze 

technologie informatyczno-multimedialne. E-learning zaś stanowi innowacyjny i wydajny 

sposób realizacji tego wymogu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków 

NATO stworzyło specjalistyczną platformę e-learningową JADL (Joint Advanced Distri-

buted Learning) dostępną we wszystkich krajach członkowskich NATO, jak również  

w krajach, które zostały zaproszone do programu Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for 

Peace – PfP)
5
. 

3. PLATFORMA JADL – NOWA JAKOŚĆ NAUCZANIA 

Platforma JADL oferuje łatwy dostęp do kursów i szkoleń specjalistycznych, redu-

kuje koszty, ułatwia samokształcenie, jest spójna i dostosowana do indywidualnych po-

trzeb, instrukcje podawane są w sposób jasny i przejrzysty, daje możliwość współpracy  

w środowisku międzynarodowym. Korzystanie z e-learningu zapewnia dostęp do wyso-

kiej jakości unikalnych kursów, umożliwiając słuchaczom skuteczne realizowanie misji 

NATO. Kursy oferowane na platformie nie są w większości wypadków kursami nasta-

wionymi na praktyczną naukę języka angielskiego, a raczej na jego wykorzystanie w sy-

tuacjach typowych dla działań współczesnych sił zbrojnych. 

Platformę można wykorzystywać w różnoraki sposób, gdyż jej głównym założe-

niem jest integracja z innym programami edukacyjnymi i szkoleniowymi NATO. Obec-

nie platforma oferuje ponad 300 godzin specjalistycznych kursów na różnym poziomie 

znajomości języka angielskiego, w większości certyfikowanych. Dotychczas z kursów 

oferowanych na platformie skorzystało ponad 33.000 użytkowników ze wszystkich kra-

jów związanych z NATO. Wiele kursów opracowywanych jest na bieżąco i dotyczą one 

aktualnych zagadnień związanych z aktualną polityką i działaniami Paktu Północnoatlan-

tyckiego. 

W kursach oferowanych na platformie zwraca się szczególną uwagę na strategię 

nauczania i wykorzystuje różne metody, które mają być przyjazne dla osoby uczącej się  

i dawać jej możliwość pełnego przyswojenia przekazywanych treści, czego efektem po-

                                                 
4
 Strona internetowa: http://e-wsnjo.pl/index.php/e-learning/, stan na dzień 20.08.2012 

5
 Obecnie krajami uczestniczącymi w programie PfP są Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia-

Hercegowina, Czarnogóra, Finlandia, Gruzja, Irlandia, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia, Malta, 

Mołdawia, Rosja, Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan. 

http://e-wsnjo.pl/index.php/e-learning/
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winien być stosowny certyfikat. Dlatego też funkcjonuje systemowy monitoring poszcze-

gólnych kursów i ich częsta ewaluacja. Proces ten nazwano Systems Approach to Trai-

ning (SAT). Celem tych działań jest jak najwyższa jakość oferowanych kursów i ich 

praktyczne wykorzystanie
6
. 

Jednostką odpowiedzialną za rozwój, promocję i wdrażanie technologii  

e-learningowych w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego jest obecnie ACT (Allied 

Command Transformation - Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji)
7
. 

ACT ściśle współpracuje również z Wojskową Agencją Standaryzacji Organizacji Paktu 

Północnoatlantyckiego (NATO Standardisation Agency), której autorstwa jest norma 

STANAG 6001. 

ACT jest jednostką zarządzającą i prowadzącą e-learning przeznaczony dla grup 

dyspozycyjnych, szczególnie wojska, w krajach Paktu Północnoatlantyckiego. Jednak 

istotnym elementem jej działalności jest też współpraca z innymi strukturami NATO, jak 

również organami i instytucjami krajowymi odpowiedzialnymi za system szkolenia tych-

że grup. Dzięki tej działalności NATO jest jedną z nielicznych organizacji międzynaro-

dowych, gdzie system szkolenia jest znormalizowany i ujednoliconych we wszystkich 

krajach członkowskich, a nauczanie w oparciu o tę samą platformę e-learningową jest 

dostępne na całym obszarze Paktu Północnoatlantyckiego. Wszyscy korzystają z tej sa-

mej zaawansowanej technologii i wszyscy mają dostęp do tych samych kursów i szkoleń. 

Platforma e-learningowa JADL obejmuje następujące moduły:  

1. Advanced Distributed Learning (ADL) - za pomocą tego modułu oferuje się słu-

chaczom kursy lub szkolenia edukacyjne dostarczone przez sieć za pomocą stan-

dardowej przeglądarki internetowej. NATO oferuje kursy ADL w dwóch syste-

mach sieciowych: wewnętrznym (intranet) i zewnętrznym, z dostępem do Interne-

tu. Termin ADL jest używane zamiennie z terminem szkolenia internetowego. 

2. Computer-Based Training (CBT) - jest kursem dostarczanym bezpośrednio na 

komputer użytkownika za pomocą CD-ROM lub innego nośnika. Różni się on od 

ADL tym, że nie jest zintegrowany z kursami internetowymi. Użytkownik nie 

musi logować się do systemu, ale nie można także śledzić jego postępów w trak-

cie kursu lub po jego ukończeniu. Kursy CBT nie są certyfikowane. 

3. Immersive Learning - moduł przedstawia symulacje komputerowe prawdziwych 

zdarzeń lub zdarzeń hipotetycznych, które opracowane są w sposób dynamiczny  

i zaawansowany graficznie. Słuchacze biorą aktywny udział w procesie uczenia 

się poprzez interaktywne symulacje i gry oparte na powyższych aplikacjach. Im-

mersive learning może być adresowany tak do pojedynczego użytkownika, jak  

i całych zespołów wspólnie pracujących nad daną symulacją, by rozwiązać pro-

blem, przećwiczyć techniki lub poprawić swoje umiejętności. Akcje i reakcje słu-

chaczy mogą być monitorowane i testowane celem sprawdzenia, że założone za-

                                                 
6
 Por. b.a,  E-learning Concept, NATO 2012. 

7
 Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation, ACT) jest 

jednym z dwóch dowództw strategicznych Paktu Północnoatlantyckiego, z siedzibą w Norfolk w Stanach 

Zjednoczonych. Zadaniem Dowództwa jest transformacja zdolności militarnych Sojuszu do nowych 

wymagań geopolitycznych. ACT ma testować i wdrażać nowe doktryny strategiczne, kontrolować 

zdolności i możliwości wojsk Sojuszu oraz prowadzić szkolenia i ćwiczenia.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/ACT
http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
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dania zostały osiągnięte. Immersive learning może występować zarówno w wersji 

on-, jak i offline. 

4. Mobile Learning (m-Learning) - moduł jest przeznaczony dla przenośnych urzą-

dzeń komputerowych, takich jak iPady, tablety, laptopy, palmtopy (PDA) i inteli-

gentnych telefonów podłączonych do sieci bezprzewodowych. Umożliwia on na-

uczanie i uczenie się poza obszarem tradycyjnej klasy. Pozwala to instruktorom  

i użytkownikom na większą elastyczność i nowe możliwości interakcji. Użycie 

modułu jest wygodne i możliwe z dowolnego miejsca nieograniczonego siecią 

przewodową.  

5. Collaborative Learning - metoda wykorzystująca interaktywne metody nauczania  

i komunikacji online za pomocą mediów społecznościowych, takich jak pokoje 

rozmów (czaty), fora dyskusyjne, komunikatory, często z wykorzystaniem narzę-

dzi wideo. Narzędzia te mogą być wykorzystywane w trybie online podczas zajęć 

typu klasowego i służyć do ich intensyfikacji i uatrakcyjnienia. Pozwalają one na 

współpracę nawet licznej grupy słuchaczy z instruktorem lub koordynatorem. Po-

zwalają też studentom na pracę w parach bądź większych grupach. Ta aktywna 

wymiana idei sprzyja dyskusji i krytycznemu myśleniu w celu rozwiązywania da-

nego problemu. Collaborative learning może być synchroniczny, gdy nauka 

wszystkich odbywa się w czasie rzeczywistym, lub asynchroniczny, gdy nauka 

poszczególnych grup lub jednostek nie jest ze sobą czasowo zsynchronizowana.  

6. Blended learning - łączy w sobie tradycyjną metodę nauczania z wykorzystaniem 

e-learningu. Założenie, że nauka pod kierunkiem nauczyciela jest istotna nie 

umniejsza faktu, że jej połączenie z e-learningiem może dać wyjątkowo pozytyw-

ne rezultaty. W przypadku kursów natowskich blended learning oznacza, iż część 

czasu przeznaczonego na zajęcia odbywa się w klasie, część zaś jest samodzielną 

pracą słuchacza z komputerem
8
. 

Osoba zainteresowana korzystaniem z natowskiej platformy JADL winna dokonać 

rejestracji na stronie głównej serwisu: https://jadl.act.nato.int/, rejestrując się jako nowy 

użytkownik (new user). 

 

                                                 
8
 Por. strona internetowa,  http://www.act.nato.int/e-learning/elearning, stan na dzień 20.08.2012. 

https://jadl.act.nato.int/
http://www.act.nato.int/e-learning/elearning
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Rys. 1. Strona główna platformy e-learningowej Paktu Północnoatlantyckiego 

Źródło: strona internetowa https://jadl.act.nato.int/, stan na dzień 20.08.2012 

Sam proces rejestracji na platformie nie jest skomplikowany, gdyż od potencjal-

nego użytkownika wymaga się tylko loginu, imienia, nazwiska i poczty emailowej insty-

tucji związanej z resortami, którym podlegają służby dyspozycyjne. W ciągu 48 godzin 

następuje weryfikacja użytkownika, któremu zostaje przydzielone indywidualne hasło 

dostępu do platformy.  Jeśli użytkownik zostanie zweryfikowany negatywnie, wówczas 

otrzymuje maila o następującej treści:  

Dear user, 

During your registration attempt, you did not provide an official/military NATO affiliated email 

address. In order for your account to be activated, and to gain access to the ISAF/NATO courses 

you need to register again and provide a military or an official email address - we will not accept 

yahoo, gmail, or other “free”/non-official email addresses without prior approval. Once you have 

done so, your account will be activated within 48 hours. 

LMS Helpdesk Administrator 

Mimo pozornie prostego systemu weryfikacji, osoba, która nie spełnia podstawo-

wych natowskich kryteriów bezpieczeństwa, dostępu do platformy nie uzyska. 

Zweryfikowany użytkownik po zalogowaniu uzyska dostęp do kursów i szkoleń zgru-

powanych w następujących kategoriach: 

1. ISAF Pre-Deployment Training. The ISAF pre-deployment training courses pro-

vide asic level of knowledge for all augmentees deploying to ISAF. 

2. NATO Courses. 

3. Operations Planning. 

4. CDT training. 

5. Centres of Excellence. 

6. CIMIC Centre Of Excellence. 

7. Course Packages for Special Audiences. 

https://jadl.act.nato.int/
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8. Courses for United Nations (UN) Personnel. 

9. Downloads. 

10. JCBRN Defence COE Courses. 

11. Language Training Courses. 

12. NATO Civilian Pre-Deployment Training. 

13. Other Courses and Resources of Interest. 

14. PfP Training Centers. 

Nie wszystkie oferowane na platformie JADL kursy i szkolenia związane są bez-

pośrednio z nauką języka angielskiego, choć wszystkie prowadzone są właśnie w tym 

języku. Jednak wziąwszy pod uwagę programy kursów językowych organizowanych dla 

grup dyspozycyjnych, szczególnie tych, które są zobligowane do posiadania certyfikatów 

STANAG 6001, większość z tych kursów będzie istotnym materiałem uzupełniającym 

dla tradycyjnych metod nauczania. Szczególnie zainteresowani kursami oferowanymi 

przez NATO powinni być słuchacze, którzy przygotowują się do trzeciego i czwartego 

poziomu certyfikacji. Tematyka i słownictwo, które prezentowane są w poszczególnych 

kursach w pełni odpowiadają wytycznym dotyczącym egzaminu sprawdzającego i wyko-

rzystanie ich z pewnością może przyczynić się do lepszej zdawalności wyższych pozio-

mów.  

PODSUMOWANIE 

Trzeba też zdawać sobie sprawę, że wymóg znajomości języka angielskiego  

w grupach dyspozycyjnych będzie coraz bardziej istotny. Interesującymi mogą być tu 

statystki, jakie przedstawiono na stronach internetowych czasopisma branżowego Polska 

Zbrojna: Od czasu wstąpienia Polski do NATO liczba polskich oficerów i podoficerów, 

którzy mają udokumentowaną znajomość języka angielskiego wzrosła pięciokrotnie. Naj-

lepiej władają nim komandosi i lotnicy. Język obcy to dla żołnierzy nierzadko klucz do 

awansu zawodowego i służby poza granicami kraju. Angielski w wojsku to dziś priorytet. 

Najlepiej władają nim oficerowie. W 1999 roku w różnym stopniu angielskim posługiwało 

się niecałe 6 tys. oficerów i 640 podoficerów. Na koniec czerwca tego roku certyfikaty  

z tego języka miało już blisko 34 tys. żołnierzy (ponad 17 tys. oficerów, ponad 15 tys. 

podoficerów i 1,6 tys. szeregowych). Oznacza to, że świadectwem znajomości języka może 

pochwalić się aż 86 proc. oficerów. Najsłabiej język znają szeregowi – tylko 4 proc. Sta-

tystyki rosną nie bez powodu. – Dziś warunkiem przystąpienia do egzaminu na oficera 

jest odpowiednia znajomość języka angielskiego. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż przez 

ostatnie kilkanaście lat szeregi armii zasilili nowi żołnierze zawodowi – to absolwenci 

szkół średnich i wyższych znający angielski na wysokim poziomie
9
. 

Te statystyki wkrótce będą musiały się zmienić i znajomość języka angielskiego 

stanie się w grupach dyspozycyjnych bezwzględną koniecznością. Zasadniczym zmianom 

muszą też ulec metody nauczania. Tradycyjny kurs przygotowujący do egzaminu resor-

towego będzie tylko elementem całościowego procesu edukacyjnego, gdzie słuchacz,  

w ramach indywidualnego szkolenia, będzie w pełni wykorzystywał współczesne techno-

                                                 
9
 Polska Zbrojna, wydanie internetowe, http://nowa.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/5014?t=Zolnierze-

coraz-lepiej-znaja-angielski,  stan na dzień 20.08.2012. 

http://nowa.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/5014?t=Zolnierze-coraz-lepiej-znaja-angielski
http://nowa.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/5014?t=Zolnierze-coraz-lepiej-znaja-angielski
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logie, w tym także platformę edukacyjną NATO, która już dziś daje możliwość dostępu 

do materiałów, których żaden dotychczasowy kurs języka specjalistycznego nie zapew-

nia. 
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NATO E-LEARNING PLATFORM IN TEACHING ENGLISH IN EMERGENCY GROUPS 

Summary 

In this paper, by analyzing the principles and objectives of teaching English in Emergen-

cy Groups, exemplified by the Ministry of National Defence, there are presented options that may 

be useful in the process of both learning and teaching a foreign language. New educational meth-

ods based on modern technologies, in the assumptions of the authors, help to improve the level of 

English language proficiency, as well as to facilitate and enhance learning process. 

Participation in peacekeeping and stabilization mission as well as NATO's multinational 

structures, requires that Polish soldiers not only efficiently handle the high-tech equipment, but 

also use English fluently. The entire system of training, determined also by the Personnel De-

partment of Defence, is to augment achieving this aim. The presented material discusses the op-

portunities of using NATO e-learning platform in teaching English. The North Atlantic Treaty in 

order to meet the expectations of member countries created a special e-learning platform Joint 

Advanced Distributed Learning. Numerous courses can be an important factor in understanding 

specialized language. The platform can be used for courses organized for all Emergency Groups 

as well as it can be used in individual teaching. According to the authors, the traditional course, 

preparing for the departmental exam will constitute only a part of the educational process, in 

which a learner will employ modern technology, including NATO educational platform JADL.  

Keywords: NATO, JADL, Emergency Groups, English, e-learning 
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CZĘŚĆ III 

SYSTEMY WARTOŚCI A NOWOCZESNOŚĆ 

 

 

Janusz SZTUMSKI
 

 

 

ŚWIAT WARTOŚCI  

- JAKO TRZECIE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA 
  

 

Streszczenie: Ludzie – podobnie jak wszystkie żywe organizmy – żyją w środowisku naturalnym, 

w którym znajdują swoje miejsce i uzyskują środki do życia. Jest to ich pierwotne środowisko, 

ponieważ istniało ono przed pojawieniem się człowieka. Współistniejący ze sobą ludzie w środo-

wisku naturalnym współtworzą kolejne środowisko określające ich istnienie, tzn. środowisko spo-

łeczne, w którym pojawiają się coraz bardziej rozwinięte struktury oraz reguły współżycia  

i współpracy. Ludzie – jako istoty myślące i produkujące – przekształcają środowisko naturalne  

i społeczne zgodnie ze swoimi pragnieniami, ale na miarę swoich możliwości, co nie może nastę-

pować bez wartościowania i bez wartości. Wartościują cele i środki do ich realizacji; efekty swo-

jej działalności oraz innych ludzi. A wynikiem procesów wartościowania są różnorodne wartości, 

które stają się ich wspólnym dorobkiem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W ten sposób 

tworzą osobliwy świat wartości, który jest obok środowiska naturalnego i społecznego trzecim 

środowiskiem określającym ludzką egzystencję. 

Słowa kluczowe: wartości, człowiek jako istota wartościująca, wartościowanie, świat wartości –  

jako trzecie środowisko istnienia człowieka 

 

WSTĘP 

Ludzie - podobnie jak wszystkie żywe organizmy – żyją w środowisku natural-

nym, w którym znajdują swoje miejsce i uzyskują środki umożliwiające egzystencję. Jest 

to też ich pierwotne środowisko, ponieważ istniało ono przed pojawieniem się człowieka 

jako swoistego gatunku, który w pewnym okresie swojego rozwoju osiągnął postać homo 

sapiens. 

Współistniejący ze sobą ludzie współtworzą w środowisku naturalnym kolejne 

środowisko kształtujące ich istnienie, czyli środowisko społeczne, w którym pojawiają się 

coraz bardziej rozwinięte struktury oraz reguły współżycia i współpracy, umożliwiające 

                                                 

  Janusz Sztumski  polski socjolog, profesor zw. dr hab., zatrudniony obecnie w Górnośląskiej Wyższej 

Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach na stanowisku Dyrektora Instytutu Nauk 

Społecznych i Kierownika Katedry Socjologii. Przewodniczący Komisji Filozofii i Socjologii Oddziału 

PAN w Katowicach. Autor wielu publikacji, w tym m.in.: Konflikt społeczny (1987), Zarys socjologii 

przemysłu, (1987), Propaganda - jej problemy i metody (1990), Społeczeństwo i wartości (1992), 

Społeczeństwo polskie w procesie demokratycznych przeobrażeń (1993), Elity w procesie transformacji 

społeczno-gospodarczej i politycznej Polski (1995), Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie (1997, 

ponowne wydania 2003 i 2007), Socjologia pracy (1999), Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby 

ich przezwyciężania (2000), Wstęp do  metod i technik badań społecznych. Wyd. VII (2007). 
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nie tylko lepsze przystosowywanie się do istniejących warunków określonych przez śro-

dowisko naturalne, ale także przeobrażenie ich ze względu na rozwój ludzkich potrzeb. 

Otóż ludzie nie tylko wynajdują i doskonalą narzędzia, i posługując się nimi przeobrażają 

środowisko naturalne, lecz również dzięki temu rozwijają siebie oraz swoje struktury 

współżycia i współpracy, tworząc kolejne cywilizacje, co też nie pozostaje bez wpływu 

na ich środowisko społeczne. 

1. PRÓBA UKAZANIA TRZECIEGO ŚRODOWISKA OKREŚLAJĄCEGO 

LUDZKĄ EGZYSTENCJĘ 

Podejmując wymieniony problem, wskażmy na to, że człowiek - jako istota my-

śląca i produkująca - która przekształca świat zgodnie ze swoimi pragnieniami, ale na 

miarę swoich możliwości, nie może obyć się bez wartościowania, a tym samym i bez 

wartości 
1
. Wartościuje cele i środki do ich realizacji; efekty swojej działalności, zarówno 

materialnej, jak i niematerialnej; wartościuje też innych ludzi, oceniając rozmaite aspekty 

ich zachowań, przymioty ciała lub ducha oraz uzyskane osiągnięcia; wartościuje wytwory 

przyrody, biorąc pod uwagę rozmaite ich właściwości. A wynikiem wspomnianych pro-

cesów wartościowania są różnorodne wartości, jakie ludzie tworzą, które stają się ich 

wspólnym dorobkiem - przekazywanym następnie przez tradycję z pokolenia na pokole-

nie - weryfikowanym i uzupełnianym przez poszczególne, następujące po sobie genera-

cje.  

W tym złożonym procesie weryfikacji i asymilacji dziedziczonych wartości oraz 

w procesie ich wzbogacania przez tworzenie nowych - uczestniczą zarówno rozum, jak 

 i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akceptują, przejmują i tworzą nie tylko te wartości, 

które wskazuje im rozum, ale również takie, które sprawiają im przyjemność lub się im 

podobają, choć są irracjonalne lub wywodzą się ze skłonności do myślenia 

ukierunkowanego życzeniami. W zależności od konkretnej sytuacji życiowej i wynikają-

cych z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjonalno-

pragmatyczny, jak i irracjonalno-utopijny. Tworząc i przyjmując rozmaite wartości 

kierują się więc w jednych sytuacjach trzeźwą kalkulacją, a w innych doraźnymi 

pragnieniami lub wskazaniami, np. propagandy, reklamy lub mody. 

 Człowieka wartościującego i wartościotwórczego trzeba zatem postrzegać nie 

tylko jako istotę, która tkwi w określonych systemach społecznych, ale również jako 

konkretne indywiduum, określone w swoim istnieniu i zachowaniach przynależnością do 

różnych społeczności i kategorii społecznych, a zwłaszcza tych podstawowych, jakimi są: 

płeć, wiek, wykształcenie, zawód i stan cywilny. Bowiem uczestnictwo w różnych 

społecznościach i przynależność do wspomnianych kategorii społecznych współokreślają 

każdego człowieka i wpływają na dokonywane przez niego wybory określonych wartości. 

Można się o tym przekonać zarówno w trakcie rozmów z przedstawicielami 

poszczególnych społeczności lub kategorii oraz na podstawie lektury np. czasopism 

adresowanych do kobiet, ludzi młodych, profesjonalistów różnych dziedzin itp., które 

starają się uwzględniać zainteresowania i gusty swoich czytelników. Wskazują na to 

                                                 
1
 Zob. I. V. Willi, Grundlagen einer empirischen Soziologie der Werte und Wertsystem. Zurich 1960. 
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również przeprowadzone badania naukowe
2
. Jednak konkretyzując społeczne 

zdeterminowanie danego człowieka w dokonywanych przez niego wyborach, nie 

powinno się poprzestawać tylko na jednej dowolnej kategorii społecznej, do jakiej on 

należy, ale trzeba brać pod uwagę wszystkie, które są dla niego właściwe i które są 

wyróżniane w danej społeczności lub społeczeństwie. Trzeba zatem uwzględnić zarówno 

płeć, jak i wiek, wykształcenie, zawód itp. kategorie ważne dla danego człowieka  

w konkretnym środowisku społecznym, ponieważ wszystkie one wespół współokreślają 

jego sposób wartościowania i jego wartości.  

Wspominałem o tym wcześniej, że ludzie w swoim rozwoju osobniczym żyją za-

równo w środowisku naturalnym, jak i społecznym. Dzięki temu stykają się w obu tych 

środowiskach z wielką liczbą różnorodnych tworów przyrody i wytworów społecznych. 

Ale nie wszystkich spośród nich – tzn. zarówno wytworów materialnych, jak i niemate-

rialnych – pożądają w takim samym stopniu i oceniają w taki sam sposób, i to nawet wte-

dy, kiedy uznają je za potrzebne lub użyteczne dla siebie lub swoich bliskich. Tylko nie-

którym z nich ludzie nadają szczególne znaczenie, uznając je za wyjątkowo cenne ze 

względu na ich swoiste właściwości, jakie rzeczywiście mają lub zdają się mieć, czy też 

jakie im się przypisuje w danych społecznościach. I tylko one składają się na ten osobli-

wy świat wartości, który stanowi obok środowiska naturalnego i społecznego właśnie to 

trzecie środowisko określające ludzką egzystencję. 

I ten osobliwy świat wartości obejmuje wszystko, co jest dla konkretnego czło-

wieka lub określonych ludzi zawsze albo tylko okazjonalnie cenne, tzn. liczące się  

w określonej sytuacji i w zaistniałych momentach ich życia. Gotowość angielskiego króla 

– Ryszarda III – do oddania królestwa za konia może być dobrą ilustracją takiej oto 

szczególnej wartości konia, zdeterminowanej wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazł się ten 

monarcha w czasie bitwy. 

Możemy zatem powiedzieć, że wszystko, co istnieje w naturalnym lub społecz-

nym środowisku człowieka jako twór przyrody, wytwór społeczny, tzn. dowolny artefakt 

czy też wcześniejszy wytwór będący kulturowym dziedzictwem, stanowi dla ludzi poten-

cjalną wartość, która w określonym momencie i w szczególnych warunkach może się 

zaktualizować, tzn. znaleźć się w świecie wartości, które są uznawane i szanowane  

w danym społeczeństwie. 

Aktualną wartością staje się więc wszystko to, co zyskuje szczególne uznanie 

konkretnego człowieka lub danych ludzi w określonym momencie ze względu na jego lub 

ich potrzeby egzystencjalne, poznawcze, moralne, estetyczne itp., które mogą zostać 

wówczas zaspokojone, jeśli osiągnie się pożądaną wartość. 

Zauważmy, że świat wartości współtworzą zarówno zaistniałe ongiś wartości, któ-

re zostały utrwalone ze względu na ich niezmienną istotność i są przekazywane - jako 

dziedzictwo kulturowe z pokolenia na pokolenie - oraz tu i teraz powstałe wartości, które 

mogą nawet okazać się efemerydami. Zdarza się również tak, że istniejące w nim warto-

                                                 
2
 Zob. V. L. Bullough, Sexual Variance in Society and History. N. York-London-Sydney-Toronto 1976;  

J. Nicholson, Men and Women How Different are They? Oxford-N.York 1984; J. H. Seanzoni, Sex Roles. 

Life Styles, and Childbearing. Changing Paterns in Marriage and Family. N.York 1975; J. Bernard, The 

Female World, N. York 1981; D. Gottlieb, Youth in Contemporary Society, London 1973; E. Bielicki, 

Młodociani przestępcy, ich wartości i orientacja wartościująca.Bydgoszcz 1991. 
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ści są niekiedy tak atrakcyjne, iż przechodzą z pokolenia na pokolenie, a nawet rozprze-

strzeniają się poza terytorium życia społeczeństwa, w którym pojawiły się, odbywając 

swoistą wędrówkę w czasie i przestrzeni – jak to ujmował Ludwik Krzywicki
3
. 

O tym, co jest lub pozostanie wartością decyduje człowiek, który jest istotą spo-

łeczną, żyjącą i działającą zawsze w określonych strukturach społecznych – jakimi są np. 

rodzina, grupa etniczna, społeczność lokalna, społeczeństwo – oraz w istniejących wa-

runkach cywilizacyjnych. Jeżeli dany człowiek uznaje coś za wartość tylko ze względu na 

siebie, z uwagi na swoje aspiracje, osobiste pragnienia itp. okoliczności, to i tak przecież 

– biorąc pod uwagę społeczne uwarunkowania jego istnienia – to „coś” może stać się 

również wartością innych osób, jeśli zostanie upublicznione. Społeczne uwarunkowania 

dotyczą zarówno ludzi żyjących w bezpośrednim kontakcie z innymi, jak i np. pustelni-

ków, którzy mimo odgrodzenia się od społeczeństwa żyją faktycznie tylko we względnej 

izolacji od niego. Na skutek tego także ich wartości mogą przenikać i przedostają się do 

świadomości innych ludzi i mogą być przez nich szanowane. 

Biorąc pod uwagę fakt istnienia człowieka we wspomnianych trzech środowi-

skach, tzn. w środowisku przyrodniczym, społecznym i w tym swoiście zdeterminowa-

nym przez człowieka środowisku – jakim jest świat wartości – należałoby postrzegać 

sytuację człowieka równocześnie w każdym z nich, a ponadto bliżej określić wzajemne 

relacje między tymi środowiskami. 

Środowisko naturalne jest pierwotne w stosunku do środowiska społecznego. 

Bowiem istniało zanim pojawili się ludzie, którzy stali się jego swoistym nowym elemen-

tem. Owa swoistość ludzi wiąże się z tym, że przystosowują się oni do środowiska natu-

ralnego nie tylko biernie, ale przede wszystkim czynnie oraz twórczo. Otóż dążąc –  

w miarę swojego filogenetycznego rozwoju – do przystosowania środowiska naturalnego 

do swoich potrzeb i pragnień, humanizują je, czyli nadają jemu ludzki charakter, co jed-

nak nie zawsze można oceniać pozytywnie, biorąc pod uwagę przypadki dewastacji tegoż 

środowiska.  

Środowisko społeczne ukształtowało się wraz z pojawieniem się ludzi i odkąd za-

istniało rozwija się w nim każdy człowiek ujmowany ontogenetycznie. W świetle danych, 

jakie zgromadziła nauka, życie społeczne ludzi jest faktem pierwotnym. I z tego też 

względu dla rozwoju każdego człowieka stało się koniecznym określone środowisko spo-

łeczne, które zmienia się w miarę cywilizacyjnego i społecznego rozwoju. A od jakości 

tego środowiska zależy zarówno życie, jak i szanse rozwojowe każdego człowieka który 

w nim egzystuje. 

Świat wartości, tworzący trzecie środowisko określające egzystencję człowieka, to 

twór wtórny zarówno w stosunku do jego środowiska naturalnego, jak i społecznego. 

Współtworzą go wprawdzie elementy pochodzące z obu wymienionych środowisk, ale 

tylko te, które zostały przez człowieka uznane za szczególnie cenne i godne tego, aby 

znaleźć się właśnie w owym świecie wartości. Zauważmy, że elementy pochodzące ze 

środowiska naturalnego lub społecznego stają się wartościami często nie w momencie 

swego powstania, lecz dopiero później, tzn. wtedy, gdy zostaną dostrzeżone przez czło-

                                                 
3
 Zob. L. Krzywicki, Idea a  życie, w: L. Krzywicki, Człowiek i społeczeństwo. Wybór pism. Wybór i Wstęp 

J. Sztumski, Warszawa 1986, s. 93 i nast. 
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wieka i uznane jako cenne lub pożądane. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów material-

nych, stających się wartościami, chociaż nie tylko ich. Wiadomo, że chociaż praca ludzka 

istniała od momentu pojawienia się człowieka, to jednak swoistą wartością stała się 

znacznie później w wyniku określonych przeobrażeń cywilizacyjnych. 

Wartości są zatem kreowane przez poszczególnych ludzi lub kolektywnie, przez 

określone ich zbiory, np. przez grupy społeczne, które dane wartości współtworzą. Tkwią 

one w rozmaitych przedmiotach będących tworem przyrody lub wytworem ludzi ze 

względu na pewne posiadane właściwości, którym przypisuje się określoną niezwykłość  

i wartość oraz w różnych niematerialnych wytworach ludzkiego intelektu, takich jak np. 

świętość, prawda, sprawiedliwość itp., które doprowadziły do pojawienia się rozmaitych 

wierzeń religijnych, dzieł sztuki, teorii naukowych i innych wytworów życia zbiorowego. 

Wartości istnieją zatem o tyle obiektywnie, o ile istnieją jako określone wytwory 

środowiska naturalnego lub społecznego, które - jako elementy tych środowisk - są dla 

danych ludzi szczególnie cenne ze względu na swoje rzeczywiste albo domniemywane 

właściwości. Istnieją one również subiektywnie lub intersubiektywnie, tzn. w świadomo-

ści ludzkiej, jako szczególnie szanowane np. ideały, racje istnienia, wzory doskonałości, 

kryteria moralne itp. twory niematerialne wysoko cenione przez określonych ludzi lub ich 

zbiory, ukształtowane na podstawie zbiorowych wyobrażeń, przekazywanych często  

z pokolenia na pokolenie, uprawomocnione siłą tradycji. 

Zauważmy także, że człowiek był i pozostaje źródłem wartości w tym sensie, iż 

tylko to staje się wartością i jest nią, co jest dla niego cenne. Nawet Dekalog, który we-

dług Pisma Świętego został ludziom dany przez Boga, stał się dopiero wówczas dla nich 

wartością, gdy został uznany za najwyższe prawo przez poszczególne zbiory społeczne. 

Przejawem takiego uznania było np. przymierze zawarte przez Izraelitów z Bogiem, jak 

to ukazuje Stary Testament. 

Niewątpliwie złożona natura wartości powoduje, że powstają wokół nich różne 

spory, m.in. na temat ich genezy i charakteru. Często owe polemiki wynikają także  

z rozmaitych nieporozumień semantycznych i obciążeń doktrynalnych ich uczestników, 

ale tym nie zamierzam zajmować się bliżej. 

Dotychczasowe rozważania skłaniają do określonych wniosków o charakterze me-

todologicznym, tzn. przydatnych – jak sądzę – do badań problematyki wartości. Oto one: 

1. Jeżeli źródłem wartości – w tym znaczeniu, na które wskazywałem wcześniej – są 

ludzie żyjący społecznie, czyli w rozmaitych systemach społecznych, to świat ich 

wartości może być przedmiotem rzeczowej analizy tylko wówczas, gdy uwzględni 

się specyfikę danych systemów społecznych, określonych konkretnymi 

warunkami cywilizacyjnego i społecznego rozwoju. 

2. Świat wartości nie jest jednolity, lecz składa się z wielu rozmaitych struktur 

wartości, ukształtowanych przez różne systemy społeczne. Wartości same nie 

tworzą systemów, tak jak np. różne żywe organizmy lub zbiory ludzi. To ludzie, 

porządkując szanowane przez siebie wartości, tworzą z nich określone struktury, 

które nazywają „systemami  wartości” i to nawet wówczas, gdy są one 

konglomeratami niespójnych ze sobą logicznie elementów. Te tzw. „systemy 

wartości” nie są na ogół systemami w tym znaczeniu, w jakim używa się tego 
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słowa w ogólnej teorii systemów
4
. Brak również dostatecznie uzasadnionych 

podstaw do przyjęcia tezy o istnieniu jakiejś jednolitej hierarchii wartości nie 

tylko w tym osobliwym świecie wartości, ale nawet w poszczególnych jego 

częściach, jakimi są różne zbiory wartości. Możemy zatem wyróżnić wiele 

hierarchii wartości w poszczególnych ich zbiorach, które zostały zdeterminowane 

obiektywnie  – przez systemy społeczne, w jakich one funkcjonują, a subiektywnie  

– przez aspiracje, pragnienia i postawy poszczególnych ludzi. Oczywiście 

zarówno owe warunki obiektywne, jak i subiektywne ulegają zmianom, co nie 

pozostaje bez wpływu na owe hierarchie wartości. 

3. Rozważania na temat wartości, w których są one ujmowane poza społecznymi 

uwarunkowaniami, tzn. poza społecznie określonym czasem i przestrzenią, mają 

spekulatywny charakter. Oderwany od realiów, czyli od przyrody i społeczeństwa 

świat wartości składa się z hipostaz, które stają się źródłem rozmaitych fikcji oraz 

złudzeń, zwłaszcza  wówczas, gdy zapomina się o tym, że słowa mogą być po 

prostu flatus vocis, będącymi wyrazem zbożnych życzeń itp. wytworów ludzkiego 

intelektu oraz ludzkich uczuć. Należy także wskazać na to, że oderwany od 

realiów świat wartości może ulec procesowi mitologizacji i stać się przedmiotem 

swoistego kultu, stymulującego wobec niego irracjonalne postawy. Zauważmy 

jednak, że ten nawet spekulatywny i iluzoryczny świat wartości wywiera pewien 

wpływ na myślenie ludzi, skłaniając ich do postrzegania rzeczywistości  

w wypaczony sposób, a tym samym kształtuje irracjonalnie ich opinie, postawy  

i zachowania. I z tych względów zasługuje on niewątpliwie na zainteresowania ze 

strony nauki. 

4. W tym osobliwym świecie wartości możemy więc wyróżnić zarówno wartości 

istniejące obiektywnie, tzn. takie, które są materialnymi wytworami środowiska 

naturalnego lub społecznego, jak też wartości niematerialne, transcendentalne, 

czyli istniejące w świadomości ludzkiej wytwory abstrakcyjnego myślenia, jakimi 

są np. rozmaite idee i poglądy, określone w swojej genezie i postaci przez 

społeczne warunki życia dawnych ludzi. Uważam, że oba wspomniane rodzaje 

wartości powinny być przedmiotem badań, ponieważ zarówno wartości 

materialne, jak i niematerialne kształtują myślenie, postawy i zachowania ludzi. 

Ponadto poznając uwarunkowania i specyfikę każdego z rodzajów owych 

wartości, można lepiej zrozumieć czynniki kształtujące procesy ich powstawania, 

a także wykorzystywać wiedzę na ten temat do rozwiązywania skomplikowanych 

problemów łączących się z życiem człowieka, określonego także przez to tak 

osobliwe jego środowisko, jakim jest świat wartości
5
. 

Trzeba również także zdawać sobie sprawę z tego faktu, że współczesna cywiliza-

cja umożliwia tworzenie swego rodzaju szczególnie dziwnych wartości, jakimi są warto-

ści wirtualne, które mogą fascynować i pobudzać wyobraźnię ludzi, a równocześnie od-

dalać ich od rzeczywistych wartości, tzn. takich, które przyczyniają się w autentyczny 

                                                 
4
 Zob. J. Sztumski, Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa, Katowice 1987, s. 8 i nast. 

5
 Zob. B. Sztumska, J. Sztumski, Człowiek w świecie wartości, Katowice 2002, s. 19. 
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sposób do cywilizacyjnego i społecznego rozwoju ludzkości oraz do kształtowania się 

kolejnych cywilizacji w ich filogenetycznym rozwoju gatunku ludzkiego. 

PODSUMOWANIE 

Uważam, że postrzeganie człowieka – w gatunkowym ujęciu – nie powinno ogra-

niczać się tylko do ujmowania go w dwóch środowiskach, w których istnieje, tzn. w natu-

ralnym i społecznym środowisku. Bowiem istnienie ludzi ma szczególny charakter ze 

względu na to, że są oni zdolni do wartościowania zarówno siebie samych, jak i otaczają-

cego ich świata oraz do wyróżniania takich elementów, które są dla nich szczególnie cen-

ne i stanowią ich świat wartości. I ten świat wartości stanowi właśnie ich trzecie środowi-

sko, które kształtuje ich myślenie, postawy i zachowania, dotyczące zarówno środowiska 

naturalnego, jak i społecznego.  

LITERATURA 

 Krzywicki L., Idea a życie, w: L. Krzywicki, Człowiek i społeczeństwo. Wybór pism. Wy-

bór i Wstęp J. Sztumski. Warszawa 1986. 

 Sztumska B, Sztumski J., Człowiek w świecie wartości. Katowice 2002.  

 Willi I.V., Grundlagen einer empirischen Soziologie der Werte und Wertsystem. Zurich 

1960. 

 

THE WORLD OF VALUES - AS THE THIRD HUMAN ENVIRONMENT 

Summary 

People – like all living organisms – live in the natural environment, where they find their 

place and gain livelihood. It is their original environment, as it existed before a man. Co-existing 

with each other people in the natural environment create another environment to determine their 

existence, i.e. the social environment, in which more and more developed structures and rules of 

coexistence and cooperation appear. 

People – as intelligent and producing beings – transform the natural and social environ-

ment in accordance with their desires and as far they can, which cannot happen without evalua-

tion or without values. People evaluate goals and measures for their implementation, as well as 

the results of their own operations and of the other.  

There are different values which are the result of process of evaluation. They become  

a common heritage passed from generation to generation on. In this way, they form a peculiar 

world of values, which is the third environment, next to the natural and social ones, determining 

human existence. 

Keywords: values, judgment, world of values – the third dimension of the human environment  
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O NIEKTÓRYCH POSZUKIWANIACH AKSJOLOGII PROFESJO-

NALNYCH SIŁ ZBROJNYCH  
 

 

Streszczenie: Autor, wskazując na poszukiwania aksjologii profesjonalnych sił zbrojnych, wycho-

dzi z przeświadczenia, że generowane są one z kryzysu systemu wartości ukształtowanego w spo-

łeczeństwach nowożytnych. Dlatego przedstawia ogólne przesłanki kryzysu aksjologii tego społe-

czeństwa i je uszczegółowienia. Po pierwsze przywołuje poglądy Herberta Marcuse’a, krytykują-

cego społeczeństwo industrialne. Po drugie zaś spojrzenie Immanuela Wallersteina, krytykujące-

go społeczeństwo nowożytne. I wreszcie po trzecie, szlaki myślenia Michela Foucaulta, krytykują-

cego społeczeństwo modelu szaleństwa i przestępczości w sprawowaniu władzy i wskazującego na 

model seksualności w tym sprawowaniu, który charakteryzuje społeczeństwa najnowsze. Następ-

nie na tle tych krytyk stara się wskazać na wpływ koncepcji demokratycznego pokoju na aksjolo-

gię sił zbrojnych – koncepcji, która osadzana jest na projekcie Immanuela Kanta. Aksjologię tę 

stara się osadzić w konstatacjach socjologii wojska i eksponowanego przez nią procesu przecho-

dzenia od armii jako instytucji do armii jako organizacji. W procesie tym, jak sugeruje Autor, 

następuje archaizacja dystynkcji honoru i nobilitacja dystynkcji godności ludzkiej „obywatela  

w mundurze”. Na proces ten składa się również przemiana myślenia o działaniach sił zbrojnych, 

ich zadaniach i sposobach realizacji. Wyrazem tego zdaje się być porzucanie apologii krwawych 

zmagań orężnych na rzecz ich ograniczania oraz apologii antywojny i tworzenia się nowego ro-

dzaju prawa do interwencji oraz jego uzasadniania. 

Słowa kluczowe: człowiek jednowymiaroowy, człowiek wielowymiarowy, społeczeństwo indu-

strialne, społeczeństwo nowożytne, biopolityka, bezpieczeństwo, wieczny pokój, zniesienie armii 

stałej, teoria demokratycznego pokoju, bezpieczeństwo człowieka (human security), antywojny, 

operacje inne niż wojna, operacje specjalne, honor, godność ludzka  

 

 

WSTĘP - OGÓLNE PRZESŁANKI KRYZYSU SYSTEMU WARTOŚCI  

 O kryzysach aksjologii, a szczególnie etyki i moralności, w dynamicznej prze-

strzeni społeczno-kulturowej epoki postępujących procesów globalizacji i fragmentaryza-

cji napisano już bardzo wiele i wciąż się pisze. Często kryzys ten wiązany jest, z jednej 

strony, z relatywizmem zachowań ludzi i brakiem spójnego systemu wartości, który ulega 

akceleracji w czasach globalizacji i fragmentaryzacji, z drugiej zaś z usprawiedliwianiem 

tego relatywizmu przez warunki, sytuacje i etap rozwoju historycznego, w tym takie wy-

mogi globalizacji, jak westernizacja, uniwersalizacja i modernizacja oraz sekurytyzacja. 

W wiązaniu tym ów relatywizm przeciwstawiany jest uniwersalizmowi i idealizmowi 

aksjologicznemu wyrażanemu przede wszystkim w trwałej i od wieków takiej samej ety-

                                                 

  Janusz Świniarski – doktor habilitowany, profesor Wojskowej Akademii Technicznej 
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ce normatywnej. Zwolennicy tego uniwersalizmu i idealizmu przekonują, że natura czło-

wieka od wieków jest niezmienna i w związku z tym wybory, problemy oraz dylematy 

umocowane w tej naturze są tożsame. Zatem generalnie problem kryzysu aksjologii, etyki 

i moralności sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy człowiek, jego natura i potrze-

by oraz pragnienia ulegają zmianie lub przemianie, zależą od miejsca i czasu – ogólniej 

przestrzeni społeczno-kulturowej – czy są niezależne, ponieważ są stałe, trwałe i w swej 

istocie niezmienne. Odpowiedzi te leżą u podstaw dwóch spojrzeń na kryzys aksjologii, 

etyki i moralności oraz kultury. W pierwszym spojrzeniu zawsze ów kryzys wynika  

z niestosowania dyrektyw, reguł i stałych zasad etyki w relacjach społecznych, zachowań 

niezgodnych z naturą człowieka, jej potrzebami i zamiarami – dobrem. Natomiast w dru-

gim spojrzeniu ów kryzys wynika z braku lub niepełnego ukształtowania stosownego 

systemu wartości, jego jeszcze rozmycia, które skłania do relatywizmu. Brak ukształto-

wanego i spetryfikowanego systemu wartości przez stosowną naukę o wartościach powo-

dowany jest tym, że ta nauka ze swej natury empiryczna i mająca charakter indukcyjny, 

potrzebuje czasu niezbędnego na badania faktów, zjawisk i przekonań ludzi współcze-

snych oraz preferencji odnośnie uznawanych wartości lub ich systemu, aby je ostatecznie 

uogólnić i ująć w procedury, reguły i zasady.  

Zdaje się, że w nowożytnym paradygmacie aksjologii, wypierającym paradygmat 

sokratejsko-platońskiej etyki i arystotelesowskiej filozofii praktycznej, chciano, aby ak-

sjologia powiadała o pewnej dynamice przemian w systemie wartości w przestrzeniach 

społeczno-kulturowych składających się na dzieje cywilizacji zachodniej, a przemiany te 

arbitralnie traktowano jako postępowe i tym samym urzeczywistniające wartości funda-

mentalne, w tym dobro zarówno najwyższe, jak i wspólne, bo postęp jest ze swej natury 

wartością samą w sobie i jest dobry. On i postępowość przecież identyfikowano z dosko-

nałością i dobrem. Jako taki z żelazną koniecznością wędruje przez dzieje, by ostatecznie 

dojść do końca historii – doskonałej przestrzeni społeczno-kulturowej. 

Krytyka społeczeństw przeszłości, ich aksjologii, etyk i moralności oraz prze-

strzeni społeczno-kulturowej danego czasu nie jest czymś nowym. Dotyczy ona również 

społeczeństw współczesnych wyrastających na racjonalnym programie industrializacji, 

postępu i doskonalenia zachowań ludzi. W społeczeństwach tych zmiany i przemiany 

zachowań dotyczą także wojska, zarówno jego organizacji i misji, jak i charakteru po-

dejmowanych przez nie działań. A to wymusza poszukiwania innych sposobów i proce-

dur jego działania niż tradycyjne. Wszystko to determinuje, z różną siłą i wagą, normy 

etyczno-moralne w zachowaniach żołnierzy. Przyszłość tych norm – wedle przekonań 

lansowanych przez krytyków społeczeństwa industrialnego w barwach kapitalistycznych  

i tzw. realnego socjalizm (czy komunizmu) – należeć powinna nie do nastawionego na 

maksymalizację zarówno zysku, jak i wydajności społeczeństwa funkcjonującego racjo-

nalnie, lecz społeczeństwa zorganizowanego i funkcjonującego rozumnie, godnie, ekolo-

gicznie, integralnie tudzież globalnie itp. Inaczej, idzie o społeczeństwo realizujące prze-

de wszystkim human security (bezpieczeństwo ludzkie tudzież ludzi lub człowieka albo 

jednostki ludzkiej), jak głosi Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z 1994 roku. 

Zgodnie z tym programem jest szansa, aby tak zorganizować rozumnie społeczeństwa 

XXI, by doskonalić realizację praw i wolności człowieka. We wskazaniach tego progra-

mu wymaga to bezpieczeństwa ujętego w siedem takich głównych kategorii, jak: 



Obywatel w mundurze… 

 
143 

 bezpieczeństwo ekonomiczne – rozwój podstawowych i niezbędnych docho-

dów ludzi; 

 bezpieczeństwo żywnościowe – rozwój dostępu do żywności zasobów w sen-

sie fizycznym, jak i ekonomicznym; 

 bezpieczeństwo zdrowotne – rozwój profilaktyki i dostępu do usług medycz-

nych oraz higienicznego trybu życia; 

 bezpieczeństwo osobiste – niwelowanie przemocy fizycznej ze strony pań-

stwa i innych ludzi; 

 bezpieczeństwo więzi społecznych – utrzymywanie i doskonalenie tradycyj-

nych relacji i wartości; 

 bezpieczeństwo polityczne – rozwój i doskonalenie wolności obywatelskich
1
. 

Niewątpliwie takie społeczeństwo potrzebuje innych wartości wiodących, norm  

i reguł etycznych w postępowaniu żołnierzy, jak również nowego określenia samej misji 

sił zbrojnych i sposobów ich działania. Zdaje się to być misja porzucająca wytworzoną 

przez industrialne społeczeństwa racjonalne dążenie do maksymalizowania strachu, 

zniszczeń i totalnego unicestwienia na rzecz rozumnego dążenia do minimalizacji strachu 

(wolności od strachu), zniszczeń sprzyjających nędzy (wolności od głodu) i unicestwień 

(wolności od celowych i totalnych uśmierceń).   

Na temat krytyki społeczeństw industrialnych w barwach kapitalistycznych i tzw. 

realnego socjalizmu oraz społeczeństw przechodzących proces transformacji z barwy 

ostatniej do pierwszej napisano już bardzo wiele i wciąż się pisze. W krytyce tej celowała 

szczególnie już teoria krytycznej szkoły filozoficznej związana z Instytutem Badań Spo-

łecznych Maxa Hokheimera i takim współpracownikami, jak Theodor Adorno, Jurgen 

Habermas i Herbert Marcuse oraz inni. Ten pierwszy wraz z Th. Adorno w pracy pt. Dia-

lektyka Oświecenia (1947) argumentują za tezą, że Oświecenie przekształciło rozum  

w irracjonalna siłę. W tym widzą oni przyczynę powstania faszyzmu i innych systemów 

totalitarnych, których racjonalność zniewala naturę człowieka, adekwatny z nią system 

wartości i godność człowieka
2
. Ta racjonalność prowadzi do samozniszczenia społe-

czeństw industrialnych, a to dlatego, że racjonalnie organizowane społeczeństwo okazy-

wało się z biegiem lat nie do wytrzymania przez człowieka, który ma ambicje bycia pod-

miotem, a nie przedmiotem – człowieka wolnego, a nie niewolnika.  

Praktyka sięgająca co najmniej czasów prób podjętych przez Platona i tyrana Sy-

rakuz Diona oraz wiele późniejszych buduje przeświadczenie, że te racjonalne społeczeń-

stwa są utopią i zaprzeczają, w rzeczy samej, naturze człowieka. Wszelako, jak podkre-

ślają znawcy utopii, natura ludzka ma szerszy niż tylko racjonalny wymiar
3
. Wpisuje się 

to w konstatacje szkoły frankfurckiej głoszące, że system społeczny kapitalizmu, rządzo-

ny zasadą akumulacji i nierównomiernego podziału nadwyżek obecnie skrajnie wyczerpał 

                                                 
1
 Zob.: United Nations Development Program (w:) Human Development Rapport 1994, Oxford University 

Press New York-Oxford 1994.  
2
 Por.: Th. Adorno, M. Hokheimer, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, wyd. II, Wydawnictwo 

Krytyki Politycznej, Warszawa 2010. 
3
 Zob. np.: J. Nicikowski, Utopie i racjonalizm, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 5-6: J. Szacki, Spotkanie  

z utopią,  Wyd. ISKRY, Warszawa 1980. 
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swoje możliwości rozwojowe – zachowania równowagi
4
 czy samoregulacji. Stąd liczne 

konstatacje eksponowane ostatnio o tym, że wiek XX jest końcem wieku racjonalizmu, 

ideologii i nauki. Z tych stwierdzeń z wielu względów zasadnym zdaje się przybliżenie 

trzech, po pierwsze: będącego autorytetem dla uczestników tzw. rewolucji młodzieży  

z 1968 roku Herberta Marcuse’a, przywołanego w tej rewolucji w haśle 3M: Marks, Mao 

i Marcuse; po drugie: zdobywającego coraz większe uznanie uczonego wieszczącego 

„koniec świata jaki znamy” – Immanuela Wallersteina i wreszcie po trzecie, Michela Fo-

ucaulta inicjującego kierunek praktycznej filozofii ponowoczesnej – biopolitykę. 

1. KRYTYKA AKSJOLOGII SPOŁECZEŃSTWA INDUSTRIALNEGO PRZEZ 

HERBERTA MARCUSE’A 

Wedle poglądu lansowanego przez Herberta Marcuse’a społeczeństwo racjonalnie 

zorganizowane w formie industrialnej wywiera na jednostkę ludzką dwojakiego rodzaju 

represję: konieczną i niekonieczną, czyli nadrepresję - represję zbędną. Ta nadrepresja od 

XIX wieku zjawia się w urzeczywistnianiu racjonalnej zasady właściwej dla społeczeń-

stwa industrialnego. Ona przybrała formę Zasady Wydajności. Marcuse społeczeństwo 

funkcjonujące wedle tej zasady porównuje do wielkiej fabryki rządzonej przez Admini-

strację, w której organizacja pracy i całe życie podporządkowane jest wydajnemu i sku-

tecznemu działaniu – aktywności prometejskiej, ciągłego postępu, walki o byt i nieustają-

cemu wysiłkowi niosącemu bynajmniej nie przyjemność, lecz cierpienie, mitręgę i mo-

zolną pracę, która nie tworzy człowieka, lecz go niewoli i zezwierzęca, wręcz cofa w pro-

cesie ewolucji. Według niego ten wzrost produktywności jest świętym ideałem kapitalisty 

i stalinowskiej stachanowszczyzny (w Polsce pstrowszczyzny). W tym ideale Zasada 

Wydajności przenika sens takich wartości nowożytnych, jak: wolność, równość i brater-

stwo. Jednocześnie zasadę tej nadrepresywności uznaje za niekonieczną i zbędną. Ona 

promuje symbol prometejskiej ekspansywności i jest w opozycji do postawy egzysten-

cjalnej, której wzorem jest (dla Marcuse’a) Narcyz-Orfeusz. Tę postawę egzystencjalną 

preferuje on dlatego że nie zna ona ekspansji i dążenia do panowania nad przyrodą, jest 

zatrzymaniem czasu, triumfem spokoju, równowagi i harmonii, czymś, co dziś stara się 

identyfikować wielu z bezpieczeństwem. 

Marcuse z postawą orfeuszowsko-narcystyczną wiąże odrodzenie się człowieka  

w społeczeństwie postindustrialnym, wolnym i nienadrepresyjnym społeczeństwie przy-

szłości, w którym człowiek wszystkimi swoimi zmysłami otworzy się na świat i innych 

ludzi, uwalniając się od nadmiernej presji rozumu technicznego (przybierającej postać 

Zasady Wydajności). W rozwiniętej cywilizacji przemysłowej dominuje - jak pisze Mar-

cuse – wygodna, uładzona i racjonalna „nie-wolność”. Jest to Zasada rodząca postęp 

przez nowe formy kontroli wolnych z natury ludzi, a w rzeczy samej, wbrew ich naturze. 

Ten racjonalny postęp industrialny powodował: 

 stłumienie indywidualności w mechanizacji społecznie niezbędnych, lecz bole-

snych działań; 

                                                 
4
 Zob. np.: I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Wyd. Scholar, Warszawa 2004. 
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 zjednoczenie indywidualnych przedsiębiorstw w bardziej skuteczne i wydajne 

korporacje; 

 regulowanie wolnej konkurencji wśród nierówno wyposażonych podmiotów 

ekonomicznych; 

 ograniczenie prerogatyw i suwerenności narodowej, które krępują międzyna-

rodowe organizowanie zasobów; 

 polityczną i intelektualną koordynację
5
.  

Przede wszystkim ta nadrepresyjność (represyjność niekonieczna) daje argumenty 

na rzecz konstatacji, że cywilizacja przemysłowa bynajmniej nie tworzy wolnego społe-

czeństwa, w jego tradycyjnym i oświeceniowym pojmowaniu. W pojmowaniu tym miało 

to być społeczeństwo co najmniej trzech rodzajów swobód, a mianowicie: ekonomicz-

nych, politycznych i intelektualnych. A swobody te, w rzeczy samej, zanegowano w spo-

łeczeństwie industrialnym. Negacja ta polega na zmienianie ich realnego zakresu znacze-

niowego. Tym sposobem rzecz w tych społeczeństwach (industrialnych) miała się tak, że: 

 wolność ekonomiczna polegała na kontroli przez siły i stosunki ekonomiczne; 

 wolność polegała na codziennej walce o byt – o zdobycie środków do życia; 

 wolność polityczna polegała na masowej indoktrynacji i komunikacji oraz 

uleganiu fetyszowi „opinii publicznej” i wizerunku; 

 wolność intelektualna poległa na utrwalaniu przestarzałych form walki o byt
6
. 

Tak przeinterpretowane rodzaje wolności narzucały i narzucają jednostkom ludz-

kim społeczeństwa industrialnego fałszywe potrzeby. Te fałszywe potrzeby to utrwalanie: 

znoju; agresywności; cierpienia; niesprawiedliwości
7
. 

 W związku z powyższym, stosując zasadę negacji i dialektykę negatywną Marcu-

se stwierdza, że potrzebami społeczeństwa postindustrialnego powinny być potrzeby, 

takie jak: zabawa (brak znoju), altruizm (miłość), unikanie i minimalizowanie cierpień 

oraz sprawiedliwość. Jednak potrzeby fałszywe (właściwe społeczeństwu industrialnemu) 

wymuszają na manipulowanych jednostkach społeczeństwa industrialnego fałszywe prze-

świadczenia o konieczności: 

 produkowania i konsumowania rzeczy zbędnych; 

 ogłupiającej pracy tam, gdzie nie jest już ona rzeczywistą koniecznością; 

 różnych form odpoczynku, które uśmierzają i przedłużają to ogłupienie (pra-

ca); 

 podtrzymywania takich złudnych swobód, jak wolna konkurencja przy regu-

lowanych cenach, wolna prasa, która cenzuruje samą siebie, wolny wybór 

pomiędzy znakami firmowymi i gadżetami
8
. 

Chcąc przywrócić właściwe znaczenie wyżej przywołanym rodzajom wolności, 

Marcuse proponuje dialektyczne zaprzeczenie stanowi rzeczy charakterystycznemu dla 

                                                 
5
 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa 

przemysłowego, PWN, Warszawa 1991, s. 17. 
6
 Zob.: Ibidem, s. 20. 

7
 Zob.: Ibidem, s. 21. 

8
 Ibidem, s. 24. 
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industrialnego społeczeństwa racjonalnego. Przeto społeczeństwo postindustrialne i ro-

zumne (a nie racjonalne) opisuje on kategorią wolność od. Jest to przede wszystkim:  

 wolność od ekonomii – od bycia kontrolowanym przez ekonomiczne siły  

i stosunki; 

 wolność od codziennej walki o byt, od zdobywania środków do życia; 

 wolność od polityki - wyzwolenie jednostek od polityki, nad którą przecież 

większość ludzi nie ma żadnej skutecznej kontroli; 

 wolność intelektualna – wolność od masowej komunikacji, „opinii publicz-

nej” i indoktrynacji - odrodzenie się myśli indywidualnej, podmiotowej i nie-

zależnej
9
.  

 Wszelako charakterystyczny dla społeczeństwa rządzonego Zasadą Wydajności, 

jak pisze Marcuse, (…) Wolny wybór spośród szerokiej różnorodności dóbr i usług nie 

oznacza wolności, jeżeli te dobra i usługi podtrzymują społeczną kontrole nad życiem  

w znoju i strachu – to znaczy, gdy utwierdzają alienację. A spontaniczne odtwarzanie 

przez jednostkę z góry narzuconych potrzeb nie ustanawia autonomii; świadczy tylko  

o skutecznej kontroli
10

 – zniewoleniu autonomicznych i wielowymiarowych z natury lu-

dzi, ich zredukowaniu do narzędzi wydajnie wytwarzających wyroby niekonieczne. One 

zaś (…) indoktrynują, manipulują; wspierają fałszywą świadomość, która nie zauważa 

własnego fałszu (...). W ten sposób wyłania się wzór jednowymiarowej myśli  

i zachowań
11

. 

  Mankamentem rozwiniętej cywilizacji przemysłowej jest racjonalny (…) charak-

ter jej irracjonalności. Jej produktywność i wydajność, zdolność do pomnażania i rozpo-

wszechniania komfortu, do przekształcania marnotrawstwa w potrzebę, a zniszczenia –  

w tworzenie (…)
12

. A przecież, powiada Marcuse, nawiązując do starożytnych filozofii 

życia, potrzebami koniecznymi człowieka są tylko takie potrzeby życiowe, jak: pożywie-

nie, ubranie i mieszkanie
13

. 

2. KRYTYKA AKSJOLOGII SPOŁECZEŃSTWA NOWOŻYTNEGO PRZEZ 

IMMANUELA WALLERSTEINA 

Wedle poglądu lansowanego przez Wallersteina wszechświat jest strukturą złożo-

ną z systemów, wewnątrz których rządzą specyficzne prawa, w tym także aksjologiczne, 

reguły moralne i zasady etyki. Wśród systemów życia wspólnotowego wyróżnia on trzy: 

minisystemy, systemy światowych imperiów i systemy gospodarki światowej. Jego zda-

niem ten ostatni system się kończy i tym samym otwiera możliwości zmiany logiki funk-

cjonowania życia społecznego. Stwarza to okazję do kreacji nowego świata – czwartego 

systemu zorganizowania życia wspólnotowego ludzi oraz, być może, także nowej aksjo-

logii, moralności i etyki. Przyjmuje jednocześnie, że przejście z jednego systemu do dru-

giego zawsze miało charakter (raczej) wykorzystania jednej z wielu możliwości, a nie 

                                                 
9
 Zob.: Ibidem, s. 20. 

10
 Ibidem, s. 25. 

11
 Ibidem, s. 30. 

12
 Ibidem, s. 26. 

13
 Ibidem, s. 22. 
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konieczności. Dlatego logika nowego zawsze jest nieprzewidywalna. A znaczy to rów-

nież, że każdy z systemów rządzony jest przez inne, swoiste prawa. Zatem reguł moral-

nych, na przykład minisystemu, nie daje się przenieść na reguły obowiązujące w systemie 

gospodarki światowej – systemie nowożytnym. 

Przeto moralność poszczególnych systemów nie jest wyrażana przez takie same 

reguły, dyrektywy i powszechnie aprobowane zachowania ludzi. Dla Wallersteina logiką 

minisystemów, funkcjonujących w społeczeństwach myśliwskich i zbierackich, była 

ekwiwalentna wymiana zarówno w gospodarce, jak i szerzej pojmowanych stosunkach 

społecznych – sprawiedliwość identyfikowana z równością. Na tej logice zdaje się wyra-

stać również etyczna zasada sprawiedliwości oraz reguła dawania i otrzymywania (bra-

nia) równego – Złota Reguła. Z kolei logiką systemu światowych imperiów (które wg 

Wallensteina pojawiły się między VIII a XV w. p.n.e.) było uzyskiwanie przez centrum 

funduszy z podatków i danin od bezpośrednich producentów, które następnie redystrybu-

owano do aparatu urzędniczego, zapewniającego stabilność tego systemu. Stąd wymaga-

nie formułowane w regule lojalności, wierności i oddania wobec dystrybutora lub Admi-

nistratora (państwa, władzy imperialnej itp.). Z tą logika zadaje się być związana reguła 

dawania proporcjonalnego i racjonalnego, wedle zasług dla systemu – państwa lubo im-

perium. I wreszcie około XVI wieku – pisze Wallerstein – pojawia się system kapitali-

stycznej gospodarki światowej, a jego logiką jest akumulacja nadwyżek ekonomicznych, 

które następnie są nierówno rozdzielane, bo w sposób szczególnie preferujący tych, któ-

rym udało się osiągnąć jakikolwiek monopol na rynku. Z taką logiką zdają się być zwią-

zane reguły dawania wolnego w sposób egoistyczny i uznaniowy, mający na względzie 

własne (indywidualne) korzyści – zysk. Ekspansja tego systemu stopniowo podporząd-

kowała swojej logice także istniejące wcześniej minisystemy i światowe imperia. Tym 

sposobem – zdaniem Wallersteina - od końca XIX wieku na świecie panuje już tylko je-

den system, który różnie i bezskutecznie próbowano reformować. Dlatego bezskutecznie, 

że nie udało się zmienić jego logiki: akumulacji i nierównomiernego podziału (propor-

cjonalnego, uznaniowego i egoistycznego), centralizacji i marginalizacji, koncentracji  

i tworzenia peryferiów.  

Logikę systemu gospodarki światowej, powstałej w czasach nowożytnych, najpeł-

niej odzwierciedla liberalizm, który pomiędzy rokiem 1848 a 1968 stanowił dominującą 

ideologię – dominujący system wartości wyrażany w regułach i dyrektywach moralnych, 

chociaż nie jedyną ideologię, bo uwikłaną w walkę i spory najpierw z konserwatyzmem, 

a później ideologią socjalistyczną. Walka między zwolennikami tych trzech ideologii sta-

nowi główny wątek historii politycznej XIX i XX wieku 
14

 – stwierdza Wallerstein. W wal-

ce tej zarówno konserwatyzm, jak i socjalizm stopniowo upodobniły się do liberalizmu, 

(…) coraz bardziej redukowały się do argumentów w sprawie szybkości zmian; niech bę-

dzie powolna, o ile to możliwe, mówili konserwatyści; niech będzie szybka, o ile to możli-

we, mówili radykałowie, niech będzie właśnie taka, jaka jest obecnie – zawyrokowali li-

berałowie
15

. Aby podtrzymać system kapitalistyczny liberałowie lansowali w okresie 

swojej dominacji trzypunktowy program polityczny dla klasy robotniczej, a mianowicie: 

                                                 
14

 I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, op. cit., s. 67. 
15

 Ibidem. 
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powszechne prawo wyborcze, państwo dobrobytu i stworzenie identyfikacji narodowej, 

połączonej z białym rasizmem
16

. W stosunku zaś do kapitalistów program ten obejmował 

zapewnienie im przez państwo (liberałów) ochrony przed kradzieżą, konfiskatą i zbyt 

dużym opodatkowaniem. Dlatego państwo to gwarantuje bezpieczeństwo (realizując 

funkcję policyjną), „rządy prawa” (realizując funkcję prawną -„sprawiedliwości”)  

i „przesunięcia wartości” (funkcję ekonomiczną). Ta ostatnia gwarancja polega na tym, że 

podatki płacone państwu stają się sposobem przesunięcia wartości dodatkowej z małych 

przedsiębiorstw i klasy robotniczej do wielkich kapitalistów
17

. Jest to państwo – stwierdza 

Wallerstein - w który rośnie rola oszustwa i ustępstw
18

, tworzą się centra i peryferie. Te 

ostatnie w wyniku takiej dystrybucji, która powoduje utratę wypracowanych nadwyżek 

przez mieszkańców pewnych regionów.  

Tym sposobem ukształtowany dziś porządek opisujący przestrzeń społeczno-

kulturową ma trzy poziomy: rdzeń, peryferie i półperyferie. Pierwszy poziom stanowią ci, 

którzy eksploatują (przejmują akumulacje i nadwyżki poziomów niższych). Drugi poziom 

zaś stanowią ci, którzy mogą być zarówno eksploatowani, jak i eksploatować, awansować 

do rdzenia lub degradować się do peryferii. I wreszcie poziom trzeci to ci, którzy są eks-

ploatowani. Zdaniem Wallersteina porządek ten kończy się dlatego, że maleją zyski cen-

trum i słabnie jego pozycja, co powoduje poważny kryzys systemu. Przeto przyszłość jest 

otwarta na twórczość, nie tylko ludzką twórczość, lecz twórczość całej natury. Jest ona 

otwarta na możliwości, a tym samym na lepszy świat
19

. 

Wieszczenie „końca świata” ma, w myśleniu Wallersteina, umocowanie w coraz 

większej dysfunkcjonalności systemu gospodarki światowej - kapitalizmu. Dziś kapita-

lizm i ideologia liberalna jako system, którego filarami jest powszechne prawo wyborcze, 

redystrybucja dochodów i nacjonalizm, ostatecznie wyczerpuje swoje możliwości spaja-

nia życia wspólnotowego. Jest to jednocześnie kryzys generowany przez rozdzielenie  

w czasach nowożytnych prawdy od dobra – kryzys „mikroskopowego pozytywizmu”, 

który programowo abstrahuje od wartościowania. Rozdzielenie to jest szkodliwe ze 

względów etycznych i moralnych, ale nie tylko. Przecież podział rzeczywistości na przy-

rodę, politykę i dyskurs jest podziałem sztucznym. Realnie istnieje system – przekonuje 

Wallerstein - stanowiony przez sieć powiązań przyrody, polityki i dyskursu (tworzącego 

wiedzę). Bardziej ogólnie zaś – jak rzecz ujmuje Wallerstein – istnieje struktura (prawda) 

i działanie (dobro), raczej jin i jang
20

, a nadto skutki tego działania - piękno. 

 

3. AKSJOLOGIA EPOKI BEZPIECZEŃSTWA WG BIOPOLITYKI MICHELA 

FOUCAULTA 

Przemiany w funkcjonowaniu i aksjologii społeczeństw Michel Foucault analizuje  

z innej perspektywy niż tradycyjnie, a mianowicie: genealogii władzy i archeologii wiedzy. 

W analizie tej organizowanie życia społecznego i sprawowanie władzy jest procesem 

                                                 
16

 Ibidem, s. 69. 
17

 Ibidem, s. 93 
18

 Ibidem, s. 98. 
19

 Ibidem, s. 30. 
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Zob.: Ibidem, s. 253. 
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włączania pewnych cech biologicznych gatunku ludzkiego i życia w obszar polityki. 

Włączanie to daje się wyrazić w trzech epokach nakładających się na siebie na 

podobieństwo – jak to ujął później Alvin Toffler – fal morskich. Zrazu była to epoka prawa, 

później dyscypliny, a aktualnie bezpieczeństwa. Chociaż sam Foucault, zgodnie  

z postmodernistyczną manierą „małych narracji”, wzbraniał się przed tego rodzaju syntezą, 

bowiem przyjmował, że historia wbrew przeświadczeniu Hegla i innych jest raczej 

nieciągła
21

, dlatego napisał, że: Nie ma czegoś takiego, jak epoka prawa, epoka dyscypliny  

i epoka bezpieczeństwa (…). W grę wchodzi (…) raczej seria złożonych konstrukcji,  

w obrębie których zachodzą, oczywiście, zmiany na poziomie wciąż udoskonalanych,  

a w każdym razie komplikujących się technik, jednak tym, co najistotniejsze, jest zmiana 

każdorazowej dominanty albo sposobu korelacji między mechanizmami prawnymi, 

dyscyplinarnymi i tymi związanymi z bezpieczeństwem
22

. Wszelako owe epoki nie mają 

powiązań między sobą w tym sensie, że tworzy je wiele zdarzeń warstwowych, które 

przebiegają względem siebie autonomicznie i nie dają się objąć całościowo (totalnie) nawet 

w wielu aktach poznawczych i opisach. Ale są to epoki, które w procesie dziejów 

nawarstwiają się na siebie i tworzą nowe korelacje między sobą – korelacje wyrażane jednak 

w pewnych wartościach. Jednocześnie epoki te nie ulegają całkowitemu zanikowi po 

spełnieniu swojego zadania dziejowego. Zatem wciąż wpływają na procedury służące 

ustanawianiu, podtrzymywaniu i przekształcaniu mechanizmów oddziaływania na 

zachowania ludzi, urządzania ich życia i działania
23

. Nie sposób jednak tych mechanizmów 

oderwać od wartości, dokonanych i dokonywanych wyborów. Owe wybory i mechanizmy 

zarówno urządzania życia, jak i działania Foucault uogólnia do trzech sposobów 

sprawowania władzy, a mianowicie: archaicznego (do XVIII wieku), nowożytnego (od 

połowy XVIII wieku) i nowoczesnego. Ten ostatni nazywa również amerykańsko-

europejskim, (…) który jednak dopiero obecnie organizuje się wokół nowych form karania  

i związanego z nim rachunku kosztów
24

. Archaiczny sposób sprawowania władzy 

ukształtował model szaleństwa, nowoczesny zaś model przestępczości i wreszcie 

najnowszy, amerykańsko-europejski – seksualności.  

O ile model szaleństwa związany jest z jedynowładztwem i „jedną prawdą” oraz 

jednym prawem, zaś model przestępczości z dominującą władzą wielu i dominującą prawdą 

oraz dyscypliną, to model seksualności charakteryzuje rozproszenie władzy, prawdy 

 i wolności, która pozbawiona jest jakiegoś centrum. Ten ostatni model opisuje 

społeczeństwa urządzone pluralistycznie, szanujące wolność i pozwalające na 

wielowładztwo, tolerancję i podmiotowość jak największej liczby osób. W modelu 

pierwszym zdaje się dominować prawo, w modelu drugim dyscyplina, kontrola i kara, zaś w 

trzecim organizowanie i koordynowanie „urządzające bezpieczeństwo”. W urządzaniu tym 

czy też – używając nomenklatury Maurizio Lazzarato – „kontroli społecznej” idzie 

ostatecznie o utrzymanie społeczeństwa na poziomie i w granicach, które byłyby do 

                                                 
21

 Zdaniem Tadeusza Buksińskiego historia według Foucaulta zdaje się być: nieciągła, nietotalna, 

pluralistyczna, warstwowa, niepogresywna, bezosobowa, bezstronna i neutralna aksjologicznie (Zob.: Nie 

pytajcie mnie kim jestem … Michel Foucault, pod red. M. Kwieka, Wyd. Nauk IF UAM, Poznań 1998,  

s. 139-140. 
22

 M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, s. 31. 
23

 Zob. np.: Ibidem, s. 22-23. 
24

 Ibidem, s. 29. 
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przyjęcia ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia, w okolicach pewnej wartości 

średniej (podreśl. J.Ś.) uznanej za, powiedzmy, optymalną dla funkcjonowania danego 

społeczeństwa
25

. Bowiem model trzeci (…) obejmuje – jak pisze Foucault - to, co nazywam 

urządzeniem bezpieczeństwa – zespół zjawisk (…), które – by rzecz ująć w sposób absolutnie 

ogólny – umieszcza dany czyn wewnątrz przestrzeni, którą wypełniają serie zdarzeń 

prawdopodobnych
26

. 

Model seksualności i wiedza o seksualności (scienta sexualis) wydobywa to, co 

nazwał on biowładzą (w roku 1976), która jako (…) owa władza nad życiem rozwijała się 

rzeczywiście pod dwiema głównymi postaciami; nie są one antytetyczne, stanowią raczej 

dwa bieguny rozwoju połączone wiązką stosunków pośrednich (…). Organizacja władzy nad 

życiem skupia się na dwóch biegunach: dyscypliny ciała i regulacji ludnościowej
27

. 

Skupienie to tworzy nową technologię władzy, a mianowicie technologię bezpieczeństwa, 

która zmierza (…) do czegoś w rodzaju homeostazy: do zabezpieczenia całości przed 

wewnętrznymi zagrożeniami
28

. Zaś zagrożenia te daje się zidentyfikować ze skłonnościami, 

z jednej strony do lęku i strachu, z drugiej zaś do totalitaryzmu i ograniczeń pluralizmu, 

prowadzących do pierwotnego jedynowładztwa związanego z jedną prawdą, wiedzą  

i ideologią. Skłonności te destabilizują ową homeostazę, która przecież najlepiej służy 

bezpieczeństwu, zarówno miłości i pokojowi oraz tolerancji i wielości ludzkiej 

podmiotowości, jak i walce o nie.  

Zdaniem Foucaulta biopolityka i biowładza związane są przede wszystkim  

z problemami demograficznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Składają się one na 

epokę „ekspansji bezpieczeństwa”, „porządku bezpieczeństwa czy też „społeczeństwa 

opartego na bezpieczeństwie”
29

 albo „społeczeństwami kontroli”
30

. Nie jest to jednak 

kontrola ze strony jedynowładcy czy grupy sprawującej władzę, lecz również kontrola ze 

strony tych, którzy władzy podlegają. Jest to kontrola pozwalająca na ową homeostazę, która 

oscyluje wokół wartości średniej uznanej w powszechnym dyskursie za stosowaną dla 

funkcjonowania i życia danego społeczeństwa. Zatem jest to kontrola związana z wolnością 

sądów, rozmyciem „jedynej” prawdy i tolerancją oraz wolnością. Związanie takie wymaga 

podmiotowości ludzi i sposobu życia, który daje się nazywać bezpiecznym i szczęśliwym. 

Dla Foucaulta bezpieczeństwo jawi się jako wartość wiodąca w organizacji  

i funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw. Jest ono dla niego złożoną sukcesją 

wyłaniającą się z przechodzenia (…) od prawa, przez dyscyplinę, do bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo jest raczej – pisze on - sposobem na rozszerzenie i uruchomienie, obok 

swoistego dla niego samego mechanizmów, starej aparatury prawa i dyscypliny (…), które 

albo są mechanizmami społecznej kontroli (jak w przypadku systemu karnego), albo wiążą 

się z modyfikowaniem biologicznego losu naszego gatunku
31

. Związane z modelem 
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 Ibidem, s. 26-28. 
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 Ibidem.  
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 M. Foucault, Historia seksualności, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1995, s. 121-122. 
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Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 246. 
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 Zob. np.: M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, op. cit., s. 31-32. 
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 Zob. np.: M. Lazzarato, Bezpieczeństwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato, tłum. I. Majchrzak, 

„Praktyka Teoretyczna – Biopolityka” 2011/2, s. 52-54.  
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seksualności poznanie samego siebie, realizacja życia bezpiecznego i szczęśliwego 

niewątpliwie służą dzielności etycznej i cnocie. Służebność ta jednak wikłana jest nie tylko 

w starą aparaturę szaleństwa i przestępczości, prawa i dyscypliny, ale również – podkreśla 

Agambena
32

 - w prawno-polityczny porządek państwa narodowego, który za człowieka 

uznaje obywatela swego państwa, zaś pozostałych (nie-obywateli) za pozbawionych praw 

człowieka
33

. W związku z tym rodzi się pytanie o relacje, jakie zachodzą między takim 

terminami jak „człowiek” i „obywatel”. Jest to również pytanie o relacje między 

„prawami człowieka” i „prawami obywatela”. Stąd być może Unia Europejska  

w dokumencie traktującym o takim ustanowieniu obywatelstwa Unii oraz stworzeniu 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które stawia jednostkę  

w centrum swych działań, tytułuje go już nie deklaracją praw człowieka i obywatela, ale 

Kartą Praw Podstawowych. Bowiem, jak zauważa Karen Arendt i podkreśla Agamben, 

zmierzch państwa narodowego jest końcem praw człowieka. W systemie państwa 

narodowego – pisze on - tak zwane prawa człowieka okazują się być zupełnie pozbawione 

ochrony w momencie, gdy niemożliwe staje się określenie ich jako praw obywatela 

danego państwa. Gdy się o tym pomyśli, można dostrzec, że jest to zawarte  

w dwuznaczności samego tytułu Deklaracji z 1789 roku, Deklaracji Praw Człowieka  

i Obywatela, w którym niejasne jest, czy dwa użyte terminy oznaczają odrębną 

rzeczywistość, czy też stanowią pewnego rodzaju hendiadys, gdzie drugi termin faktycznie 

zawiera się już w pierwszym
34

. 

We francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku, 

zgodnie z duchem stanowiska naturalistycznego, za pierwotne uznano „przyrodzone  

i niezbywalne prawa człowieka”, do których w specyfikacji artykułu II należą: wolność, 

własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi
35

. Natomiast wcześniejsza, Amery-

kańska Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 1776 roku za pierwotne i nienaruszalne pra-

wa, którymi obdarzył ludzi stwórca uznaje: życie, wolność i swobodę ubiegania się  

o szczęście
36

. Do realizacji tych pierwotnych praw człowieka ludzie powołują „zrzeszenia 

polityczne”
37

 lub formy rządu, „jakie wydają się narodowi najbardziej sprzyjające dla 

szczęścia i bezpieczeństwa”
38

. Natomiast autorzy Karty Praw Podstawowych UE opo-

wiadają się za traktowaniem wcześniejszych unormowań, między innymi deklaracji praw 

człowieka i obywatela, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-

wych wolności oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka zgodnie z zasadą pomocniczości. W Karcie tej wymienione są 

prawa obywatelskie dotyczące głównie uprawnień wyborczych i funkcjonowania admini-

stracji rządowej oraz określony jest sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Generalnie Kartę tę można traktować jako pewną homeostazę prawa człowieka i praw 
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obywatela Unii w tworzonej europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra-

wiedliwości. Bowiem są to takie zasady, jak: godność, wolność, równość i solidarność. 

Pierwsze zdają się być bardziej prawami człowieka, dwie ostatnie zaś bardziej prawami 

obywatelskimi, czy też politycznymi, szczególnie jeżeli idzie o równość, która dotyczy 

równości wobec prawa stanowionego
39

.  

Wstępnie konkludując, realizacja europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeń-

stwa i sprawiedliwości zmierza do sposobienia obywateli tego zrzeszenia politycznego, 

tak aby swe życie realizowali poszerzając godność, wolność, równość i solidarność.  

W sposobieniu tym ważna rola przypada nie tylko instytucjom etatystycznym, lecz rów-

nież instytucjom i organizacjom pozarządowym, samorządowym i międzynarodowym 

oraz ponadnarodowym. Wśród nich tradycyjnie są siły zbrojne, których system wartości 

ulega wielowarstwowej transformacji. Jedną z tych warstw zdaje się być służebność sze-

roko pojętemu bezpieczeństwu, które nie obejmuje już tylko bezpieczeństwa jednoetaty-

stycznego i narodowego, lecz nadto, z jednej strony, koalicyjne, międzynarodowe i glo-

balne, z drugiej zaś wspomniane już human security (bezpieczeństwo ludzkie, ludzi  

i każdego człowieka albo jednostki ludzkiej).  

4. WPŁYW KONCEPCJI DEMOKRATYCZNEGO POKOJU NA AKSJOLOGIĘ 

SIŁ ZBROJNYCH  

Pod wpływem kryzysu aksjologii społeczeństw nowożytnych i industrialnych, od-

ciskającego się na wszystkich sferach organizacji i funkcjonowania życia wspólnotowe-

go, pojawiły się intencjonalne starania o przedefiniowanie celu najważniejszego w życiu 

wspólnotowym, w tym zadań i powołania oraz misji spełnianych przez siły zbrojne we 

współczesnych państwach liberalnej demokracji – państwach budowanych za przyzwole-

niem społeczeństw demokracji konstytucyjno-liberalnych. Państwa te deklaratywnie 

opowiadają się za tezą głoszącą, że „demokracje nie walczą” – tezą służącą do rozwijania 

praktycznego koncepcji demokratycznego pokoju i akademickiego dyskursu wokół niej, 

która najczęściej osadzana jest w wywodach Immanuela Kanta zamieszczonych w pracy 

pt. O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny. W wywodach tych procesualna likwidacja sił 

zbrojnych (armii stałej) stanowi jeden z niezbędnych warunków wiecznego pokoju  

i przymierza niosącego pokój (foedus pacyficuma), które sprzyjałoby zakończeniu 

wszystkich wojen na zawsze i zabezpieczało wolność każdego i wszystkich. Powiada  

o tym artykuł trzeci, który głosi: Wojska regularne (miles perpetuum) z czasem winny być 

zniesione …, a to dlatego, że (…) one same stają się przyczyną wojen agresywnych
40

.  

W wojnach tych … dochodzi przy tym do tego, że do zabijania i bycia zabitym używa się 

będącego na żołdzie człowieka jako zwykłej maszyny i narzędzia w ręku kogoś innego 

(państwa), co wydaje się w sobie zawierać niezgodność z prawem do uszanowania w na-

szej własnej osobie człowieczeństwa
41

.  
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 Zob.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (w:) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14.12. 

2007 r., C 303/1 – C 303/16. 
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 I. Kant, O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny, przekł. Feliks Przybylak, Wyd. Uniwersytetu 
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Jednak ów zacytowany wyżej postulat Kanta dotyczący zniesienia wojska regu-

larnego, nie jest dla niego równoznaczny z natychmiastowym wyeliminowaniem wszel-

kich wojen z życia wspólnotowego ludzi, ponieważ, jak pisze (idąc po części śladem my-

śli Thomasa Hobbesa z Lewiatana): Stan pokoju między żyjącymi obok siebie ludami nie 

jest stanem naturalnym (status naturalis), bo taki jest raczej stan wojny (podkreśl. J.Ś.), 

choć równocześnie nie zawsze staje się wybuchem wrogości, jednak zawsze jest trwają-

cym przed nią zagrożeniem. Przeto pokój musi być niejako „stworzony”
42

. Ów naturalny 

stan wojny i (…) łatwość prowadzenia wojen (…), co wydaje się przyrodzone ludzkiej 

naturze
43

 (…), to (…) smutny środek przymusu, jakiego w stanie naturalnym przychodzi 

użyć do obrony swych praw (…), jest wymuszonym potwierdzeniem swego prawa (…)  

i decyduje o tym, po czyjej stronie jest słuszność
44

. Nie jest to decydowanie najlepsze, 

dlatego, mimo wszystko, (…) wojna wraz z użyciem środków do niej prowadzących musi 

być … zabroniona
45

. Jednak wówczas, kiedy nie ma prawa narodów urządzającego sto-

sunki ludów między sobą i prawa powszechnego całego świata oraz powszechnego pań-

stwa rodzaju ludzkiego (ius cosmopoliticus) nie daje się znieść i wyeliminować owych 

wojen naturalnych – obronnych i wymuszających potwierdzenie własnej wolności, pod-

miotowości i suwerenności. Dlatego, mimo braku tych praw, zabronione powinny być 

wojny agresywne, do których zaliczał zarówno „wojny karzące” (bellum puntivium), jak  

i „wojny doszczętnie wyniszczające”, które „stwarzają” „wieczny pokój” „na rozległym 

cmentarzu ludzkiego gatunku”
46

. Jednocześnie inaczej Kant traktował wojnę obronną  

i działania zabezpieczające przed atakiem z zewnątrz, zniszczeniem i zniewoleniem. Do 

prowadzenia tych wojen nie potrzeba wojska regularnego, wystarczy „gromadzenie skar-

bu”, planowanie i prowadzenie (…) okresowych ćwiczeń wojskowych obywateli danego 

państwa (…), by siebie i ojczyznę zabezpieczyć przed atakiem z zewnątrz
47

. Owo „groma-

dzenie skarbu” tworzące niemilitarną potęgę pieniądza w czasie, gdy nie ma jeszcze 

„prawa narodów”, „prawa powszechnego” i „powszechnego państwa całego rodzaju 

ludzkiego” – jak stwierdza Kant – wydaje się najbardziej zaufania godnym narzędziem 

wojny
48

.  

Wyeliminowanie wojen i procesualne zniesienie wojska stałego raz na zawsze 

wymaga: rozwoju prawa międzynarodowego, jakiejś federacji państw i ustroju republi-

kańskiego osadzonego na reprezentacji wolnych, rozumnych i odpowiedzialnych obywa-

teli. W takim ustroju (…) wymagana jest zgoda obywateli państwa na to, by zdecydować, 

czy ma być wojna czy nie (…), wszyscy dążący do wojny sami musieliby zdecydować (ja-

ko że są po to, aby osobiście brać udział w potyczkach), by pokryć koszty wojny z wła-

snych zasobów i pieczołowicie odbudować zniszczenia, jakie po sobie zostawi wojna, na 

domiar złego przyjąć na siebie ciężar długów … niemożliwy wprost do spłacenia (z po-

wodu bliskich wciąż nowych wojen); może wówczas dobrze by się wpierw zastanowili nad 
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 Ibidem, s. 37. 
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 Ibidem, s. 34. 
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 Ibidem. 
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tym, zanim zaczną tę złą grę
49

. W ustrojach zaś, które nie są republikańskie, ponieważ 

brak w nich obywatelskiej reprezentacji, oddzielenia władzy ustawodawczej od wyko-

nawczej i władzy publicznej od woli prywatnej, (…) gdzie poddany nie jest obywatelem 

państwa (…) a (…) głowa państwa nie jest obywatelem, tylko właścicielem państwa, który 

z powodu wojny niczego nie traci ze swych stołów, polowań, pałaców, uciech, świąt 

dworskich itp. (…) decyzje o niej może przekazać przygotowanemu na to cały czas korpu-

sowi dyplomatycznemu do obojętnego usprawiedliwienia jej jako swego rodzaju pociesz-

nej rozrywki, powstałej z nic nie znaczących przyczyn
50

. 

 Generalnie w myśleniu Kanta człowiek oświecony, rozumny, dobry i mający wy-

pływające z tego obowiązki nie jest skłonny do wojny agresywnej. Zwolennicy zaś 

współcześnie rozwijanej koncepcji demokratycznego pokoju na podstawie licznych da-

nych statystycznych i historycznych argumentują, że państwa o ustroju demokratycznym 

nie prowadzą wojen ze względów zarówno aksjologiczno-etycznych, jak i pragmatyczno-

politycznych
51

. Państwa te wyrzekanie się przemocy bezpośredniej w wzajemnych sto-

sunkach uznają za normę wysokiego standardu aksjologiczno-etycznego, preferują inne 

niż wojenne i związane z agresywną działalnością sił zbrojnych środki rozwiązywania 

sporów. Wpływ na to ma także fakt, że przystąpienie do takiej wojny jest w demokra-

tycznych procedurach współczesnych żmudne, długotrwałe i niosące ryzyko utraty po-

parcia w kolejnych wyborach, bowiem w wolnym kraju rozumni i wolni obywatele by-

najmniej nie pałają chęcią do angażowania się w ryzyko kosztownych i niosących śmierć 

walk zbrojnych, a wolę pokojowego załatwiania sporów i pokój traktują zarówno jako 

wartość najwyższą, jak i sprzyjającą bardziej dobrobytowi niż niosące śmierć walki 

zbrojne
52

. 

Głównie we współczesnym dyskursie akademickim zwolnicy koncepcji 

demokratycznego pokoju idą dwoma szlakami, a mianowicie: jedni 

„jednowartościowym” (monadic), inni zaś „dwuczłonowym” (dyadic)
53

. Dla pierwszych 

warunkiem wystarczającym pokoju jest istnienie państw demokratycznych, bowiem 

„demokracje po prostu nie walczą ze sobą” i mają zawsze pokojowe intencje. Natomiast 

inni wskazują na to, że istnienie państw demokratycznych i ich naturalnych intencji 

pokojowych nie wystarcza. Niezbędny jest nadto rozwój prawa międzynarodowego  

i federalizmu na skalę światową (owego prawa powszechnego całego świata  

i powszechnego państwa rodzaju ludzkiego Kanta). Wszelako, argumentują zwolennicy 

szlaku „dwuczłonowego”, nawet jeżeli przyjąć, że autentyczne demokracje nie walczą ze 

sobą, to doświadczenie niezbyt odległej przeszłości jest takie, iż jednak często prowadzą 

wojny z państwami o systemach niedemokratycznych i bliskich demokracji
54

. Wręcz 
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Proposition, University of South Carolina Press, Columbia 1998; S. R. Weart, Bez wojny: Dlaczego 
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rzecz ma się tak, że – jak pisze Wojciech Kostecki – (…) od czasów XVIII-wiecznej 

Francji po obecne konflikty na Bałkanach i obszarze poradzieckim występuje 

prawidłowość, zgodnie z którą państwa demokratyzujące się rozpoczynają wojny 

znacznie częściej niż reżimy autokratyczne bądź dojrzałe demokracje
55

. Co więcej, o ile 

(…) niewiele jest w historii przykładów wojen, w których po obu stronach wystąpiły 

wyłącznie państwa demokratyczne, to (…) współczesne demokracje, jeśli już angażują się 

w wojnę, walczą bardziej efektywnie, ponieważ dysponują lepiej wyposażonymi  

i wyszkolonymi siłami zbrojnymi, władają większymi zasobami ekonomicznymi i mogą 

skutecznie je mobilizować w czasie prowadzenia działań wojennych. W konsekwencji – 

jakby to nie brzmiało paradoksalnie – demokracje są lepiej przygotowane do 

prowadzenia ekspansji za pomocą środków wojskowych i mają większe szanse 

odniesienia w niej sukcesu
56

. Paradoks ten zdaje się mieć wiele uzasadnień, a jednym  

z nich jest fakt spełniania hegemonicznej roli w polityce globalnej ostatniego stulecia 

przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – państwo wedle dość powszechnego 

uznania federacyjne o bardzo rozwiniętej demokracji. 

Zwolennicy teorii demokratycznego pokoju idący szlakiem zarówno 

„jednowartościowym”, jak i „dwuwartościowym” posądzani są przez niektórych o to, że 

starają się usprawiedliwiać zachodni imperializm i zachodnią dominację. Posądzenie to 

argumentowane jest tym, że podejmowany w myśl tej teorii „eksport” demokracji  

i pokoju powoduje napięcia związane z tradycją kulturową, wojny domowe i spowalnia 

rozwój gospodarczego a nawet degraduje poziom ogólnego tak dobrobytu, jak  

i bezpieczeństwa, w porównaniu z czasem wcześniejszym, z przed podjęcia interwencji  

z użyciem sił zbrojnych
57

. Usprawiedliwianie to niewiele pomoże, ponieważ imperializm, 

kapitalizm i związana z nimi liberalna demokracja wyczerpała już możliwości rozwoju  

i niesienia postępu oraz zapewnienia bezpieczeństwa
58

.  

Ale krytyka teorii demokratycznego pokoju, szczególnie szlaku 

„jednowartościowego”, ma osadzenie w myśli samego Kanta, który wiązał projekt 

wiecznego pokoju z federacją wolnych państw i republikańskim sposobem sprawowania 

władzy, który zaprzecza sposobowi despotycznemu. Dlatego zwraca uwagę na to, aby nie 

mylić republikańsko-reprezentatywnego sposobu rządzenia z ustrojem demokratycznym, 

jak to – podkreśla - zazwyczaj się dzieje
59

. Bowiem z takich trzech podstawowych form 

panowania, jak autokracja (władza książęca), arystokracja (władza szlachty) i demokracja 

(władza ludu), ta ostatnia (…) jest we właściwym rozumienia tego słowa despotyzmem, 
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ponieważ … o kimś wszędzie decydują wszyscy, także wbrew jego woli (kiedy się z tym nie 

zgadzam), a więc wszyscy, którzy przecież nie są wszystkimi; a to stanowi sprzeczność 

woli ogólnej ze sobą i z wolnością
60

. Sprzeczność tę, zdaje się Kantowi, znosi 

podmiotowość człowieka, jego oświecenie i wolne myślenie, o czym się chce i jak się 

chce oraz postępowanie posłuszne imperatywowi kategorycznemu. Ku temu zdają się 

zmierzać przemiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata związane  

z poszerzeniem tego, co dość powszechnie nazywane jest demokracją liberalną, a Kant 

skłania się do określania republikańsko-reprezentatywną formą rządzenia osnutą na 

podmiotowości wolnych, rozumnych i dobrych ludzi tworzących „sztuczny” pokój  

w przestrzeni prawa cywilnego obywatelstwa świata, prawa narodów i prawa 

powszechnego całego świata. 

5. AKSJOLOGIA ARMII JAKO INSTYTUCJI I JAKO ORGANIZACJI 

Poszerzanie tego, co nazywane bywa demokracją liberalną i związane jest  

z bezpieczeństwem ludzi lub ich podmiotowością, interesująco opisuje konstatacja 

wskazująca na proces przechodzenia od tradycyjnej armii jako instytucji do współczesnej 

armii, która coraz bardziej upodobnia się w swej strukturze i kulturze do organizacji 

cywilnej. O ile tradycyjna armia ma walory właściwe dla instytucji z natury 

zhierarchizowanej i o przewadze więzi formalnych nad nieformalnymi, które wiązane są 

z relacjami (niekiedy wręcz ślepego) posłuszeństwa służącymi prowadzeniu zwycięskich 

starć zbrojnych, to współczesne siły zbrojne państw liberalnej demokracji upodobniają się 

do organizacji i z natury są zespołami przeznaczonymi do wykonania określonego 

zadania, charakteryzuje je przewaga więzi nieformalnych sprzyjających efektywności w 

realizacji tego zadania, a mianowicie: minimum nakładów, maksimum rezultatów  

i optimum efektywności
61

. W konstatacji tej współczesne państwa rozwiniętej demokracji 

liberalnej realizują proces przechodzenia od armii masowej zasilanej poborem 

powszechnym do armii profesjonalnej, małej i będącej pod kontrolą cywilną oraz 

integrującej kobiety organizacji zarządzanej przez dowódców będących menadżerami  

i liderami walki – armii podobnej innym efektywnym organizacjom działającym  

w warunkach gospodarki wolnorynkowej i niekiedy nawet już nie tylko będącej  

w dyspozycji państwa, lecz również wynajmowanej przez państwo. Przykładem tej 

ostatniej, tzw. armii prywatnej, jest aktywność firmy Blackwater w Iraku, która wciąż 

funkcjonuje pod różnymi nazwami na rynku szeroko rozumianych usług 

bezpieczeństwa
62

.  

O ile dla tradycyjnej armii zasilanej z poboru i związanej z powszechną 

powinnością służby głównie mężczyzn – armii jako instytucji - wiodącą dystynkcją 

aksjologiczną jest suwerenność wspólnoty i honor, wierność podjętemu wcześniej 

zobowiązaniu i posłuszeństwo (po poświęcenie życia), to dla armii jako organizacji  

i związanej z wolnym wyborem takiego właśnie zatrudnienia ta dystynkcja przybiera 
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postać starań o bezpieczeństwo i godność ludzką, szacunek dla życia i profesjonalny 

perfekcjonizm adresowany do żołnierzy zawodowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

Żołnierz z posłusznego i usłużnego przedmiotu, środka czy rzeczy - zawsze wiernego  

i oddanego - staje się podmiotem – człowiekiem o rozumnej, dobrej i wolnej woli, jak 

powiadał Immanuel Kant, czy też obywatelem w mundurze albo „wojownikiem wiedzy”, 

czy wręcz „intelektualistą w mundurze”
63

. Dystynkcją najwyższą dla armii jako instytucji 

jest tradycyjnie honor i wierność w oddaniu siebie dla wspólnej sprawy, poświęcenie dla 

niej z włączeniem ofiary własnego życia – ofiary w zamian za to, co było potrzeba do ... 

utrzymania
64

 żołnierza – jak stwierdza Platon - bowiem ubodzy żołnierze – wtóruje 

Platonowi Arystoteles - gotowi są narażać się na niebezpieczeństwo i życie swe oddać  

w zamian za niewielkie korzyści
65

.  

Inaczej jest w armii upodobniającej się do typowej działającej w warunkach 

wolnorynkowych efektywnej organizacji - profesjonalnych siłach zbrojnych. Wedle opisu 

socjologów, w niej wartością najwyższą zdaje się nie być już elitarny honor typowy dla 

płci męskiej
66

 i arystokratyczna oraz elitarna „zdolność honorowa”, lecz godność ludzka 

wiązana z egalitarną wartością uniwersalną, powszechną i ogólnoludzką. Człowieka 

noszącego mundur w zhierarchizowanej instytucji zdobi cnota honoru, posłuszeństwa, 

wierności i męstwa oraz poświęcenia, w tym pogardy dla życia własnego i innych. Ta 

cnota honoru wiązana bywa z konsekwencją i poświęceniem w działaniu, mimo 

przeciwności. Natomiast obywatela w mundurze zdaje się zdobić cnota godności ludzkiej, 

bycie człowiekiem i poszanowanie człowieczeństwa – szacunek dla życia własnego  

i innych, troska o bezpieczeństwo swoje i wspólne – bycie człowiekiem 

wielowymiarowym i rozumnym, a nie jedynie jednowymiarowym i czysto racjonalnym
67

.  

Niewątpliwie w odnotowywanym przez socjologów wojska procesie 

charakterystycznym dla społeczeństw rozwiniętej demokracji liberalnej przechodzenia 

armii z instytucji do organizacji następuje zmiana znaczenia takiej homeryckiej, 

tradycyjnie rycerskiej i żołnierskiej oraz nobilitującej takie wartości, jak honor, który 

osadzony jest w tradycji męskości i męstwa. Zmiana ta przejawia się często  

w deprecjonowaniu tej wartości z wielu powodów. Obok tego osadzenia w tradycji 

męskości wskazuje się również na to, że - jak pisze Henryk Skolimowski – ludzie  

w liberalnej cywilizacji Zachodu (…) nie mają czasu na honor
68

. Bowiem są to ludzie 

jednowymiarowi – jak diagnozuje przywołany wyżej Herbert Marcuse – zafascynowani 

                                                 
63

 Zob.: H. i A. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997. 
64

 Platon, Timajos, Kritias czyli Atlantyk, PWN, Warszawa 1986, s. 143. 
65

 Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996, s. 141. 
66

 Na przykład, w myśl Polskiego Kodeksu Honorowego Boziewicza, płci „pięknej” i „słabej” zamiast 

honory przynależy cześć. 
67

 Zob. np.: J. Świniarski, O kryzysie etyki, etyki wojskowej i niektórych poszukiwaniach jej paradygmatu, 

„Edukacja Humanistyczna w Wojsku” 2005, nr 2, s. 5-23: Tenże, Dystynkcje etyczne w perspektywie do-

świadczeń armii polskiej i niemieckiej ostatniego stulecia, [W:] „ATHENAEUM. Political Science” 2004, 

nr 12. 
68

 H. Skolimowski, Uniwersalne wartości etosu polskiego, [W:] Oblicza polskości, pod red. A. 

Kłosowskiej, Wyd. UW, Warszawa 1990, s. 139. 
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racjonalizmem, pragmatyzmem i dobrobytem oraz konsumpcjonizmem
69

. Fascynacja ta 

dodaje zamiast skrzydeł ołowiu, który przyziemia i powoduje ... człapanie w błotku tzw. 

postępu materialnego. A przecież, w przeciwieństwie do tego, dbałość o honor uskrzydla 

– przekonuje Henryk Skolimowski, zafascynowany tradycją romantyzmu polskiego 

jaśniejącego w zachodnim i liberalnym zatroskaniu o dobrobyt.  

Niewątpliwie owa dbałość o honor jest tradycją, która ma swoje źródła 

homeryckie związane z trudem wojowania. Tradycję tę wyraża duma, nieprzejednanie  

i troska o sprawy wielkie, które ze swej natury są sprawami o charakterze idealistycznym. 

Ukonkretnieniem polskim tej dumy jest poczucie pańskości, romantyzmu i humoru. 

Walor ten szczególnie jaśnieje w naszym wieku, wieku skarlenia, materializmu, 

sobkowstwa, egoizmu i małych wizji – konkluduje przywoływany wyżej autor
70

.  

Honor identyfikowany jest z uznaniem, podziwem i sławą oraz reputacją, na które 

składa się zespół cech duchowego szlachectwa i czystości płciowej w odniesieniu do 

kobiet
71

. Są to cechy nieskutkujące w bezpośredniej użyteczności (brak zainteresowania 

sprawami błahymi i materialnymi), a wymagające raczej pokonywania trudności 

(męstwa) i odwagi, których jedynym beneficjantem staje się społeczeństwo, naród  

i państwo oraz wspólnota (sprawy wielkie)
72

. Cnota honoru jest naczelną dystynkcją 

wojskowych kodeksów tradycyjnych. Są to rygorystyczne kodeksy zawodowe, związane 

ze stosunkami służby, powołania i poświęcenia. One nie uwzględniają dobra najwyższego 

i szczęścia wykonującego zawód. Zaś cnota godności ludzkiej jest naczelną dystynkcją 

antyrygorystycznych kodeksów zawodowych, związanych ze stosunkiem pracy, 

zatrudnienia i umowy o jakieś dzieło. One uwzględniają dobro najwyższe i szczęście 

wykonującego zawód. 

Wyrazem tego procesu osłabienia znaczenia honoru i jego porzucania  

z jednoczesnym wzmacnianiem pozycji godności są zmiany w treści regulacji 

kodeksowych polskich sił zbrojnych. Ostatnio, w czasach transformacji, treść tych 

kodeksów powiada o takich naczelnych dystynkcjach etycznych, jak: godność i honor. W 

treści tej wyraźnie już preferuje się godność wypływającą z szacunku dla samego siebie, 

własnej podmiotowości i tym samym rozumnej wolności uwikłanej w bycie z innymi  

i wśród innych. Honor zaś zawężany jest do uczciwości i prawości w postawie i działaniu 

żołnierza. Nadto warto podkreślić, że o ile kodeksy czasów sprzed transformacji i jej 

początków miały zgodnie z tradycją charakter jeszcze elitarny (np. Polski kodeks 

honorowy Boziewicza, Zasady etyki kadry zawodowej LWP z 1965 r. i 1974, Kodeks 

Oficera Wojska Polskiego z 1995 r.), to już w roku 1983 wprowadzono egalitarne Zasady 

etyki i obyczajów żołnierzy zawodowych, zaś w roku 1993 Kartę żołnierza zasadniczej 

służby wojskowej. Natomiast obecnie obowiązujący (od roku 2008) Kodeks Honorowy 

Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego ma charakter egalitarny, chociaż ustanowiony 

został zgodnie z tradycją elitarną przez Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów 

                                                 
69

 Zob.: H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa 

przemysłowego, op. cit. 
70

 H. Skolimowski, Uniwersalne wartości etosu polskiego, op. cit., s. 139. 
71

 Por.: M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1986, s. 141. 
72

 Por.: E. Dupreel, Traktat o moralności, PWN, Warszawa 1969, s. 292-322. 
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Zawodowych WP
73

. W tym ostatnim godność stawiana jest przed honorem, który 

definiowany jest w odniesieniu do żołnierza zawodowego następująco: (…) to postawa  

i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka
74

. Znamiona te bynajmniej 

nie należały do wiodących we wcześniejszych definicjach honoru, które preferowały 

wierność władzy świeckiej i kościelnej, posłuszeństwo im i ponadprzeciętne sprawności 

intelektualne.  

6. PRZEMIANY DYSTYNKCJI HONORU W PROFESJONALNYCH SIŁACH 

ZBROJNYCH 

Honor w tradycji myśli europejskiego kręgu kulturowego osadzony jest nie tylko 

w homeryckiej apologii szlachetnej rywalizacji, spartańskiej apologii męstwa i ascezy 

oraz średniowiecznego męstwa i galanterii (kurtuazji), lecz też w eksponowanej  

w tradycji polskiej rycerskiej apologii wierności i poświęcenia
75

. Wiele wskazuje na to, 

że feudalne i instytucjonalne pojmowanie honoru (męstwa, kurtuazji i wierności oraz 

poświęcenia) związało się z zawężeniem rzymskiej reguły etyczno-prawnej powiadającej, 

że zobowiązań należy dotrzymywać w niezmienionym stanie rzeczy – pacta sunt 

servanta, rebus hic stantibus. W pełnym brzmieniu ta reguła nakazuje dotrzymywanie 

zobowiązań, które niewątpliwie znamionują uczciwego i prawego człowieka  

w niezmiennym stanie rzeczy, którym dla wojownika i rycerza było państwo - suweren. 

Natomiast w nowożytnej myśli politycznej państwo narodowe stało się koniecznym 

stanem rzeczy, wobec którego należało i powinno się być wiernym. Było to państwo 

związane ze światem zhierarchizowanych społeczeństw lub zawężonych demokracji – 

światem po części jeszcze feudalnym, despotycznym i totalitarnym. W tym świecie 

wolność indywidualna nie przynależy jednostce i najogólniej realizowana jest  

w zbiorowości (totalności), jaką jest naród, a najlepiej państwo – jak przekonywał 

zagorzały zwolennik instytucjonalizmu Fryderyk Hegel. Przekonanie takie lansowane 

wcześniej przez Platona, później zaś przez Hegla i Marksa - jak rzecz ujął Karl Popper – 

potrzebowało bezgranicznej wierności, posłuszeństwa i nieprzejednania oraz troski  

o sprawy ponadindywidualne, narodowe i państwowe, po to aby państwo trwało i nie 

zmieniało się, aby zapewnić mu wieczne istnienie i coraz większą potęgę
76

. Stąd  

i militarystyczna maksyma elit wojskowych z początku XX wieku: Wojsko służy państwu, 

tylko państwu. Bo jest ono państwem
77

. Wojsko jest tutaj instytucją państwa i państwem 

w państwie, które funkcjonuje na szczególnym uznaniu dla honoru, wierności  

i praktycznie bezgranicznym oddaniu, służbie w posłuszeństwie i wierności nawet  

w sytuacjach przestępstwa i zbrodni. Uznanie to identyfikuje honor z arystotelesowskim 

pojmowaniem męstwa żołnierzy zawodowych, które polega na umiarze między odwagą  

                                                 
73

 Zob.: Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Załącznik do obwieszczenia Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. [poz.55] Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej  

z 2008 r. nr 5, s. 565-568. 
74

 Ibidem, s. 565. 
75

 Zob.: M. Adamkiewicz, Z dziejów etosu wojska, Wyd. Bellona, Warszawa 1997; Tenże, Wybrane 

zagadnienia z historii etosu wojska, WAT, Warszawa 1997. 
76

 Zob.: K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1 i 2, Wyd. Kwartalnika Politycznego 

„Krytyka”, Warszawa 1987. 
77

 Cyt. za: W służbie narodu. Bundeswehra 1955-1993, Bellona, Warszawa 1993, s. 37. 
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i bojaźliwością (tchórzostwem), przyjemnością z odwagi i bojaźliwością przed 

narażeniem się na przykrości (tchórzostwem przed przykrościami).  

Wzoru i ideału postępowania ze wszech miar honorowego w środowiskach 

żołnierskich upatrywano w bezwzględnej i niezmiennej wierności, w myśl hasła: sapere 

talis – zawsze niezmienni, wierni i bezgranicznie oddani państwu, narodowi  

i społeczeństwu. Jednak niezmienna wierność wiązana z honorem bez względu na zmiany 

stanu rzeczy prowadzi do tragedii ludzkich i narodowych. Tego doświadczyło niejedno 

pokolenie żołnierzy ostatnich wieków działających w świecie zhierarchizowanych 

społeczeństw nacjonalistycznych lub o zawężonej demokracji. 

Gotowość narażania się na niebezpieczeństwa i niewielkie lub żadne korzyści 

charakteryzuje żołnierzy armii jako instytucji. Oni mają skłonność do – jak słusznie rzecz 

specyfikują autorzy przywołanej już wcześniej pracy o socjologii wojska pod redakcją 

Giuseppe Caforio – honoru; traktowania zawodu jako powołania; do rozproszonej wiedzy 

ogólnej (a nie profesjonalnej); hierarchiczności; wynagrodzeń pozafinansowych; 

funkcjonowania w oparciu o specyficzne prawo wojskowe; elitarności i zamkniętości 

możliwości rozwoju; podporządkowywania życia rodzinnego potrzebom służby 

wojskowej; korzystania z służbowych dobrodziejstw mieszkaniowych, bezpłatnych 

świadczeń medycznych i przywilejów emerytalnych. W przeciwieństwie do powyższego, 

troska o bezpieczeństwo, życie i przeżycie oraz korzyści indywidualne opisują żołnierzy 

armii jako organizacji. Oni mają skłonność do tego, aby: podejmować się zajęcia 

wojownika, nie kierując się honorem, ale ekonomią wolnego rynku i poziomem 

zarobków oferowanych przez armię jako organizację; swoimi specjalnościami 

(profesjonalizmem) porównywalnymi z zawodami cywilnymi i zapotrzebowaniem na nie 

ze strony organizacji wojskowej; sprawiedliwym wynagrodzeniem i cywilną jurysdykcją; 

swobodą w związaniu się z armią i statutem takim samym, jak wszyscy obywatele po 

zakończeniu zatrudnienia w wojsku
78

.  

Wskazane trendy w przechodzeniu od armii jako instytucji do armii jako 

organizacji zmieniają znaczenie pojęcia honoru, na niego – można stwierdzić za 

cytowaną konstatacją H. Skolimowskiego – już nawet w armii nie ma czasu. Cnotę 

honoru zdaje się zastępować taka dystynkcja etyczna jak godność ludzka albo denotacja 

honoru rozciągana jest na godność ludzką, która w definicjach Arystotelesa jest umiarem 

pomiędzy nadmiarem służalczości i niedostatkiem zarozumiałości – Złotym Środkiem 

pomiędzy egoizmem a altruizmem, troską o samego siebie i poświęcania się dla innych. 

Badania z ostatnich dziesięcioleci XX wieku prowadzone w środowisku wojskowym 

potwierdzają wyartykułowaną tezę. Społeczność żołnierska pod pojęciem godności 

skłonna jest pomieszczać takie wartości, jak: uczciwość w postępowaniu wobec siebie  

i innych, odwagę cywilną (!), postępowanie moralne i zgodne z prawem
79

.  

Doświadczenia historyczne i dane badań socjologicznych skłaniają do zmiany 

denotacji honoru albo jego archaizacji, wiązania go z epoką starożytną i średniowieczną 
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 Zob.: Handbook of the sociology of the military, ed. by Giuseppe Caforio, op. cit. 
79

 Zob.: Wartości i postawy moralne w procesie wychowania wojskowego, pod red. M. Marcinkowskiego, 

Koszalin 1995. 
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oraz systemami totalitarnymi
80

. Absolutyzowaną dawnej wierność, niezmienność  

i nieustępliwość zastępuje uczciwość wobec siebie i innych, troska nie o abstrakcyjną  

i hipostatyczną rodzinę rodzin – Ojczyznę, lecz konkretną i własną rodzinę oraz zarówno 

jej, jak i własne bezpieczeństwo. Jest to mentalność pragmatyczna, ale zaświadcza o tym, 

że procesy przechodzenia z armii jako instytucji do armii jako organizacji są daleko 

posunięte.  

Godność człowieka jest wartością najwyższą w systemach demokratycznych 

realizujących ideę wolności. Z tych to względów w warunkach służby wojskowej idzie  

o to, aby maksymalnie szanować godność ludzką przy jednoczesnym optymalizowaniu 

efektywności wojskowej - profesjonalizmu. Nie idzie już o żołnierza zawsze wiernego 

suwerenowi (państwu), z dystynkcją honoru (pojętego jako bezwarunkowe oddanie) na 

pierwszym miejscu, lecz żołnierza szanującego prawo, godność własną i innych oraz 

porządek wolnej demokracji
81

. Jest to ideał „obywatela w mundurze”
82

. W ideale tym 

żołnierz nie odgrywa żadnej szczególnej roli w państwie, ma takie same uprawnienia, jak 

każdy cywilny obywatel – po prostu obywatel. Nie wymaga się od niego wierności  

i podporządkowania oraz bezmyślnej dyscypliny, lecz partnerstwa, godności żołnierskiej 

i „obywatelstwa w mundurze” człowieka wolnego, równego i przyjaźnie nastawionego do 

siebie oraz innych. 

Dystynkcją „obywatela w mundurze” jest bardziej niezbywalna godność ludzka, 

troska o siebie i innych niż wąsko pojęty honor, wierność, posłuszeństwo  

i nieprzejednanie. Bowiem tak pojęty honor nie daje się uzgodnić z takimi preferencjami 

współczesnych społeczeństw demokratycznych, jak wolność i indywidualizm. Wąsko 

pojęty honor nie sprzyja godności, wolności i odpowiedzialności. Zaś o zmierzchu wąsko 

pojętego honoru i preferencji dla godności ludzkiej, praworządności oraz wolności ludzi 

w mundurach poniekąd zaświadcza przekonanie, że jeżeli w społeczeństwie liberalnej 

gospodarki wolnorynkowej nie ma czasu na honor, bowiem skoro wszyscy starają się  

o siebie i zysk, dobra materialne i wartości ekonomiczne oraz masową konsumpcję, to nie 

trzeba kultywować tradycji oficerskich kodeksów honorowych lub egalitarnie rozszerzać 

ich kompetencje na tych, którzy oficerami nie są, czyli wszystkich żołnierzy 

zawodowych. Dla tych żołnierzy znaczenia zdaje się nabierać, wyrastająca na etyce 

ekonomicznej, etyka biznesu, która zaprzecza etyce heroicznej – etyce honoru polegającej 

na braku kalkulacji nakładów i zysków, kosztów i efektów
83

. Bowiem wiele wskazuje na 

to, że tendencje armii jako organizacji i zmiany w warunkach służby wojskowej idą  

w kierunku doskonalenia profesjonalizmu żołnierskiego. Jest to kierunek, który kształtuje 

pragmatyczną, racjonalną i liberalną tradycję działalności wojskowej – działalności ludzi 

równych w swej godności i prawach obywatelskich podejmujących się zajęcia w jednej  

                                                 
80

 Por.: A. Bocheński, Rozmyślania o polityce polskiej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 

61-66.  
81

 Zob.: A. Podkowski, Dowodzenie, dyscyplina i partnerstwo w Bundeswherze, „Zeszyty Naukowe AON” 

1995, nr 1, s. 150-160. 
82

 J. Oelrich, Die Kontzeption der Jnneren Fuhrung as heuting Sicht, Koblencja 1990; cyt. za: J. Świniarski, 

K.P. Kizer, Godność człowieka w warunkach służby wojskowej. Doświadczenia polskie i niemieckie, 

„Zeszyty Naukowe AON” 1997, s. 244.  
83

 Zob.: M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Wyd. Bellona, 

Warszawa 2001. 
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z naturalnych i niezbędnych liberalno-demokratycznemu społeczeństwu organizacji, jaką 

z założenia stają się profesjonalne siły zbrojne. 

7. KU AKSJOLOGII ANTYWOJNY I UZASADNIANIU PRAWA DO 

INTERWENCJI  

Liberalizm, rozumność i pragmatyzm oraz wielowymiarowość człowieka i model 

sprawowania, który właściwy jest zarówno dla Foucaultowskiej seksualności, jak  

i Kantowskiego republikanizmu reprezentatywnego, są ze swej natury antywojenne,  

w sensie Tofflerowskim, tzn. dopuszczają antywojny, które zapobiegają wielkim, 

masowym i totalnym wojnom. Koncepcję wojny każdego z każdym zastąpiliśmy – 

powiada Thomas Hobbes – racjonalnym i sztucznym państwem, które stoi na straży 

wolności, własności i bezpieczeństwa
84

. Przeświadczenie to leży u podstaw mentalności 

społeczeństw liberalnych, które nierozumną wojnę starają się zastąpić aprobatą dla 

działań pokojowych lub obronnych podejmowanych przez siły zbrojne. Społeczeństwa te 

aprobują i oczekują od sił zbrojnych takich działań, jak: „zwalczanie międzynarodowego 

terroryzmu”; „walka z międzynarodową przestępczością i organizacjami mafijnymi”; 

„międzynarodowa kontrola zbrojeń”; pomoc rozwojowa i humanitarna; zwalczanie klęsk 

żywiołowych”, „ochrona granic przed ich nielegalnym przekraczaniem”; „misje 

pokojowe bez użycia broni pod kontrolą ONZ”; „międzynarodowe doradztwo 

wojskowe”; „działania wojskowe na terenie NATO”; „ochrona obywateli i dyplomatów 

za granicą”. W mniejszym stopniu aprobatę uzyskują „misje zbrojne ONZ czy NATO  

z użyciem broni”, „obrona własnego terytorium” lub „pomoc innemu państwu  

w powstrzymaniu agresora”
85

. 

Generalnie można stwierdzić, że w liberalnych społeczeństwach demokratycz-

nych oczekuje się dziś od żołnierza jeszcze zdolności zabijania, ale już nie umierania. 

Wyborcy i instytucje tych społeczeństw oczekują, aby ci żołnierze nie umierali, byli jakoś 

nieśmiertelni i rycerscy w działaniach przywracających nadzieję, niosących pomoc, pod-

trzymujących pokój lub narzucających pokój – staraniach o wolność i demokrację liberal-

ną przeciwko złym tyranom i despotom wstrzymującym postęp wolności i gospodarki 

wolnorynkowej itp. Są jednak nadal i takie społeczeństwa, których kultura akceptuje 

umieranie swoich żołnierzy, wręcz oczekuje tego od nich, gwarantując im życie wieczne 

w zamian za śmierć w boju.  

  O ile w starożytności rolę sumienia o znaczeniu powszechnym spełniali mędrcy 

lub wyrocznie; w średniowieczu – duchowni; w czasach nowożytnych – autorytety 

moralne (filozofowie, naukowcy, przywódcy polityczni i religijni); to rozwój wolnego 

rynku i handlu, szczególnie w XX wieku, już wyraźnie zaznaczył, że to rynek przejął rolę 

sumienia społecznego, wyroczni, przewodników sumień ludzkich i autorytetów 

moralnych. W związku z tym, jak głoszą szczegóły koncepcji zarówno ultraliberalnych, 

jak i anarchistycznych
86

, gwałcące wolność nowożytne państwo narodowe wraz z jego 
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 Zob.: T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, PWN, 

Warszawa 1954.  
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 Zob. np.: Kamilton 1993 nr 1, s. 24-48. 
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militarnymi i stosującymi przemoc instytucjami zastąpić powinny agencje, w tym agencje 

czy firmy zapewniające bezpieczeństwo, ochronę i jakoś im podobne agencje militarno-

policyjno-ochronne. Legitymizacją ich działania powinny być wygrane przetargi na 

określone usługi, ich najtańsze i efektywne świadczenie. Być może jest to utopia  

i mrzonka, ale jest to alternatywa wobec tradycyjnej i zinstytucjonalizowanej armii. Póki 

co, armia wciąż jest bardziej instytucją niż organizacją, ale jest instytucją, w której 

skłonności ku organizacji są już wyraźne. Misja troski o suwerenność, niepodległość  

i integralność terytorialną Ojczyzny coraz bardziej zdaje się zastępować pierwszeństwo 

starań o bezpieczeństwo, już nie tyle narodowe, co wspólne lub sojusznicze; 

pierwszeństwo elitarnego honoru zastępuje prymat egalitarnej godności ludzkiej; 

archaiczne posłuszeństwo i wierność ogranicza supremacja czci dla życia własnego  

i innych; poświecenie i bezgraniczne oddanie (mierność, ale wierność) zaciemnia blask 

profesjonalizmu, efektywności i legalizmu. 

Jednak dokonane przez naszych przodków wybory ukształtowały współczesną 

kulturę, która przesiąknięta jest idealizowanym pragnieniem pokoju i faktycznymi 

zmaganiami wojennymi. W kulturze tej od wieków wyrażana jest preferencja dla pokoju 

przeciwstawianego wojnie, chociaż faktycznie prowadzone są nieustanne wojny 

usprawiedliwiane dążeniem do pokoju, jego obroną itp. Wojna traktowana jest często 

jako coś irracjonalnego, w przeciwieństwie do rozumnego i godnego człowieka 

wielowymiarowego pokoju. Ta swoista schizofrenia lub hipokryzja wyjaśniane są różnie. 

W tłumaczeniach tych najczęściej przeciwstawia się człowieka natury - człowiekowi 

kultury; barbarzyńcę - człowiekowi cywilizacji; człowieka złego - człowiekowi dobremu; 

żądnego krwi zbrodniarza - człowieczeństwu itd. Ale w wyjaśnieniach tych człowiek 

natury jest dla jednych agresywny i wojowniczy, dla innych zaś – altruistyczny  

i pacyfistyczny. Tym samym dla pierwszych człowiek kultury jest altruistyczny  

i ograniczający swoją naturalną agresywność, dla drugich natomiast wojowniczy  

i agresywny, ograniczony przez ideały pacyfistyczne człowieka kultury.  

Rzecz zdaje się tkwić w tym, aby życie realizować w sposób rozumny i twórczy,  

a nie w sposób tylko racjonalny i odtwórczy oraz zgodnie z Zasadą Wydajności – jedno-

stronny i jednowymiarowy. Skutkiem charakterystycznym dla spojrzenia epoki indu-

strialnej jest z jednej strony to, co stanowi paradygmat nauki o wojnie spetryfikowany 

przez Clausewitza, jako nauki o celach uniwersalnych i obiektywnych wojny, z drugiej 

zaś paradygmat nauk o pokoju funkcjonujący pod nazwą polemologii, jako, wg Gastona 

Bouthoula, nauki o przyczynach wojen z zamiarem ich wyeliminowania ze wspólnoto-

wego życia ludzi.  

Natomiast utrwalany - w racjonalnym społeczeństwie jednowymiarowym rządzo-

nym Zasadą Wydajności - paradygmat clausewitzowski wojny traktuje ją jako środek, 

czyn i narzędzie polityki
87

 do realizacji takich trzech celów, jak: zniszczenie sił zbroj-

nych, zdobycie kraju (terenu) przez nie chronionego i załamaniu woli jego mieszkań-

ców
88

. W paradygmacie tym eksponuje się wydajność działań sił zbrojnych mierzoną 

zdolnościami zniszczenia, eliminacji czy też likwidacji sił zbrojnych innego kraju – nie-
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 Zob.: C. Clausewitz, O wojnie, Wyd. KUL, Lublin MCMXCV, s. 23. 
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przyjaciela, przeciwnika czy wroga. Owa eliminacja zdawała się być warunkiem wystar-

czającym do tego, aby „zająć kraj” i „załamać wolę” jego mieszkańców – zrealizować 

racjonalnie i wydajnie cele wojny. Ale w myśleniu Clausewitza wojna jest „istnym kame-

leonem” i (…) ze względu na panujące w niej dążności, stanowi dziwną trójcę złożoną  

z pierwotnej gwałtowności żywiołu, nienawiści i wrogości, co należy uznać za ślepy po-

pęd naturalny, dalej z gry prawdopodobieństwa czyniącej z wojny swobodną czynność 

duchową, wreszcie zaś z właściwości podrzędnej – narzędzia politycznego, przez co pod-

lega zwykłemu rozsądkowi. Pierwsza z tych trzech stron zwraca się ku narodowi, druga 

do wodza i wojska, trzecia zaś przeważnie do rządu
89

. Taki paradygmat wojny nazwano 

trynitarnym modelem wojny, który obejmuje „trójcę pierwotną”: (instynkt, przypadek, 

rozum), „trójcę wtórną” (naród, wojsko, rząd) i trójcę, którą nazwać można militarną 

(wolę narodu, siły zbrojne i teren)
90

. 

To na kanwie clausewitzowskiego przeświadczenia tworzono międzynarodowe 

prawo wojenne, które ograniczało i legitymizowało działania zbrojne tylko do uczestni-

ków walki – kombatantów – i zabraniało działań w stosunku do niekombatantów. Reali-

zacja tych rygorów okazała się trudna. Co więcej, wiele wskazuje na to, że staje się coraz 

trudniejsza. Ważnym symptomem narastania trudności w spełnianiu rygorów międzyna-

rodowego prawa wojennego tworzonego w epoce racjonalizmu są wizje przyszłych walk 

zbrojnych, które będą (i poniekąd już są) toczone … nie przez regularne armie, ale przez 

grupy, które dzisiaj nazywamy terrorystami, bojownikami, bandytami i rozbójnikami, ale 

które niewątpliwie poszukują dla siebie bardziej oficjalnej nazwy. Ich organizacja naj-

prawdopodobniej będzie w większym stopniu opierać się na podstawach charyzmatycz-

nych niż instytucjonalnych, zaś motywacja wynikać mniej z profesjonalizmu, a bardziej  

z fanatyzmu i opartej na założeniach ideologicznych lojalności
91

. Do takich walk mniej 

przydatne są tradycyjne, potężne i karne siły zbrojne, a bardziej małe
92

 i działające nie  

w sposób zgodny z racjonalnie najlepszym planem, lecz realizujące wiele opcji
93

, rozum-

nie i wielowymiarowo, twórczo i niestereotypowo.  

Jeżeli wojny jako walki zbrojne tracą charakter starć pomiędzy armiami masowy-

mi i stają się coraz bardziej tzw. zmaganiami o małej intensywności i prowadzonymi  

w niszach, to wymagają innych niż w epoce industrialnej bojowników, żołnierzy i ofice-

rów – innych etyk i postaw moralnych oraz preferencji aksjologicznych. Wiele wskazuje 

na to, że nie mają to być wyalienowane narzędzia i maszyny wyspecjalizowane tylko do 

zabijania się wzajemnie. W konfliktach tych chaos, brak umundurowanego i poddanego 

karnej władzy dowódców przeciwnika, jego zakrytość i skrytość rodzi potrzebę sposobie-

nia kadr niejednowymiarowych, lecz wielowymiarowych, nie dowódców myślących ra-

cjonalnie i odtwórczo, lecz wojowników rozumnych w sensie przygotowania nie tylko do 

tradycyjnych (jednowymiarowych) działań bojowych, lecz także innych, niekonwencjo-

nalnych, nowych i niestereotypowych. Tego wymagają już powszechne działania w Tof-
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flerowskich antywojnach, operacjach specjalnych i operacjach innych niż wojna po tzw. 

misje pokojowe i humanitarne. Misje te to przede wszystkim, takie jak: peacemaking, 

których celem (zadaniem) jest doprowadzenie do porozumienia pokojowego lub prze-

rwania ognia za pomocą środków dyplomatycznych; peacekiping, których zadaniem jest 

ograniczone użycie sił zbrojnych i policyjnych za zgodą kraju „przyjmującego” dla po-

trzymania porozumienia pokojowego lub przerwania ognia; peace enforcement, których 

celem jest wymuszenie przestrzegania porozumień lub ochrona ludności cywilnej; peace-

building, polegające na długoterminowym wsparciu tworzenia pokojowego ładu za po-

mocą środków niewojskowych
94

. 

Coraz częstsze wykorzystywanie sił zbrojnych w działaniach antywojennych wy-

generowało to, co nazywane bywa „nowymi wojnami”, wojnami postmodernistycznymi”, 

a nawet „nieformalnymi” lub „sprywatyzowanymi” – działaniami reagującymi bardziej 

na przemoc związaną z ideologią, naturą wspólnot i terroryzmem niż interesami państw. 

W tych wojnach nie ma już frontów, kampanii i decydującej bitwy, nie ma też respektu 

dla terytorialnych ograniczeń państwa, nie ma koszar, mundurów i publicznego oddawa-

nia honorów
95

. Z uwagi na szczególnie częsty brak w tych wojnach respektu dla suwe-

renności słabych państw i ich terytorium, zrodził się problem odpowiedzialności innych 

za podejmowane na tym terytorium interwencje, operacje pokojowe i humanitarne oraz 

działania specjalne i operacje inne niż wojna. Jest to nowy problem aksjologiczny, skła-

niający do wyróżnienia obok tradycyjnego już prawa do wojny (jus ad bellum) wskazują-

cego na „sprawiedliwe” jej przyczyny, prawa wojennego i humanitarnego (jus in bello) 

określającego dopuszczalne sposoby jej prowadzeni, (jus post bellum) wskazujacego na 

„sprawiedliwe” jej kończenie, także nowego prawa, a mianowicie prawa do antywojny (w 

pojęciu Tofflerowskim) lub „wojny uprzedzającej” – jus ad antybellum. Podstawy tego 

prawa do antywojny czy też prawa do interwencji stara się budować doktryna responsibi-

lity to protect (zwana już RtoP lub R2P). Doktryna ta została opracowana w roku 2001  

i przedstawiona przez Komisję do spraw Interwencji i Suwerenności Państw – komisję 

powołaną przez rząd kanadyjski. Obejmuje ona: 

1. Responsibility to prevent – obowiązek zapobiegania kryzysom humanitarnym. 

2. Responsibility to react – określenie zasad ewentualnej interwencji wojskowej jako 

reakcji na kryzys. 

3. Responsibility to rebuild – odpowiedzialność za odbudowę i pojednanie społe-

czeństwa, zwłaszcza jeżeli interwencja wojskowa z zewnątrz nastąpiła
96

. 

Doktryna ta została włączona w 2005 roku do dokumentów końcowych Zgroma-

dzenia Ogólnego ONZ w formie rozbudowanej. W tej formie prawo do interwencji i an-

tywojny ma miejsce w czterech przypadkach: ludobójstwa, zbrodni wojennych, czystek 

etnicznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Prawo to zaleca pierwszeństwo prewencji 

przed interwencją i stopniowe stosowanie siły
97

. 

Wiele wskazuje na to, że osnową wizji przygotowania wojowników wielowymia-

rowych, którzy potrafią sobie radzić rozumnie i twórczo z tzw. wojnami XXI wieku 
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(działaniami rozproszonymi, terrorystycznymi itp.) jest nabycie umiejętności działania, 

które filozofia i etyka bezpieczeństwa wiąże z czterema metodami: wojenną, nie-

wojenną, pokojową i nie-pokojową
98

. Na tych metodach zdaje się zasadzać rozumność 

radzenia sobie w spełnianiu misji urzeczywistniania bezpieczeństwa z szanowaniem życia 

swojego i innych, na ile jest to tylko możliwe. W rozumnym radzeniu sobie w urzeczy-

wistnianiu bezpieczeństwa zabijanie, niszczenie i burzenie nie jest jedyną, a jednowymia-

rową, predyspozycją wojowników przyszłości. Bowiem oni powinni równie sprawnie 

posługiwać się metodą nie-wojenną, pokojową i nie-pokojową. A w posługiwaniu tym 

idzie o to, aby reagować elastycznie i nie tylko dokonywać krwawych i śmiertelnych de-

strukcji innych, lecz starać się także o różne złożenia czynów konstrukcyjnych, profilak-

tycznych i konstrukcyjnych. Organizować różne złożenia tych czynów, aby zapewnić 

trwanie, przetrwanie, rozwój i doskonalenie – zarówno sobie, jak i innym. Organizowanie 

takie tworzy paradygmat aksjologii i etyki bezpieczeństwa, który zdaje się być rozumnym 

i twórczym projektem wyjścia z kryzysu aksjologii, w tym również etyki wojskowej. Dla 

tej ostatniej lepszym byłoby określenie etyka wojownika – świadomego obywatela  

i człowieka wielowymiarowego, który nie tylko konserwuje i konstruuje (tworzy) dobro, 

dokonuje destrukcji zła lub zapobiega jakimkolwiek zmianom w jego naturalnym (zasta-

nym) poziomie, lecz nie konserwuje i nie konstruuje (tworzy) zła oraz nie powoduje 

umyślnie destrukcji dobra i nie zapobiega jakimkolwiek zmianom poszerzającym dobro. 

Zdaje się to być niezmiernie interesujący aksjologicznie – aczkolwiek dyskusyjny 

- paradygmat dla edukacji humanistycznej w wojsku jako organizacji starającej się o bez-

pieczeństwo w warunkach ponowoczesnych, na progu trzeciego tysiąclecia. Wszelako to 

aksjologia, system wartości generowany i preferowane ideały są celami edukacji, także 

kształcenia i wychowania wojskowego, obronnego czy też dla bezpieczeństwa
99

. 
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ON THE AXIOLOGY OF THE PROFESSIONAL ARMED FORCES 

Summary 

In quest for the axiology of the professional armed forces the author comes from the con-

viction that they are generated from the crisis of values formed in modern societies. Therefore, 

the overall evidence indicates the crisis axiology of this society and refines it. Firstly, the views 

of Herbert Marcuse are referred, criticizing the industrial society. Secondly, there is the opinion 

of Immanuel Wallerstein criticizing the modern society. Finally, there are the trails of Michel 

Foucault’s thoughts, criticizing the society model of madness and crime in exercising power, as 

well as indicating the model of sexuality in this exercising, which features the latest society. 

Then, against the background of the criticism the author is trying to point out the influence of the 

democratic peace concept on the axiology of the armed forces – a concept that is put in the de-

sign of Immanuel Kant. This axiology is set in military sociology observations and, exposed by it, 

the process of transition from the Army as an institution to the Army as an organization. In this 

process, as it is suggested by the author, there is the antique distinction of honour and the enno-

bled distinction of human dignity of "a citizen in a uniform". This process consists of the change 

in thinking about the operation of the armed forces, their tasks and the methods of implementa-

tion. Its evidence appears to be the abandonment of the army bloody struggles apology for the 

prevention and antiwar apology, as well as the creation of a new type of intervention and its jus-

tification. 

Keywords: one-dimensional, multi-dimensional human, industrial society, modern society, bio-

politics, security, eternal peace, the abolition of the conscript army, the theory of democratic 

peace, human security, antiwar, operations other than war, special operations, honour, human 

dignity 
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TOŻSAMOŚĆ NARODOWA A TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA 

 

Streszczenie: Artykuł ukazuje problem współczesności, który jawi się zderzeniem dwóch pozio-

mów tożsamości. Pierwszy to obszar narodowy, natomiast drugi – europejski, którego podstawę 

stanowi Wspólnota. Zderzenie interesów narodowych ze wspólnotowymi zdaje się być kwestią 

nieuniknioną, a wynika z prozaicznej przyczyny, mianowicie z różnic kulturowych pomiędzy naro-

dami współtworzącymi Wspólnotę. Tradycja i historia, które stworzyły tożsamości narodów – 

członków UE, to fundamenty trwałości wartości narodowych, w związku z czym stanowią gwa-

rancję niezależności państw. Jednak w obliczu homogenizacji świata oraz powszechnej tendencji 

do tworzenia świata tzw. globalnej wioski, tożsamości narodowe zdają się być zagrożone na rzecz 

tożsamości zbiorowych. Jedną z takich tożsamości – tworzących się na naszych oczach – jest toż-

samość europejska, której poświęcono większą część artykułu. 

 

Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, tożsamość europejska, integracja europejska, konflikt 

tożsamości 

WSTĘP 

Cechą charakterystyczną współczesnej cywilizacji jest postępująca globalizacja. 

Jest ona postrzegana przede wszystkim jako czynnik determinujący funkcjonowanie 

szeroko pojmowanej sfery ekonomicznej, ale globalizacja to także narastające migracje. 

Ich skutkiem jest postępujące wymieszanie kulturowe, implikujące szereg zjawisk 

społecznych. Są one przedmiotem refleksji socjologów, psychologów społecznych  

i etnografów.  

Wspomniane zjawiska nie ominęły również Europy, która od 60 lat jest obszarem 

integracji. Problematyka Unii Europejskiej, jako formy integracji ponadnarodowej, jest 

przedmiotem wielu rozważań i dociekań, zarówno, co do jej motywów, historii, jak  

i perspektyw. Trudno w tej chwili mówić o klarownej wizji wspólnej Europy. W opinii 

części publicystów zajmujących się problematyką Unii Europejskiej, analiza 

dotychczasowych osiągnięć europejskiej integracji wskazuje na znaczną dychotomię 

procesu. Jest on postrzegany przede wszystkim jako integracja gospodarcza - bardzo 

pragmatyczna, ale pozbawiona „ludzkiego wymiaru”.  

1. INTEGRACJA EUROPEJSKA 

                                                 

  Jerzy Gutowski – pułkownik Wojska Polskiego, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji 
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W kontekście powyższego, uzasadnione jest przypomnienie mało 

upowszechnionych motywów integracji, które przyświecały Robertowi Schumanowi - 

jednemu z „ojców” zjednoczonej Europy.  

Idee integracji zaczął on wcielać tuż po zakończeniu II wojny światowej, której 

źródłem i największą ofiarą była Europa. Według R. Schumana był to konflikt  

o bratobójczym charakterze w obrębie rodziny narodów należących do tego samego 

kręgu cywilizacyjnego. Europa była dla R. Schumana przede wszystkim wspólnotą 

duchową i cywilizacyjną. Podkreślał, że aby przezwyciężyć podziały, trzeba zacząć od 

budowy wspólnot opartych na bliskim sąsiedztwie, na powinowactwie duchowym  

i historycznym.  

Formułując powyższe tezy, R. Schuman był świadomy skali trudności zadania. 

Jak zintegrować państwa i narody o wielowiekowych tradycjach, o zasadniczych 

odmiennościach i różnej historii? Zdaniem R. Schumana najlepszym sposobem na 

urzeczywistnienie idei miał być czas i nieskrępowane kontakty ludzi. Był przekonany, że 

idea europejska, oparta na wzajemnej znajomości i dobrej woli, ukaże wszystkim wspólne 

podstawy naszej cywilizacji i stworzy stopniowo związki podobne do tych, z których  

w epoce poprzedniej zrodziły się nasze ojczyzny
100

. 

Przeciwstawiał się tym samym koncepcjom radykalnych zmian, które jego 

zdaniem nie zapewniałyby trwałości więzi. Zdawał sobie sprawę z faktu, że państwo 

narodowe znalazło trwałe miejsce w świadomości europejskich społeczeństw, zaś 

konflikty i wojny ową świadomość tylko umacniały. Istniała uzasadniona obawa, że 

bezceremonialne wkroczenie w tę sferę przynieść może skutek odwrotny i na zawsze 

pogrzebać ideę europejskiej integracji. 

W sukurs zamierzeniom R. Schumana przyszedł Jean Monnet, również oddany 

idei integracji, nacechowanej dużą dozą realizmu i ostrożności. Według niego głównym 

motorem integracji miało być współdziałanie państw europejskich w rozwiązywaniu 

ówczesnych problemów. Według Monneta, kiedy zbiera się ludzi z różnych środowisk, 

stawia się ich wobec tego samego problemu i powierza im zadania rozwiązania go, ci 

ludzie zmieniają się w oczach. Od momentu, kiedy przestają bronić partykularnych 

interesów, przyjmują bez trudu ten sam punkt widzenia
101

. Przywołana teza legła  

u podstaw proponowanej przez Monneta sektorowej metody integracji, której efektem 

miało być utworzenie ponadnarodowych instytucji wyposażonych w określone 

uprawnienia. W przypadku powodzenia, integracja miała być przeniesiona na kolejne 

sfery funkcjonowania, zaś ostatecznym efektem działań miało być pełne zjednoczenie 

ekonomiczne, polityczne i społeczne. 

Wcielanie w życie idei „ojców zjednoczonej Europy” zapoczątkowało utworzenie 

w 1952 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Był to początek drogi, którą stara się 

podążać dzisiejsza Europa. 

Ważnym impulsem dla spojrzenia „od nowa” na istotę europejskiej integracji, 

zwłaszcza w wymiarze społecznym, było rozszerzenie Unii o państwa Europy Środkowo-

Wschodniej, w tym Polskę. Wraz ze wstąpieniem do Unii państw słowiańskich, 
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postrzeganych w społeczeństwach Europy Zachodniej jako odmienny krąg kulturowy, 

ożyły dyskusje dotyczące konsekwencji rozszerzenia. Głośno formułowano pytania, czy 

Unia dysponuje wystarczającymi narzędziami integracji, by zneutralizować różnice 

między Wschodem i Zachodem Europy. Centralną kategorią, znajdującą się w ogniu 

sporów była tożsamość europejska, od której wielu naukowców i publicystów uzależnia 

powodzenie przedsięwzięcia pod hasłem „zjednoczona Europa”. 

2. TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA 

Dla potrzeb niniejszego artykułu, kwestią podstawową jest zdefiniowanie pojęcia 

tożsamości. Czy jest ona „widomym” elementem obiektywnej rzeczywistości, czy też, jak 

uważa Zygmunt Bauman, tożsamość jest jak powietrze - materią, która obiektywnie 

istnieje, ale nikt jej nie widzi i nie jest w stanie jej opisać.  

W poszukiwaniu odpowiedzi słuszne wydaje się odwołanie się do nauk 

społecznych. Według psychologów tożsamość to uświadomione i nieuświadomione 

postawy wobec zbioru pewnych wartości, charakterystycznych zarówno dla samego 

podmiotu, jak i jego otoczenia. Psychologia traktuje tożsamość w dużej części jako 

„poczucie”, a więc zjawisko niedostrzegalne zewnętrznie i trudno identyfikowalne dla 

postronnego obserwatora. W sferze głównie pozamaterialnej lokuje tożsamość także 

socjologia, identyfikując ją jako zbiór elementów, do których zaliczyć należy 

samoświadomość jednostki, traktowaną jako zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, 

wspomnień, świadomość kontynuacji pozostawania sobą w zmieniających się warunkach 

życia, świadomość uczestnictwa podmiotu w grupach społecznych, zdolność do 

porównań interpersonalnych i grupowych.  

Na podstawie przywołanych definicji tożsamości można stwierdzić, że jest to 

pojęcie w dużej mierze abstrakcyjne, funkcjonujące głównie w naszej świadomości. Co 

prawda, istnieją warunki, które pozwalają na „widzialne” manifestowanie naszego „ja”, 

niemniej jednak jego istotą są wartości, przekonania i idee. Czy można zatem opisywać 

coś, czego nie widać? Po wpisaniu hasła „tożsamość” w wyszukiwarkę internetową 

wyświetla się ponad 5,5 mln odnośników do stron i artykułów. 

Tożsamość wskazywana jest jako atrybut konstytuujący zarówno jednostkę 

(tożsamość indywidualna), jak i większe zbiorowiska ludzi (tożsamość grupowa).  

Odnosząc się do relacji między tożsamością indywidualną a grupową, należy podkreślić, 

że powinno się je rozumieć raczej jako pojęcia wielorako powiązane niż odrębne. 

Tożsamość społeczna jest zwielokrotnioną tożsamością indywidualną opartą o wspólne 

lub zbliżone dla wszystkich czy większości: (...) systemy wartości, norm, obyczajów, 

zwyczajów, języka, gospodarki czy wreszcie określonego terytorium. Tożsamość 

społeczna to (...) tożsamość zbiorowa, oparta na przeżywanej i zinternalizowanej tradycji, 

teraźniejszości i wspólnym dla grupy definiowaniu przyszłości
102

. Tożsamość to również 

pewna odrębność od obcych i poczucie związku z grupą swoich oraz świadomość 
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ciągłości historycznego trwania tej grupy i jej zbiorowej filiacji.
103

 Podkreślić należy 

wyrażenia ciągłość i historyczne trwanie, które mocno osadzają tożsamość  

w historycznym kontekście, a więc w środowisku już niezmiennym.  

Tak zdefiniowana tożsamość grupowa stanowi bazę dla określenia tożsamości 

narodowej. Jest ona obrazem tych cech i wartości, które decydują o naszej „inności” 

wobec pozostałych narodów. W strukturze tożsamości narodowej wyodrębnić można 

różne elementy. J. Kukułka wymienia jej trzy składniki: tożsamość etniczno-narodową 

(więzy historyczne i językowe), tożsamość wynikającą z członkostwa we wspólnocie 

politycznej oraz tożsamość opartą na doświadczeniu i emocjonalnym odczuwaniu 

łączności z małą Ojczyzną
104

. Z kolei K. Łastawski wskazuje: dziedzictwo kulturalne, 

trwałą i świadomą odrębność ludzi związanych z określonym terytorium, wspólnotę 

językową, obyczaje i zwyczaje oraz elementy symboliczne utrwalające pamięć  

o wspólnocie
105

. 

W świetle powyższych definicji, tożsamość narodowa jawi się jako mieszanka 

materii i ducha. Wielką rolę odgrywają: świadomość, idee, wartości, ale równie istotne są 

wytwory materialne, dokumentujące dorobek narodu. Wspierając się nawzajem, 

sprawiają, że: tożsamość narodowa tworzona jest z punktów wielkiej matrycy 

kulturowej
106

. Jej związek z państwem i narodem jest dwojaki. Z jednej strony tożsamość 

narodowa umożliwia trwanie narodu, z drugiej zaś sama trwa dzięki narodowi.  

O ile opisanie tożsamości w przypadku państw narodowych, a takie dominują  

w Europie, nie jest zadaniem karkołomnym, o tyle jest takim próba określenia tożsamości 

europejskiej. Wypada zadać pytanie – czy ogólnoeuropejska tożsamość istnieje?  

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Gołym okiem widoczne są różnice  

w organizacji życia społeczno-politycznego regionów, czy też państw Europy. Powyższe 

dotyczy historii, tradycji, obyczajów, wartości.  

Następstwem zróżnicowania jest słabo sprecyzowana tożsamość europejska. Nie 

wyczerpuje bowiem problemu wskazanie wspólnych korzeni cywilizacyjnych Europy, do 

których zalicza się kulturę starożytnej Grecji, teorię państwa i prawa starożytnego Rzymu 

oraz chrześcijaństwo. Istotne jest takie opisanie tożsamości, aby można nią było 

„obdarzyć” wszystkich, czy przynajmniej większość, współczesnych Europejczyków, bez 

względu na narodowość, wiek, pochodzenie, religię i przekonania. 

Na wagę problematyki tożsamości europejskiej wskazywał nieżyjący już Vaclav 

Havel. Podkreślał, że: najważniejszym zadaniem, przed którym stoi dzisiejsza Unia 

Europejska jest otwarte i jasne zastanowienie się nad tym, co można nazwać europejską 

tożsamością, nowe, prawdziwie jasne zdefiniowanie europejskiej odpowiedzialności, 

wzmocnione zainteresowanie prawdziwą europejską integracją we wszystkich jej 

zawiłościach współczesnego świata i odnowienie jej etosu (…)
107

. 
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W odpowiedzi na apel Havla, Niemiecka Unia dla Europy opracowała projekt 

Karty Tożsamości Europejskiej. We wspomnianym dokumencie Europa przedstawiona 

jest jako: wspólnota losu, wspólnota życiowa, wspólnota wartości, wspólnota 

gospodarczo-społeczna oraz wspólnota odpowiedzialności. Przywołany projekt jest 

bardzo ogólny i trudno się do niego odnieść, nie narażając się na niewłaściwą 

interpretację.   

Pomimo trudności w jednoznacznym określeniu europejskiej tożsamości, można 

posilić się o zebranie takich jej cech, które są najczęściej wymieniane. 

W konstruowaniu tożsamości Europejczyków na czoło wysuwa się tolerancja, 

pojmowana jako otwarta i pozbawiona uprzedzeń postawa, zarówno wobec obcych, jak 

 i wobec „odmienności” wśród samych Europejczyków. Jest to kwestia niezwykle istotna 

i cały czas poddawana „próbie ognia”. Współczesna Europa to migracje 

wewnątrzkontynentalne, ale również miejsce, gdzie schronienia i pracy poszukują 

miliony imigrantów spoza kontynentu. Wraz z nimi przybywają elementy nowych kultur  

i religii, często całkowicie obcych Europejczykom.  

Wartością naczelną w katalogu wartości europejskich jest również godność 

człowieka. Przestrzeganie praw człowieka jest jednym z warunków przyjęcia do Unii 

Europejskiej. Wskazywanie godności ludzkiej, jako konstytutywnej wartości europejskiej 

tożsamości, wynika między innymi, z jej uniwersalności i neutralności ideologicznej. 

Godność ludzka ma swoje źródła zarówno w religii chrześcijańskiej, jak i w ideach 

powstałych w okresie Oświecenia, zatem jest akceptowana zarówno przez wierzących, 

jak i ateistów. Jej uniwersalizm polega także na ponadczasowym charakterze.  

Ważnym elementem tożsamości europejskiej jest również kultura, jakkolwiek 

należy podkreślić, że Europa jest najstarszym „siedliskiem” państw narodowych i nie 

przejawia zbytniej chęci do rozmywania swojego dorobku narodowego. Panaceum na 

jego zachowanie, a jednocześnie włączenie do czynników integrujących Europę, 

poszukiwać należy w teraźniejszości i przyszłości, w realizacji wspólnych projektów. 

Zgodnie ze słowami Aleksandra Smolara: musimy dysponować żywą kulturą, jeżeli 

chcemy ją wykorzystać, jako czynnik integrujący wewnątrz Europy
108

.  

Wskazując wartości, które wydają się być elementem europejskiej tożsamości, 

wypada zastanowić się nad kwestią religii. Skoro tradycja chrześcijańska wymieniana jest 

wśród źródeł naszej cywilizacji, to czy można ją pominąć w kształtowaniu współczesnej 

Europy? Pytanie tym bardziej uzasadnione, że „ojcowie” zjednoczonej Europy byli 

zdeklarowanymi chrześcijańskimi demokratami, którzy zapoczątkowując europejską 

integrację, odwoływali się do chrześcijańskich korzeni.   

Problematyce chrześcijaństwa i jego miejsca w europejskiej tożsamości 

towarzyszą liczne spory i kontrowersje, które wyraźnie uwidoczniły się w czasie 

tworzenia projektu preambuły do Traktatu Konstytucyjnego dla Europy. Preambuła, choć 

nie stanowi najistotniejszej części ustaw konstytucyjnych, jest deklaracją natury ogólnej  

i manifestem wartości naczelnych. Czy zatem brak odwołania się w preambule do 

chrześcijaństwa jest wyrazem jego odrzucenia? Z pewnością nie. Jest wyrazem dbałości, 

zwłaszcza w Europie Zachodniej, o zachowanie neutralności światopoglądowej jako 
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kanonu demokracji i organizacji współczesnego państwa. Brak jednoznacznie brzmiącego 

odwołania do chrześcijaństwa nie oznacza, że wartości wyrosłe na jego gruncie nie 

znajdują miejsca w zbiorze tworzącym europejską tożsamość. Wystarczy wskazać 

przywołaną wcześniej godność istoty ludzkiej czy też poszanowanie życia. 

Podsumowaniem rozważań na temat tożsamości europejskiej uczynię słowa 

Aleksandra Smolara wypowiedziane w debacie pt. „Jeden cel, wiele dróg?”, dotyczącej 

wielorakiej tożsamości w Europie. Wskazał on, że: (…) tożsamość europejska musi być 

otwarta, żeby umieć szanować innych ludzi. Bo kiedy powstanie wrażenie, że tożsamość 

jest ostatecznie zamknięta, trudno będzie wypracować wzajemne zrozumienie
109

. 

Wracając do zasadniczego tematu, spójrzmy na relacje między tożsamością 

narodową a tożsamością europejską.  

Podobne, a właściwie identyczne, są ich funkcje. „Powołaniem” obu tożsamości 

jest integracja zbiorowisk ludzkich wokół uniwersalnych wartości, które akceptowane są 

przez większość grupy. Podobne są również konstrukcje opisywanych tożsamości, na 

które składają się: historia, tradycje, język, kultura, symbole. Wskazane podobieństwa 

stanowią jednocześnie o zasadniczych różnicach, bowiem Europa nie jest kontynentem 

homogenicznym.  

Kolejną różnicą, widoczną zwłaszcza w kontekście podziału Europy na Wschód  

i Zachód jest inna koncepcja budowy i funkcjonowania tożsamości narodowej  

i europejskiej. Ta pierwsza, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, pozostaje 

kategorią opartą w dużej mierze o wspólnotę etniczno-kulturową, z dużą rolą religii, gdy 

tymczasem tożsamość zachodnioeuropejska kieruje nas bardziej w stronę budowania 

tożsamości politycznej i obywatelskiej. 

Warto podkreślić również rolę symboliki. W tej kwestii panuje między 

rozpatrywanymi rodzajami tożsamości przepaść. Państwo narodowe to prawdziwa 

„kopalnia” symboli, bowiem ową symboliczną rolę spełniają nie tylko barwy narodowe, 

godło i hymn. Narody i ich tożsamości posiadają na swoich usługach wielkie postacie. 

Zbiory ogólnonarodowych wartości mogą być w znacznej części personifikowane  

i ilustrowane konkretnymi zachowaniami i postawami. Czyni je to pojęciami mniej 

abstrakcyjnymi.  

Czym dysponuje w tym zakresie Unia Europejska? Flaga i hymn, czy też 

ustanowienie Dnia Europy to tylko namiastka wspólnotowej symboliki, daleko 

niewystarczająca, by uznać jej wpływ za realny. Ilu Europejczyków wie, co oznaczają 

gwiazdy na niebieskim tle i co to takiego ta „Oda do radości”? 

Przykłady różnic można mnożyć. Logika nakazywałaby stwierdzić, że ich wielość 

czyni niemożliwą jakąkolwiek kooperację między tożsamościami narodowymi  

a tożsamością europejską. Takie założenie byłoby jednak błędem. Wspomnianych 

tożsamości nie można ustawiać na pozycjach konfrontacyjnych. Wręcz przeciwnie, trzeba 

poszukiwać jak największego obszaru wspólnego, na którym tożsamości mogłyby się 

uzupełniać.  
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PODSUMOWANIE 

Na zakończenie słów kilka o potrzebie budowania i upowszechniania tożsamości 

europejskiej. Truizmem, ale wartym powtórzenia, jest stwierdzenie, że wspomnianej 

tożsamości nie nabywa się wraz „z mlekiem matki”. W 1994 r., w wyniku prac grup 

roboczych stworzonych przez Unię Europejską, opracowano Akt Konstytucji Tożsamości 

Europejskiej. Jeden z rozdziałów zatytułowano „Istotne cechy tożsamości europejskiej”. 

W przywołanym Akcie podkreślono wagę edukacji, stwierdzając, że „bycie 

Europejczykiem to nie sprawa urodzenia, lecz kształcenia”
110

.  

Szansą na zbudowanie europejskiej tożsamości jest edukacja „dla Europy”. Jest to 

istotne również w kontekście edukacji obywatelskiej żołnierzy Sił Zbrojnych RP. 

Uwzględniając historyczny kontekst tożsamości, szczególną uwagę chciałbym zwrócić na 

nauczanie historii. Według ks. S. Kowalczyka „naród tym się różni od przednarodowych 

form życia społecznego, że posiada pamięć historyczną, której wyrazem  

i potwierdzeniem są dokumenty, różnego rodzaju zapisy, kroniki, utwory literackie 

itp.”
111

 Historia i jej znaczenie dla istnienia narodu jest niepodważalna. To ona w dużej 

mierze pozwala poszukiwać odpowiedzi na fundamentalne, dla określenia naszej 

tożsamości, pytanie – „skąd jesteśmy i gdzie są nasze korzenie”. Historia stanowi 

kontekst, do którego odnosimy sprawy współczesne. Jest ona częstym tematem debat na 

temat tożsamości Europejczyków. Podkreślanie wspólnych korzeni i ich zrozumienie 

wymaga konkretnej wiedzy historycznej. 

Wagę problemu dostrzegamy w konfrontacji z wynikami badań prowadzonych 

wśród młodzieży i studentów różnych państw Unii. D. Sasoon badający stan wiedzy 

historycznej wśród studentów historii University of London, opisuje, że w odzewie na 

jego prośbę o wymienienie choćby jednego znanego Polaka żyjącego w XX wieku „cisza 

była ogłuszająca”. Sasoon w dalszej części relacji napisał: (…) sprawdziłem ich wiedzę na 

temat innych krajów europejskich. Wynik: jedyni powszechnie znani XX-wieczni 

Europejczycy (…) to Hitler, Mussolini i Stalin. Aby przedrzeć się na czoło europejskich 

rankingów popularności, trzeba być okrutnym dyktatorem i ludobójcą
112

. Teza 

sformułowana może zbyt skrajnie niemniej wskazuje, jak niewiele Europejczycy wiedzą 

o sobie nawzajem. 

„Lukę niewiedzy” zapełniają w dużej części stereotypy i uprzedzenia, które 

kształtowania europejskiej tożsamości nie ułatwiają i czynią ją przedmiotem wciąż 

aktualnego dyskursu. 
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NATIONAL VS. EUROPEAN IDENTITY 

Summary 

The paper deals with the problem of the present, as a collision of two levels of identity. 

First one is a national sphere and the second – European one, whose base forms the European 

Union. The clash of national and EU interests seems to be unavoidable and arises from cultural 

differences of nations building the EU. Tradition and history that formed identities of the nations 

– EU members are foundations of the national values stability and are the warranty of their inde-

pendence. However, at present the national identity seems to be threatened by the collective one 

especially in times of “homogenization” of the world and the common trends for creating “the 

global village”. One of such identities is the European one that is being created at present. 

Keywords: national identity, European identity, European integration, identity conflict 



Obywatel w mundurze… 

 
177 

Kazimierz KOŁODZIEJCZYK

 

Tomasz LANDMANN

   

 

 

 

 

O PODMIOTOWOŚCI  

I REIFIKACJI CZŁOWIEKA 
(z uwzględnieniem środowiska wojskowego)  

 

 

Streszczenie: Artykuł dotyczy problemu aktualnego od zarania dziejów ludzkości. Rozważania na 

ten temat dotyczą istoty człowieczeństwa. Tego, co jest warunkiem nadania człowiekowi statusu 

wartości nadrzędnej w relacjach społecznych oraz tego, co powoduje jego degradację, sprowa-

dzając do roli narzędzia, przedmiotu używanego do zaspokojenia partykularnych bądź grupowych 

interesów. Pojmowanie podmiotowości człowieka odzwierciedla preferencje światopoglądowe  

i ma w wielu przypadkach zabarwienie ideologiczne. Mimo że problemowi poświęcono dotąd 

wiele publikacji, jest on nadal aktualny. W artykule starano się wskazać pewne zjawiska wiodące 

do uprzedmiotowienia ludzi w różnych relacjach, w tym wertykalnych (podległości) i horyzontal-

nych (współpracy), uwypuklając środowisko wojskowe, w którym również takie tendencje wystę-

pują. 

 

Słowa kluczowe: człowieczeństwo, podmiotowość, reifikacja, uprzedmiotowienie, relacje werty-

kalne i horyzontalne, wojsko, hierarchiczność, kodeks honorowy 

 

Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak  

w twej osobie, jako też w osobie każdego innego 

używał zawsze zarazem jako celu, nigdy jako środ-

ka.  

Immanuel Kant 

 

WSTĘP - ISTOTA PODMIOTOWOŚCI I REIFIKACJI 

Rozważaniom nad naturą człowieka towarzyszy dążenie do poznania odpowiedzi 

na pytania im towarzyszące. Co jest istotą człowieczeństwa? Czym jest człowieczeństwo 

jako wartość? Jakie jest miejsce człowieka w życiu społecznym? Jaki powinien być status 

jednostki w organizacji? Jakie cele powinien realizować człowiek, aby uczynić swe życie 

sensownym? Jakie relacje interpersonalne powinny wynikać z istoty człowieczeństwa?  

Na powyższe pytania udzielano do tej pory bardzo wielu różnych odpowiedzi, ale 

żadna z nich nie była pełna, nie rozwiązywała sprawy do końca. Pytania te nadal są aktu-
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alne. Sądzić należy, że pewnie nigdy nie poznamy odpowiedzi pełnej i zadowalającej 

wszystkich podejmujących ten wysiłek. 

Problem jest bardzo złożony, często uwikłany w kontekst światopoglądowy i ideo-

logiczny. Każda próba całościowego ujęcia dylematu towarzyszącego ludzkości od zara-

nia jest źródłem wymiany poglądów, sporów, uzasadniania własnych racji, bywa że wro-

gości.  

Dla dalszych rozważań konieczne jest zdefiniowanie kluczowych pojęć, takich 

jak: podmiotowość i reifikacja (urzeczowienie) człowieka. 

Podmiotowość człowieka realizuje się wtedy, gdy uznajemy go za wartość nad-

rzędną, za byt będący centrum wszystkich rozważań i działań, któremu stwarza się moż-

liwość pełnego integralnego rozwoju osobowego - samorealizacji. Istotę podmiotowości 

wyraża stwierdzenie, że człowiek zawsze powinien być celem, nigdy zaś wyłącznie środ-

kiem do celu, nigdy przedmiotem użycia
1
. 

Z urzeczowieniem mamy do czynienia wtedy, gdy człowiek zostaje sprowadzony 

do roli przedmiotu, którego używa się do osiągnięcia jakiegoś celu, wykonania zadania, 

pomijając należne mu, z racji człowieczeństwa, traktowanie. Człowiek staje się wtedy 

obiektem (instrumentem, narzędziem) służącym do zaspokojenia potrzeb innych ludzi lub 

grup społecznych. Tym, którzy korzystają z usług człowieka zreifikowanego przyświeca 

przekonanie, iż mają do czynienia z żywym przedmiotem, z kimś, komu zaspokajanie 

potrzeb innych jest z natury rzeczy przypisane. Układ taki uznany zostaje za coś natural-

nego, a w związku z tym za stan konieczny do zaakceptowania. 

Przejawy urzeczowienia mogą występować w perspektywie horyzontalnej i wer-

tykalnej.  

Układ horyzontalny występuje w większości kontaktów społecznych, w których 

nie ma hierarchicznego podporządkowania. Relacje, na przykład: kolega – kolega, sprze-

dawca – klient, sąsiad – sąsiad, współpracownik – współpracownik, są na pozór równo-

ważne. Horyzontalne współzależności charakteryzują się tym, że z pewnych świadczeń ze 

strony drugiej osoby możemy, ale nie musimy korzystać. Możemy dać się sprowadzić do 

roli przedmiotu zaspokającego potrzeby, możemy też tak traktować inne osoby. Podpo-

rządkowanie sobie innych lub siebie innym może, ale nie musi zaistnieć. Mamy więc do 

czynienia z sytuacją, w której dobrowolność, świadomy wybór lub niekiedy wymuszona 

decyzja odgrywają istotną rolę. Przejawiać się to może w tym, że z sąsiadem, dla przy-

kładu, możemy być w dobrych relacjach, ale nie musimy utrzymywać z nim bliższych 

kontaktów. Możemy też stwarzać pozory bliskiej zażyłości, bo jest on nam potrzebny do 

załatwienia jakiejś sprawy. Gdy cel osiągniemy albo gdy okaże się, że sąsiad nie jest od-

powiednią do tego osobą, doprowadzamy do ochłodzenia relacji, a nawet unikamy inten-

sywnych do tej pory spotkań. Tego typu odniesienia mogą występować w relacji z kole-

gami w pracy, także z osobami przygodnie poznanymi.  

                                                 
1
 Istotę podmiotowości człowieczeństwa oddaje imperatyw I. Kanta: Człowieczeństwo zarówno we własnej 

osobie, jak i w osobie każdego innego traktuj zawsze zarazem jako cel, nigdy tylko jako środek, (I. Kant, 

Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1971, s. 60). Podobne przekonanie wyraził Karol 

Wojtyła, formułując zasadę personalistyczną: Osoba bowiem nie powinna być dla drugiej osoby li tylko 

środkiem do celu. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 28.  
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W relacjach horyzontalnych mogą występować przypadki podmiotowego  

i przedmiotowego traktowania osób, z którymi wchodzimy w różnorodne współzależno-

ści. O jakości tych kontaktów decydować będzie cel, jaki dzięki nim zamierzamy osią-

gnąć, ale będzie to tylko jeden z czynników aksjologicznych. Elementem decydującym 

będzie rola, jaką wyznaczymy rzeczywistym lub potencjalnym partnerom, czy potraktu-

jemy ich jako kooperantów i wyrazimy im wdzięczność za współudział, czy też odrzuci-

my ich po zrealizowaniu wyznaczonego sobie celu. 

Odniesienia wertykalne charakterystyczne są dla społeczności, w których dominu-

je hierarchiczny system zależności, o przewadze więzi formalnych. Występują one niemal 

we wszystkich zakładach pracy, w szkolnictwie, w tzw. grupach dyspozycyjnych, w któ-

rych podstawą zarządzania jest jednoosobowa odpowiedzialność i występują elementy 

rozkazodawstwa.  

W tym układzie osoby usytuowane wyżej w hierarchii mają decydujący wpływ na 

działanie tych zajmujących niższe pozycje. Nasilenie wykorzystania przejawów postpo-

nowania godności osobowej występuje wtedy, gdy istnieją realne zagrożenia bezpieczeń-

stwa personalnego, potęgujące skłonność do uległości. Takimi zjawiskami są: bezrobocie, 

reorganizacje zakładów pracy związane z redukcją zatrudnienia i inne zdarzenia, których 

rodzaj, czas i miejsce wystąpienia trudne są do określenia.  

Odniesienia wertykalne mają to do siebie, że ludzie uzależnieni od tych usytuow-

anych wyżej w hierarchii, w dużej liczbie przypadków, dobrowolnie ograniczają swoją 

podmiotowość. Czynią to powodowani instynktem samozachowawczym. Akceptują na-

ruszające ich osobową godność zachowania przełożonych w obawie przed utratą pracy, 

wyznaczeniem na mniej intratne stanowisko, skierowaniem na kontrakt poza miejsce za-

mieszkania, do wykonywania zadań w miejscu, do którego utrudniony jest dojazd itp.  

Zasadniczym przejawem reifikacji i jej istotą jest dominacja, będąca skutkiem hie-

rarchicznego podporządkowania. Nie wyklucza to wystąpienia zjawiska odwrotnego, 

czyli instrumentalizacji własnego szefa i wykorzystania go przez podwładnego do osią-

gnięcia partykularnych interesów.   

Paradoksem układu wertykalnego jest to, że osoby postponujące swoich podwład-

nych same ulegają urzeczowieniu, szczególnie jeśli pozostają w relacji do swoich przeło-

żonych. Można w sposób uprawniony stwierdzić, że dążenie do uprzedmiotowienia pod-

władnych jest próbą rekompensaty własnych, zamierzonych lub niezamierzonych, poni-

żeń. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, a jednocześnie nie dokonując zbyt 

dużej generalizacji, dochodzimy do stwierdzenia, że w stosunkach społecznych, zarówno 

w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym, występuje i pojawiać się może zjawisko 

reifikacji, czyli uprzedmiotowienia osób wchodzących między sobą w różne relacje inter-

personalne. 

Przejawy uprzedmiotowienia mogą być podobne zarówno w układzie horyzontal-

nym, jak i wertykalnym. Bogactwo relacji interpersonalnych nie pozwala na przedstawie-

nie pełnej listy zachowań mających taki charakter. W związku z tym przedstawione niżej 

przejawy mają charakter wybiórczy i należy traktować je jako wybrane z wielkiej liczby 

możliwych zdarzeń. Wybrane przykłady: 
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1. Przekonanie, że podwładni są tylko i wyłącznie po to, aby pracować na wysoką 

ocenę przełożonego wystawianą przez jego zwierzchników i instytucje 

zewnętrzne, by zapewnić mu zajmowanie kolejnych wyższych stanowisk. 

2. Stronienie od kontaktów z podległym personelem, z jednoczesnym 

eksponowaniem własnych pozytywnych relacji, a nawet zażyłości z własnymi 

przełożonymi i osobami zajmującymi eksponowane stanowiska społeczne. Celem 

tych zachowań jest podkreślanie własnej szczególnej pozycji w środowisku. Ma to 

jednocześnie pośrednio wpływać na podwładnych, powodując u nich zaniżanie 

autooceny, co w konsekwencji prowadzić ma do pełnego podporządkowania się 

przełożonemu. Wszelkie przejawy zachowań przełożonego wolne od 

postponowania uznawane mają być, i w wielu przypadkach są, za przejaw 

szczególnego uznania. 

3. Komunikowanie przy każdej okazji i w różny sposób swojej szczególnej pozycji  

w środowisku. 

4. Brak dbałości lub niedostateczna dbałość o wyposażenie miejsc pracy personelu, 

zapewniające bezpieczeństwo i efektywność realizacji zadań, przy jednoczesnym 

urządzaniu własnego stanowiska pracy w sprzęty i meble, często zbędne, ale 

podkreślające ważność przełożonego. 

5. Podejmowanie działań, które nie są uzasadnione i nie mają pozytywnego wpływu 

na jakość zadań organizacji, ale są widoczne i mogą być źródłem uznania 

przełożonych szefa. 

6. Oczekiwanie od podwładnych wyrazów uniżoności, schlebiania, podziwu oraz 

nagradzanie tych, którzy to czynią.  

7. Napiętnowanie osób wyrażających swoje wątpliwości, krytycznych, 

proponujących inne rozwiązania, jeśli nie są one zgodne z koncepcjami 

przełożonego lub zmuszają go do zajęcia stanowiska lub rozwiązania problemu.  

8. Uniżoność, schlebianie, nieuzasadnione komplementowanie i wręczanie 

„dowodów wdzięczności” przełożonym. 

Wskazane przykłady wynikają z braku świadomości lub celowego niedostrzegania 

zależności, że źródłem sukcesów przełożonego jest wysiłek podwładnych i jego efekty.  

1. ŻOŁNIERZ – PODMIOT CZY PRZEDMIOT? 

Jedną z instytucji hierarchicznych jest wojsko. System podporządkowania, będący 

jego immanentną cechą, określa sposób podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie 

oraz sprawność realizacji zadań. Powoduje to, że społeczność wojskowa nie powinna być 

wolna od rozstrzygania o istocie człowieczeństwa i usytuowaniu w niej człowieka. W tej 

grupie środowiskowej problem człowieka jako wartości i jego statusu społecznego wyda-

je się być kwestią jeszcze bardziej złożoną, a jednocześnie niezmiernie ważną ze względu 

na charakter zadań i konieczność działania w warunkach niekiedy ekstremalnych.  

W związku z tym zasadne jest rozpatrzenie tej kwestii w dwóch płaszczyznach: 

1. Człowiek jako członek społeczności wojskowej, w której należy się mu 

podmiotowe traktowanie, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
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2. Żołnierz jako człowiek sposobiący się do walki, która zawsze związana jest  

z możliwością zadawania lub ponoszenia śmierci, czyli pozbawiania kogoś lub 

utraty tego,  co jest najcenniejsze - życia. 

Już pobieżne porównanie obu odniesień pozwala na dostrzeżenie swoistej anty-

nomii. Z jednej strony dążymy do tego, by uczynić żołnierza, z racji człowieczeństwa, 

wartością najwyższą w relacjach społecznych. Z drugiej zaś strony sposobi się żołnierzy 

do prowadzenia walki, w której ma on dążyć do pokonania przeciwnika, czyli doprowa-

dzenia do takiego stanu, aby uczynić go niezdolnym do dalszych działań. Immanentną 

właściwością tych relacji jest zagrożenie utraty własnego życia, a także zadawanie śmier-

ci.  

Zastanowić się trzeba, czy taka antynomia rzeczywiście istnieje? Problem wyma-

ga odwołania się do aksjologii. Należy to poprzedzić opisem usytuowania człowieka  

w społeczności żołnierskiej oraz istoty walki, jako czynności potencjalnej lub realnej,  

z natury rzeczy związanej ze służbą wojskową. 

Wojsko jest instytucją społeczną o dominującym hierarchicznym systemie zależ-

ności. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Wojsko Polskie zmieniło swe struktury i rodzaj 

wykonywanych zadań. Tradycyjnie rozumiane zadania wewnętrzne i zewnętrzne, z prze-

wagą ostatnich, zyskały nowy charakter. Dotyczy to szczególnie służby poza granicami 

kraju, służby społeczności międzynarodowej w rozlicznych misjach stabilizacyjnych, 

szkoleniowych, rozjemczych i innych. Rodzaj zadań wymusił zmiany wyposażenia  

i uzbrojenia oraz przekształcenia struktur organizacyjnych i składu socjalnego wojska 

oraz programów szkolenia. Jedną z istotnych i znaczących zmian było zniesienie służby 

wojskowej z poboru. Dzisiejsza armia, której trzon stanowią żołnierze zawodowi i kon-

traktowi, to zupełnie nowa jakość, to inny typ motywacji decydujących o jakości wyko-

nywania zadań.  

Tym, co nie uległo zmianie jest hierarchiczny system zależności i podporządko-

wania. Jest on niekiedy źródłem naruszenia istoty człowieczeństwa, aksjologicznego usy-

tuowania żołnierzy. Postponowanie podmiotowych relacji osobowych jest niejako wpisa-

ne w układ hierarchiczny. Dostrzeganie różnego rodzaju zależności interpersonalnych, 

uznanych za niepożądane, może mieć charakter obiektywny i subiektywny. Subiektywne 

odczucia nie zawsze wynikają z obiektywnych przesłanek, ich podłoże może wynikać  

z cech osobowości, braku autokrytycyzmu, wybujałych ambicji itp. W kontekście tych 

rozważań zasadne jest wyodrębnienie przesłanek obiektywnych wynikających z cech 

instytucji, jaką jest wojsko i co jest jego nierozerwalną właściwością, czyli wertykalnym 

systemem zależności. Konsekwencją tego jest pozycja przełożonego, zwłaszcza bezpo-

średniego, którą charakteryzują czynności rozkazodawcze, oceniające i motywacyjne. On 

decyduje o losie podwładnego zarówno w sensie jego oceny, jak i powierzanych zadań,  

a także rozwoju w służbie. Ograniczenie tej zależności do wymiaru mikro (bezpośredni 

przełożony – podwładny) byłoby zbyt dużym uproszczeniem. To, co charakteryzuje ten 

układ, jest pochodną makroodniesień, czyli uregulowań prawnych i zadań oraz decyzji 

spływających z nadrzędnych szczebli.  

Immanentną właściwością relacji wertykalnych jest możliwość naruszania pod-

miotowości wszystkich członków tego układu. Postponowanie godności żołnierza może 
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wynikać ze stosunku przełożonego do podwładnych, ale i odwrotnie podwładnych do 

przełożonego. Przykłady niektórych tego typu deprawacji wskazano wyżej
2
. 

Większa podatność do urzeczowienia związana jest z posiadaniem władzy, a więc  

z pełnieniem funkcji przełożonego. Stwierdzenia: np. „moi ludzie”, „mam ludzi”, którzy 

coś tam mogą lub zrobią, są tego przykładem, często nieuświadomionym, skłonności do 

instrumentalnego traktowania tych niżej usytuowanych w hierarchii. W tej relacji czło-

wiek (żołnierz) staje się własnością, żywym przedmiotem, którego można użyć do czyn-

ności niekoniecznie związanych z obowiązkami służbowymi. Bywa, że wywołuje to 

sprzeciw, wyrażany bezpośrednio albo nieujawniany. W wielu jednak przypadkach pod-

władni, chroniąc własne bezpieczeństwo, powodowani instynktem samozachowawczym, 

godzą się na takie traktowanie. Skłonność ta jest tym większa, im instytucja jest mniej 

stabilna. Trwające od wielu lat przekształcenia organizacyjne nie sprzyjają poczuciu bez-

pieczeństwa personalnego i są dogodną przesłanką wystąpienia przypadków reifikacji 

żołnierzy i pracowników wojska.   

Permanentnie trwająca reorganizacja, brak etatów, możliwość nieprzedłużenia 

kontraktu, przeniesienia na inne, niby tożsame, stanowisko lub do innego garnizonu, od-

mowa skierowania na kursy doskonalące itp. są tymi przesłankami, które skłaniają do 

pozornego uznania tego typu relacji za normalne, zasadne, mimo skrywanego wewnętrz-

nego oporu. To uzewnętrzniane rzeczywiste lub pozorne pogodzenie się jest właściwe 

wielu osobom. Znaczna część ukrywa swoje prawdziwe odczucia, znosząc instrumentalne 

traktowanie, szukając czasami możliwości odreagowania, niekiedy niegodnych żołnierza.  

2. JAK ZARADZIĆ? 

Wyżej opisano pewien stan właściwy nie tylko środowisku wojskowemu. Takie 

relacje społeczne występują we wszystkich tych społecznościach zawodowych i innych, 

w których zachodzi konieczność kooperacji w realizacji zadań, a także osiągania wyzna-

czonych sobie celów. Intencją tej publikacji nie jest opisanie zasięgu zjawiska reifikacji 

człowieka, ale zwrócenie uwagi na jego obecność w życiu społecznym, a także uświado-

mienie, iż wszelkie urzeczowienie, instrumentalizacja człowieka, bez względu na źródło, 

jest stanem, którego akceptować nie można. 

Pozostaje zatem problem przeciwdziałania. Szukając rozwiązania, należy roz-

strzygnąć: 

1. Czy zjawisko urzeczowienia człowieka jest możliwe do wyeliminowania ze 

stosunków społecznych? 

2. Co należy uczynić, aby zjawisko reifikacji wyeliminować lub ograniczyć? 

Naiwnością byłoby przekonanie, że można podjąć takie przedsięwzięcia, których 

skuteczność będzie tak duża, że wyeliminuje przejawy reifikacji w relacjach interperso-

nalnych. Upoważnia do tego obserwacja wzajemnych odniesień międzyludzkich na prze-

strzeni dziejów. Zjawisko reifikacji (w znaczeniu zdefiniowanym wyżej) było zawsze 

obecne. Stopień jego nasilenia był różny, zależał od epoki, środowiska społecznego, glo-

                                                 
2
  W Kodeksie Honorowym Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego, s. 6 zapisano: W relacjach z 

podwładnymi i współpracownikami wyraża szacunek dla drugiego człowieka i jego godności osobistej, 

kieruje się poczuciem sprawiedliwości oraz dąży do umacniania więzi koleżeńskich. 
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balnych stosunków społecznych i wielu innych czynników obiektywnych oraz subiek-

tywnych. Pojawia się jednak pytanie: Skoro tak, to po co zajmować się problemem? Po 

to, żeby zjawisko to ograniczyć w maksymalnie możliwym stopniu.  

W życiu społecznym występuje wiele nieprawidłowości i choć towarzyszą one 

człowiekowi jakby od zawsze, to z ich obecnością się nie pogodzono i nadal podejmuje 

się działania w celu ich wyeliminowania. Zawsze celem tych czynności jest ochrona 

pewnych wartości, które swe źródło mają w uznaniu podmiotowości człowieka - każdego 

bez wyjątku. Mottem dążenia do upodmiotowienia człowieka powinno być przekonanie 

Alberta Einsteina: „bez kultury moralnej nie ma dla ludzkości ratunku”
3
.  

Cóż zatem począć? Możliwe są dwie drogi: negatywna i pozytywna. Negatywna 

polegałaby na napiętnowaniu wszelkich przejawów postponowania godności ludzkiej, 

traktowania innych jako z natury gorszych, jako przedmiotów (rzeczy) używanych do 

realizacji czyichś celów i zaspokojenia ambicji. Napiętnowanie to mogłoby przybierać 

różne formy, np.: zastosowanie sankcji karnych, bojkot towarzyski, wykluczenie z okre-

ślonej społeczności, upominanie ze wskazaniem, na czym polega niewłaściwość postę-

powania, publiczne napiętnowanie na przykład w mass mediach. 

Droga pozytywna związana powinna być z wysiłkiem edukacyjno-motywacyjnym 

skierowanym na dokonanie przewartościowań w świadomości, wiodących do uznania 

podmiotowości każdego człowieka, a samego człowieka jako wartości najwyższej.  

W kontekście tego zasadny jest postulat umieszczenia w programach nauczania i kształ-

cenia odpowiednich treści z zakresu filozofii i etyki, psychologii społecznej i zarządzania 

oraz socjologii
4
.  

W programach tych powinny być wyeksponowane problemy antropologii filozo-

ficznej jako podstawy rozwiązywania dylematów i interpretacji zjawisk występujących  

w społecznościach zawodowych, lokalnych i w skali globalnej. W etyce należałoby się 

odwoływać do aksjologii antropocentrycznej, uwzględniając treści ogólne i szczegółowe, 

np. etykę pracy, biznesu, zarządzania, dowodzenia, środków przekazu, walki zbrojnej.  

 Ważnym elementem regulacji stosunków wewnętrznych w grupach zawodowych 

są kodeksy etyczne (honorowe). Kiedyś posiadały je tylko wybrane profesje, obecnie 

dysponuje nimi większość organizacji dbających o swój wizerunek. Transformacja ustro-

jowa spowodowała, że jednym z elementów sukcesu w realizacji celów jest miano etycz-

nej organizacji (firmy). Oprócz wielu składników kształtujących to miano, istotne jest 

posiadanie kodeksu etycznego i programu etycznego. Program etyczny powoduje, że ko-

deks nie jest dokumentem martwym, zalegającym w szufladach bądź na półkach. Bieżąca 

praca z kodeksem w sposób istotny wpływa na stosunki wewnętrzne i relacje organizacji 

z otoczeniem zewnętrznym. 

                                                 
3
 Cytat za: K. Kaszyński, Wybrane elementy filozofii człowieka, Zielona Góra 2002, s. 147. 

4
 Postulaty podmiotowego traktowania człowieka zawarte są w nauce o zarządzaniu m.in. w  koncepcji 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). Podkreśla się, że organizacja gospodarcza, aby 

rozwijać się w sposób zrównoważony i zachować efektywność działania, musi służyć swoim 

„interesariuszom” (stakeholders), a więc zarówno właścicielom, klientom, pracownikom i społeczeństwu 

jako takiemu. Organizacja, która „pasożytuje” na otoczeniu i na własnych pracownikach, po dłuższym lub 

krótszym okresie istnienia popada w kryzys.  Koncepcję tę bez trudu odnieść można do organizacji 

wojskowej. Zob. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, 

efektywnej organizacji, Wyd. Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 49-154.   
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 Grupą zawodową posiadającą swój kodeks honorowy są żołnierze. W tradycji 

wojska istnienie kodeksu honorowego było czymś oczywistym. W czasach rycerskich był 

to kodeks zwyczajowy, przekazywany w trakcie sposobienia się do stanu rycerskiego. 

Pierwszą formą spisaną był „Katechizm kadetów” Szkoły Rycerskiej, opracowany przez 

księcia Adama Czartoryskiego. Ostatnią edycją jest „Kodeks honorowy żołnierzy zawo-

dowych Wojska Polskiego” z 2008 r. Problemem jest to, czy jest on znany w środowisku, 

przez które i dla którego został opracowany, czy realizowany jest program etyczny, czy 

może jedyna styczność z kodeksem to moment jego przekazania (uroczystego albo nie). 

Rozstrzygnięcie tych dylematów wymaga podjęcia badań, bez nich wszelkie oceny będą 

tylko subiektywnymi odczuciami. Można jedynie wskazać na potrzebę realizowania pro-

gramu etycznego
5
, którego elementami będą: zapoznawanie z tradycjami zawodu i oma-

wianie treści kodeksu z kandydatami na żołnierzy zawodowych, uroczyste wręczanie 

kodeksu podczas mianowania na żołnierzy zawodowych, podejmowanie problematyki 

etyki zawodowej na odprawach we wszystkich grupach osobowych żołnierzy, omawianie 

stanu przestrzegania treści kodeksu podczas okresowych i bieżących ocen realizacji zadań 

i w razie potrzeby. Warunkiem koniecznym tego, by kodeks nie był dokumentem „mar-

twym”, jedną z wielu broszurek, jest bieżące sięganie do jego treści.  

 Jeśli w wyniku realizacji programu etycznego zapisy zawarte w kodeksach etycz-

nych (honorowych) zostaną zinternalizowane i wsparte rozwiązaniami praktycznymi, 

czyli stosowane będą w kontaktach międzyludzkich we wszystkich wymiarach, można 

oczekiwać, że zjawisko reifikacji człowieka zostanie w znacznym stopniu ograniczone. 

Sukcesem będzie każdy, nawet minimalny, postęp w tej dziedzinie. Do tego jednak nie-

zbędne jest dokonanie przewartościowań w świadomości przełożonych i podwładnych, 

dowódców, dyrektorów, kierowników i szeregowych pracowników. Ideałem byłoby zbli-

żenie się do stanu spolegliwego opiekuństwa, do stanu, w którym każdą osobę będącą  

w relacjach społecznych można by określić mianem człowieka czcigodnego, porządne-

go
6
. Należy dążyć do tego, by podmiotowość człowieka była naczelnym motywem 

wszelkich działań indywidualnych i grupowych. Szczególny obowiązek spoczywa w tym 

przypadku na osobach sprawujących władzę, zajmujących stanowiska kierownicze, do-

wódcze itp. Powinni oni być świadomi, że: Umiejętność rządzenia to przede wszystkim 

umiejętność perswazji. Aby rządzić, trzeba argumentować, aby argumentować, trzeba 

posługiwać się rozumem, a posługując się rozumem, trzeba wiedzieć, z kim się ma do 

czynienia. Perswazja jest działem rozumu, nie jest to jednak ten rozum, który nie wie, co 

to jest wrażliwość na wartości
7
.  

Dowodzenie, charakterystyczne dla środowiska wojskowego, jest niczym innym 

jak specyficzną i właściwą dla tej społeczności formą zarządzania, a więc takiego kiero-

wania podwładnymi by sprawnie zmierzać do osiągnięcia wyznaczonego celu. Tym, co 

                                                 
5
 Zob.: W. Gasparski (red. nauk.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 

Warszawa 2012, s. 233-248; W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007, 

s.179-190; B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 

2006, s. 76-84; L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera CIM, 

Warszawa 1996, s. 104 i nast.; E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa 1998, s. 262-268. 
6
 Zob.: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1976, s. 63-67. 

7
 J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Wyd. Znak, Kraków 1992, s. 82. 
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stanowi o specyfice jest cel, nie jest nim zysk, podkreślany w literaturze dotyczącej biz-

nesu i zarządzania. Tym celem jest wykonanie zadania, przy maksymalnie niskich stra-

tach własnych i zastosowaniu niezbędnych sił i środków. Różnica celów nie wyklucza 

uwzględnienia w rozważaniach o wojsku treści i postulatów zawartych w literaturze  

z zakresu teorii zarządzania, psychologii zarządzania, etyki zarządzania i biznesu oraz 

socjologii. W wojsku, podobnie jak w każdej organizacji, podstawową wartością jest 

człowiek – podmiot
8
. Uznając to, aksjologia ta powinna być uwzględniona w działaniach 

przełożonych zawierających aspekty: dyrektywne, informacyjne, oceniające i motywa-

cyjne
9
. Przejawem ich osobowego charakteru będzie: 

 taka antycypacja celów, które będą realizacją otrzymanych zadań, uwzględ-

niającą podmiotowość wykonawców, a także środowisk, na które są skiero-

wane; 

 odpowiednio uargumentowane wydawanie poleceń służbowych, a nie odwo-

ływanie się wyłącznie do formalnych uprawnień wynikających z zajmowane-

go stanowiska; 

 przekazywanie poleceń w sposób w miarę syntetyczny, ale zarazem pełny  

i zrozumiały dla wykonawców, co wiąże się ze znajomością podwładnych  

i ich cech psychofizycznych oraz umiejętności praktycznych, przy wykorzy-

staniu do tego sprawnego systemu przekazywania informacji (również zwrot-

nych); 

 zapewnienie warunków realizacji zadań; 

 w ocenie realizacji powierzonego zadania, uwzględnianie obowiązujących 

normy i indywidualnego wkładu osób wykonujących to zadanie; 

 motywowanie poprzez system wyróżnień i kar przewidzianych w regulami-

nach i dokumentach regulujących tok służby wojskowej, także stosowanie in-

nych form satysfakcjonowania podwładnych, które nie są formalnie określo-

ne, a umożliwiają natychmiastowe wyrażenie uznania, np. podziękowanie, 

uścisk dłoni, wyrażenie uznania publicznie lub bez udziału osób postronnych 

itp. 

Odnosząc rozważania o podmiotowości do żołnierza do wojska jako organizacji, 

uznać należy, że mimo specyfiki i wynikającej z niej odmienności zdań, struktur organi-

zacyjnych, systemu podporządkowania i zwierzchnictwa, obowiązują te same wartości  

i zasady, co w każdej sprawnie działającej organizacji, uznającej podmiotowość wszyst-

kich osób realizujących określone zadania, a także wykorzystujących ich efekty.  
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ON SUBJECTIVITY AND REIFICATION 

(in relation to the military environment) 

Summary 

The article deals with the problem existing since the dawn of human history. Thoughts on 

this subject are related to human beings. The condition to give a man superior status in social 

relations and that what causes its degradation, reduces its role to a tool or a used item, in order 

to meet particular or group interests. Human subjectivity reflects preferences and, in many cases, 

an ideological tinge. Although the problem has appeared in many publications, it is still valid. 

The paper tries to identify some events leading to the objectification of people in various rela-

tions, including vertical (subordination) and horizontal (cooperation), highlighting the military 

environment in which such tendencies also occur. 

Keywords: humanity, subjectivity, reification, vertical and horizontal relations, military, hierar-

chical, code of honour 
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WPŁYW TALIBÓW NA KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WŁADZY 

W AFGANISTANIE 

 

 
Streszczenie: Niniejszy artykuł porusza zagadnienia związane z fenomenem dojścia talibów do 

władzy w Afganistanie w okresie walk o władzę i wpływy w latach dziewięćdziesiątych XX w. po 

wycofaniu się wojsk radzieckich z tego kraju. Autorzy prezentują przyczyny dojścia tego ruchu 

religijnego do władzy na tle sytuacji polityczno-społecznej panującej w Afganistanie w tym okre-

sie oraz rozpatrują proces tzw. „talibanizacji” Afganistanu. Ponadto analizują potencjalne per-

spektywy powrotu talibów do władzy i ich przyszłą rolę w Afganistanie. 

Słowa kluczowe: talibowie, Afganistan, ISAF, madrasy, szkoły koraniczne, Pasztunowie  

 

WSTĘP 

Fenomen pojawienia się talibów i szybkie przejęcie przez nich władzy w Afgani-

stanie zastanawia wciąż socjologów i badaczy kultur. Wprawdzie nie pojawili się „zni-

kąd”, jednakże wyjątkowo szybko zyskali zaufanie społeczności lokalnych i przejęli wła-

dzę w powojennym Afganistanie. Swoimi działaniami zdystansowali bohaterów wojny 

przeciwko Związkowi Radzieckiemu z lat 80-tych, a nawet potrafili skutecznie stawić im 

czoła i odsunąć do władzy.  Talibowie tak szybko jak przejęli „serca i umysły” Afgań-

czyków równie szybko je utracili poprzez swój religijny radykalizm, narzucanie własnej 

woli, okrucieństwo w działaniu, a przede wszystkim przez próby zmiany stylu życia  

i przyzwyczajeń zwykłych ludzi, którzy i tak są zagorzałymi wyznawcami Islamu. Rów-

nież próby podcięcia korzeni egzystencji wielu rolników, jakim była uprawa maku na 

opium, spowodowała zniechęcenie społeczeństwa afgańskiego do nowych przywódców. 

Dlatego też talibowie nie znaleźli zbytniego poparcia wśród społeczeństwa podczas ame-

rykańskiej akcji odwetowej po atakach z 11 września 2001 r. Interwencja wojsk koalicyj-

nych wywołała krótką chwilę euforii wśród zróżnicowanego etnicznie społeczeństwa 

Afganistanu oczekującego polepszenia warunków egzystencji oraz większych swobód  

i powrotu do dawnego stylu życia, lecz życia podyktowanego tradycyjnymi obyczajami 

typu pasztuńskiego kodeksu honorowego tzw. pasztunwali, a nie norm typu europejskie-

go czy amerykańskiego. Wprawdzie pojawienie się wojsk koalicji rozluźniło pętlę oby-
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czajowo-religijną nałożoną przez talibów, jednak nie polepszyło ekonomicznych warun-

ków życia przeciętnego obywatela tego kraju. Ponadto błędy wojsk sojuszniczych, wyni-

kające z nieznajomości kultury i religii tych ludzi, spowodowały zmianę postrzegania sił 

koalicyjnych nie jako wyzwolicieli, lecz raczej jako okupantów, którzy nie szanują sta-

rych praw i obyczajów Afgańczyków. O ile do tej pory tragiczne „wpadki” Sojuszu, jak 

przypadkowe ostrzały cywilów i śmiertelne straty wśród ludności cywilnej (tzw. collate-

ral damages) wynikające z błędnej oceny sytuacji czy danych wywiadowczych, były  

w pewien sposób „tolerowane” przez rząd i ludność Afganistanu, to jednak ekscesy  

z I kwartału 2012 r., jak spalenie Koranu – świętej księgi muzułmanów przez żołnierzy 

amerykańskich w bazie Bagram
1
, czy też niczym nieusprawiedliwiona egzekucja cywili 

afgańskich dokonana przez amerykańskiego żołnierza
2
, mają i będą miały w przyszłości 

doniosłe znaczenie dla bezpieczeństwa i środowiska operacyjnego wojsk koalicyjnych 

oraz przebiegu procesu pokojowego w tym kraju. Nawet rząd w Kabulu po tych wyda-

rzeniach nie miał innego wyboru niż zażądać od Amerykanów powrotu żołnierzy amery-

kańskich do baz, a talibowie zawiesili rokowania
3
. Wydarzenia te znacznie zradykalizo-

wały ludność afgańską oraz spowodowały spadek zaufania do wojsk z obcych kulturowo 

krajów Sojuszu. Umiejętne wykorzystanie tego typu faktów przez propagandę talibów 

powoduje, iż można zaobserwować nawrót zaufania i sympatii do tej grupy oraz potępie-

nie działań NATO i żądań wycofania się z Afganistanu. Sojusz Północnoatlantycki sam 

dostarcza w ten sposób materiałów do prowadzenia przez talibów efektywnych operacji 

propagandowo-informacyjnych, które znacznie nadwyrężają obraz wojsk ISAF. Ponadto 

konflikt z talibami, a szczególnie wariant, w którym Sojusz nie odniósłby sukcesu, miał-

by nie tylko wymiar lokalny, jakim byłaby utrata Afganistanu na rzecz radykalnych sił 

islamistycznych, wrogich wobec demokratycznych społeczeństw i grup wyznających inne 

religie. Niepowodzenie NATO może mieć wymiar międzynarodowy. Wycofanie się 

wojsk Sojuszu postrzegane będzie jako ewidentna klęska wojsk „niewiernych” i zwycię-

stwo talibów. Nawet jeżeli talibowie nie przejęliby władzy od razu, to na pewno zwrócą 

się przeciwko rządowi afgańskiemu, będą prowadzić walkę partyzancką i z czasem ich 

znaczenie i wpływy w kraju bardzo wzrosną. Może powtórzyć się scenariusz podobny do 

powstania i wzrostu znaczenia libańskiego Hezbollahu, który każde zaprzestanie walk 

przez Izrael lub wycofanie się z terytorium Libanu traktuje propagandowo jako zwycię-

stwo (jak np. wycofanie się wojsk izraelskich z Libanu Południowego w 2000 r. czy woj-

na lipcowa z Hezbollahem w 2006 r.). Takie spektakularne „sukcesy” pozwalają umocnić 

obraz „niezwyciężonych” sił jihadu i umocnić pozycję tego typu grup w lokalnych spo-

łecznościach. Ponadto taki rozwój sytuacji miałby kolosalny wpływ na dalszą radykaliza-

cję ruchów fundamentalistycznych, tym bardziej, że już w chwili obecnej siły ekstremi-

stów islamskich stanowią zagrożenie dla rządów niektórych państw, takich jak np.  Paki-

                                                 
1
 Obama przeprasza za spalenie Koranu, PAP, http://www.rp.pl/artykul/824772.html?print=tak&p=0 [do-

stęp: 23.02.2012 r.] 
2
 Masakra w Afganistanie. Sprawca może zostać skazany na śmierć, 

http://wyborcza.pl/1,86657,11331590,Masakra_w_Afganistanie__Sprawca_moze_zostac_skazany.html 

[dostęp: 13.03.2012 r.] 
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transition.html [dostęp: 29.03.2012 r.] 
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stan. „Talibanizacja” tego kraju dysponującego bronią nuklearną stanowiłaby zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ogólnoświatowego. Jeżeli talibowie byliby w stanie pokonać tak po-

tężny sojusz militarny jak NATO (czyli również Stany Zjednoczone), to dlaczego rady-

kalni wojownicy islamu nie mieliby poradzić sobie z własnymi, słabszymi rządami? 

„Arabska Wiosna Ludów” z 2011 r. pokazała, że można obalić każdą, nawet najbardziej 

restrykcyjną, dyktaturę, taką jak np. Kadafiego w Libii. Dlatego też niepowodzenie ope-

racji Sojuszu miałoby daleko idące reperkusje dla bezpieczeństwa globalnego.  

1. KIM SĄ TALIBOWIE? 

W licznych publikacjach można spotkać wyjaśnienie, iż nazwa talib pochodzi  

z języka pasztu (zapożyczona z języka arabskiego) i oznacza „student” czy też „szukają-

cego wiedzy”
4
. W rozwinięciu tych definicji możemy znaleźć informacje, że są to studen-

ci sunnickich szkół koranicznych (zwanych madrasami) zlokalizowanych w regionach 

pogranicznych Pakistanu, których zadaniem jest nauczanie i ścisłe przestrzeganie w re-

strykcyjny sposób Koranu i wynikającego z niego prawa szariatu. Jednakże taka definicja 

nie podkreśla jednej z najważniejszych rzeczy niezbędnych do zrozumienia roli talibów  

w społeczeństwie afgańskim: jest to ruch, który powstał na bazie młodzieży pochodzenia 

pasztuńskiego, która początkowo musiała emigrować z powodu interwencji radzieckiej, 

a pochodzi głównie z rejonu afgańskich prowincji: Helmand, Kandahar, Zabul i Ghazni. 

Są to prowincje, w których obecnie dochodzi do najcięższych walk i ataków na wojska 

koalicyjne. talibowie wywodzą się z tych terenów, są z nimi związani etnicznie, plemien-

nie i emocjonalnie, poza tym doskonale znają swoje rodzime tereny, kulturę, zwyczaje  

i oczywiście język. Była to jedna z głównych przesłanek ich sukcesu w latach dziewięć-

dziesiątych. Ruch ten przerodził się formację religijno-polityczną pod przywództwem 

mułły Mohammada Omara, którą w 98% tworzą Pasztunowie z południowego i wschod-

niego Afganistanu oraz północno-zachodniego Pakistanu
5
. Jak pokazuje rys 1., Pasztu-

nowie, z których wywodzą się talibowie zamieszkują zarówno tereny Afganistanu, jak  

i Pakistanu. Należy również pamiętać, iż granice pomiędzy tymi państwami nie wynikają 

z uwarunkowań etnicznych czy nacjonalistycznych, lecz tylko historycznych, gdyż grani-

ca powstała w skutek wyparcia w XIX w. Brytyjczyków z terenów obecnego Afganistanu 

i zachowania dominacji Imperium Brytyjskiego nad terenami obecnego Pakistanu.  

                                                 
4
 http://www.merriam-webster.com/dictionary/taliban?show=0&t=1333304007 [dostęp: 30.03.2012] 

5
 M.L. Runion, History of Afghanistan, Greenwood Press, Westport 2007, s.141. 
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Rys. 1. Tereny zamieszkiwane przez Pasztunów w Afganistanie i Pakistanie 
Źródło: http://www.heritage.org/static/reportimages/0F3F7F2CDF5E88D351EF61EB45193E1B.jpg 

 

Jak widać, Pakistan jest zapleczem, „matecznikiem” nie tylko dla talibów, ale też 

dla wszystkich Pasztunów. Tak było też w latach osiemdziesiątych, gdy prawie dwa i pół 

miliona uchodźców znalazło schronienie
6
 na terenach pakistańskich Terytoriów Plemien-

nych Administrowanych Federalnie (FATA) czy Północno-Zachodniej Prowincji Pogra-

nicznej (NWFP). Na tych obszarach, zdominowanych przez ludność pochodzenia pasz-

tuńskiego, de facto rządy sprawują władze plemienne, a coraz częściej pakistańscy tali-

bowie (Tehrik-i-Taliban Pakistan)
7
. Należy też zwrócić uwagę, iż przez te tereny prowa-

dzą również drogi tranzytowe i zaopatrywania dla wojsk NATO i coraz częściej dochodzi 

tu do ataków na konwoje wojskowe
8
. 

Z drugiej strony, ataki Sojuszu na bazy afgańskich talibów na terytorium Pakista-

nu są poważnym naruszeniem suwerenności tego kraju. Sytuację komplikują również 

pomyłki wojsk koalicyjnych w przeprowadzaniu tego typu operacji, które powodują stra-

ty wśród ludności cywilnej, a nawet czasami omyłkowo atakowani są i giną żołnierze 

pakistańscy
9
. Takie przypadki powodują potężne fale nienawiści wśród lokalnej ludności 

i ostre reakcje rządu w Islamabadzie nawet z żądaniami wycofania wojsk amerykańskich 

z terenu Pakistanu
10

.  

                                                 
6
 Ch. Jaffrelot, A history of Pakistan and its origins, Anthem Press, London Press 2004, s.32. 

7
 Pakistan's New Generation of Terrorists, http://www.cfr.org/pakistan/pakistans-new-generation-

terror-

ists/p15422?breadcrumb=%2Fbios%2F13611%2Fjayshree_bajoria%3Fgroupby%3D1%26hide%3D1%26

id%3D13611%26filter%3D456 [dostęp: 30.03.2012 r.] 
8
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1,4961622,wiadomosc.html [dostęp:  08.12.2011 r.] 
9
 NATO i Pakistan winne ataku na pakistańskich żołnierzy http://www.rp.pl/artykul/777529.html [dostęp: 

 2.11.2011 r.] 
10
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Afgańscy talibowie zawsze znajdują schronienie w tych rejonach w trudnych sy-

tuacjach, jak to miało miejsce po ich upadku w 2001 roku. Również w okresie zimowym, 

gdy surowy klimat Afganistanu nie pozwala na prowadzenie efektywnych działań party-

zanckich, FATA stanowi dla nich bezpieczne schronienie. Rejony te są dla nich również 

zapleczem logistycznym, treningowo-szkoleniowym i rekrutacyjnym. Afgańscy talibowie 

mogą również liczyć na wsparcie militarne i polityczne ze strony swoich pakistańskich 

współplemieńców. Już w 1995 roku talibowie musieli zwrócić się do swoich pakistań-

skich pobratymców ze szkół koranicznych z prośbą o pomoc, gdy stanęli wobec widma 

klęski w walce o prowincję Herat z lokalnym przywódcą mudżahedinów Mohammadem 

Ismailem Khanem wspieranym przez Iran
11

. Posiadanie takiego bezpiecznego schronienia 

jest jedną z głównych przyczyn, dla których pokonanie talibów wydaje się niezwykle 

trudne. Można tutaj wysnuć analogię do konfliktu turecko-kurdyjskiego, w którym Partia 

Pracujących Kurdystanu przeniosła swoje bezpieczne bazy na teren post-

saddamowskiego Iraku i w 2004 roku wznowiła swoją walkę przeciwko, bądź co bądź, 

islamskiemu rządowi Turcji
12

. Bez rozwiązania problemu odcięcia talibów od dostępu do 

tego typu bezpiecznego azylu lub zlikwidowania ich na terenie państwa, które oficjalnie 

jest sojusznikiem USA i NATO w wojnie z terroryzmem, odniesienie sukcesu w Afgani-

stanie będzie raczej niemożliwe. 

2. JAK TALIBOWIE DOSZLI DO WŁADZY? 

W połowie lat dziewięćdziesiątych mogło być zaskoczeniem dla postronnych ob-

serwatorów, iż w ciągu niespełna dwóch lat od pojawienia się na arenie politycznej Afga-

nistanu ruch mułły Mohammada Omara uzyskał tak wielkie poparcie społeczne i odniósł 

tak zaskakujący sukces, sięgając po władzę w tym kraju. Jest to o tyle zaskakujące, iż 

ruch talibów nie odegrał żadnej znaczącej roli w walce z radzieckim najeźdźcą w latach 

osiemdziesiątych (wprawdzie mułła Omar walczył jako mudżahedin), a wielkimi wygra-

nymi w tym konflikcie stali się mudżahedini, ikonami zaś danych frakcji byli lokalni wa-

tażkowie (tzw. warlords) – dowódcy oddziałów partyzanckich, którzy po wycofaniu się 

Rosjan rozpoczęli bratobójczy bój o władzę w państwie. Ci zahartowani w długoletnich 

walkach bohaterowie i pogromcy potężnego Związku Radzieckiego, jak wspomniany 

Ismail Khan, czy bardziej znani: Ahmad Masud  lub Abdul Dostum, ponieśli jednak klę-

skę w walce o władzę z nieposiadającymi doświadczenia bojowego i słabiej wyszkolo-

nymi uczniami szkół koranicznych. Byli mudżahedini potrafili utrzymać tylko 10% ob-

szaru kraju i zostali zmuszeni do defensywy i schronienia się oraz prowadzenia oporu  

w swoich etnicznych „matecznikach”, czy też poza granicami Afganistanu.  

Jednak głębsza analiza stosunków etnicznych, politycznych, ekonomicznych, kul-

turowych oraz uwarunkowań historycznych pozwala szukać odpowiedzi na pytanie i od-

naleźć korzenie sukcesu talibów, do których można zaliczyć:  

                                                 
11

 S. Tanner,  Afghanistan a military history from Alexander the Great to the fall of the Taliban, Da Capo 

Press, Cambridge 2003, s. 282. 
12

 M. Smolarek, M. Żuber, Terroryzm jako metoda walki narodowowyzwoleńczej na przykładzie Partii 

Pracujących Kurdystanu w Turcji, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 Wrocław 2009, s. 39-50. 
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 sytuację społeczno-polityczną w kraju po wycofaniu się wojsk radzieckich  

i niezadowolenie społeczne z działalności lokalnych watażków (tzw. war-

lords); 

 brak poszanowania tradycyjnych wartości religijnych i kulturowych ludności 

pasztuńskiej (np. kodeksu honorowego pasztunwali) przez lokalne ugrupowa-

nia zbrojne; 

 konflikty o podłożu etniczno-religijnym pomiędzy poszczególnymi grupami 

etnicznymi i obawa przed dominacją jednego z ugrupowań; 

 brak poczucia bezpieczeństwa wśród ludności cywilnej; 

 niepewność ekonomiczna jutra i powszechna bieda; 

 nacjonalizm pasztuński uwarunkowany czynnikami etniczno-historycznymi. 

Talibowie nie uczestniczyli w walkach o władzę w latach 1990-1995 po wycofa-

niu się armii radzieckiej. Nie tworzyli nawet żadnego zorganizowanego ruchu religijnego. 

Przesłanką, która zainicjowała zaangażowanie się uczniów szkół koranicznych w walkę  

o władzę w Afganistanie była bardzo zła sytuacja społeczno-polityczna w tym kraju. Na-

leży pamiętać, że Afganistan nie jest terytorium jednolitym pod względem etnicznym,  

a linie konfliktów o strefy wpływów przebiegają najczęściej wzdłuż tych podziałów, acz-

kolwiek w tym okresie trwały również wewnątrzplemienne walki o wpływy. Od momen-

tu wycofania się Rosjan kraj pogrążył się w chaosie krwawej wojny domowej prowadzo-

nej pomiędzy lokalnymi przewódcami o schedę i wpływy. Samowola watażków i uzbro-

jonych bandytów, korupcja, upadek obyczajów moralnych i religijnych, wymuszenia, 

zabójstwa i gwałty przerażały oraz wzbudzały gniew dla braku poszanowania praw zwy-

czajowych wśród przeciętnych Afgańczyków, dla których koniec okupacji radzieckiej nie 

oznaczał egzystencji w pokoju, lecz był dalszym ciągiem traumy i strachu o życie bli-

skich i własne, a przede wszystkim o honor będący wartością większą niż życie według 

tradycyjnego kodeksu honorowego pasztunwali
13

. Brutalna, dziesięcioletnia wojna spo-

wodowała pojawienie się nowej generacji młodych mudżahedinów, którzy znali się tylko 

na wojnie. Ich reintegracja do „cywilnego” życia byłaby procesem żmudnym i długotrwa-

łym. Część z nich wprawdzie znalazła sobie nowe „zajęcie”, udając się zagranicę, by 

                                                 
13

 Pasztunwali jest to kodeks honorowy, który wywodzi się z praw i obyczajów pasztuńskich, lecz prze-

strzegany jest również przez większość Afgańczyków. Reguluje on stosunki interpersonalne i zawiera 

niepisane prawa i normy etyczno-religijne. Prawa te dotyczą honoru i poczucia własnej dumy. Główną 

zasadą honorową jest melmastia - gościnność – podróżni i goście nigdy nie pozostaną bez jedzenia lub 

schronienia. Jest to obowiązek bycia dobrym i hojnym gospodarzem, okazującym szacunek każdemu go-

ściowi. Do innych wiodących zasad należą: lokhay warkawal – konieczność obrony słabszej osoby lub 

całego plemienia, które zwróciło się z prośbą o taką ochronę. Gdy plemię silniejsze zaakceptowało lokhay 

(formę podarku w przeszłości w postaci zwierzęcia ofiarnego), to jest ono zobowiązane bronić poddanego 

przed wrogami za wszelką cenę; ghayrat – stanie na straży honoru własnego i rodziny; nanawatai – za-

pewnienie schronienia każdemu, kto się zwróci o pomoc (nawet wróg) i obowiązek obrony gościa nawet 

za cenę własnego życia; sabat – lojalność; badal – zemsta krew za krew, tureh – męstwo w obronie wła-

sności i ziemi, rodziny, kobiet; namus – obowiązek obrony honoru kobiety itd. Innymi wymogami pasz-

tunwali są np.: nigdy nie zabijaj kobiety, minstrela (wędrownego artysty), Hindusa lub nieobrzezanego 

chłopca; wybaczaj wszelkie zło, z wyjątkiem morderstwa, gdy jesteś proszony o to przez kobietę, rodzinę 

sprawcy zła, sayyida (Afgańczyka arabskiego pochodzenia) lub mułłę (lokalnego nauczyciela religii lub 

przywódcę wyznaniowego); cudzołóstwo karaj śmiercią;  zachowaj życie każdego, kto znalazł schronie-

nie w meczecie lub świątyni i każdego, kto w czasie bitwy prosi o litość. 

Więcej o zwyczajach Afgańczyków: K. Klupa, M. Smolarek, Afganistan - poradnik żołnierza, WSOWL, 

Wrocław 2006. 
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prowadzić dżihad w innych regionach świata, takich jak Afryka, Bliski Wschód, a nawet 

Europa (np. Bośnia i Hercegowina
14

). Przynależność do armii lokalnych watażków ple-

miennych zapewniała im prestiż i byt ekonomiczny. Mudżahedini traktowali ludność 

Afganistanu jako źródło dochodów poprzez wymuszanie haraczy, napady czy rabunek. 

Gwałty dokonywane na młodych kobietach, czy nawet dzieciach obojga płci, przepełniły 

czarę goryczy społeczeństwa afgańskiego.  

Bezpośrednią przyczyną zbrojnej interwencji uczniów madras było zwrócenie się 

lokalnych mieszkańców do przywódcy religijnego i autorytetu moralnego mułły Mo-

hammada Omara z prośbą o interwencję, po tym jak lokalny przywódca grupy zbrojnej, 

który uprzednio zgwałcił kilka młodych dziewczyn w tym regionie, przetrzymywał dwie 

z nich w swojej lokalnej bazie mudżahedinów. Mułła zwołał pięćdziesięciu swoich stu-

dentów, którzy oswobodzili dziewczynki i powiesili dwóch ze sprawców tych czynów
15

. 

Należy pamiętać, iż uczniowie szkół koranicznych byli elementem tego społeczeństwa, 

współplemieńcami, a nawet niekiedy krewni ludzi, którym nieśli pomoc. Koncepcja ma-

dras, czyli szkół koranicznych dla biednych muzułmanów, finansowanych przez inne 

bogate kraje islamskie, ma dość starą tradycję w islamie. Szczególnie w czasie wojny 

afgańskiej z Rosjanami znaczna ich ilość pojawiła się na pograniczu pakistańsko-

afgańskim, chociaż były już tam obecne w latach 70. Talibowie reagowali pozytywnie na 

podobne wezwania i prośby, zaprowadzając siłą porządek i ład w regionie, czym zyski-

wali sobie coraz większe uznanie i prestiż, aż do momentu, gdy w 1995 roku mułła Omar 

zadeklarował otwartą wojnę przeciwko mudżahedinom oraz muzułmanom, którzy nie 

przestrzegają prawa szariatu. Talibowie postanowili rozszerzyć swoje wpływy również na 

terytoria innych grup etnicznych. W ciągu dwóch lat udało się im zdominować znaczną 

część kraju (ok. 90%)
16

. 

Szerokie poparcie dla talibów wynikało z faktu, że ruch ten gwarantował przecięt-

nemu Pasztunowi powrót do przestrzegania tradycyjnych wartości moralno- religijnych, 

bezpieczeństwa egzystencji, likwidację korupcji i bezprawia oraz poszanowania bardzo 

ważnego dla tego plemienia wspomnianego powyżej kodeksu honorowego pasztunwali. 

Ponadto silna organizacja paramilitarna, złożona w większości przez współplemieńców, 

zapewniała nie tylko bezpieczeństwo, lecz odradzała stare resentymenty historycznej do-

minacji Pasztunów nad innymi afgańskimi grupami etnicznymi. Utworzenie ruchu o cha-

rakterze etnicznym rodziło również marzenia o połączeniu podzielonych sztucznie przez 

Brytyjczyków linią Duranda terytoriów antycznego Pasztunistanu. Ważnym elementem 

sukcesu talibów było również wsparcie pakistańskich służb specjalnych Pakistanu (ISI - 

Inter Service Intelligence), które chciały wykorzystać Afganistan jako bazę szkoleniowo-

operacyjną dla separatystów kaszmirskich przygotowywanych do walki ze swoim głów-

nym wrogim – Indiami. Talibowie optowali za wspólnotą wyznaniową w duchu sunnic-

kiego islamu, nie podnosili problemu zjednoczenia Pasztunów w ramach jednego pań-

stwa, dlatego też wydawali się idealną alternatywą dla nacjonalizmu pasztuńskiego. Po-

nadto Islamabad sądził, iż talibowie w zamian za pomoc, wsparcie w walce i uznanie 

                                                 
14

 Więcej na temat zaangażowania byłych mudżahedinów afgańskich na Bałkanach można znaleźć  

w CH. Deliso, The Coming Balkan Caliphate, Praeger Security International 2007. 
15

 M. L. Runion, op. cit., s. 121.  
16

 Ibidem, s. 123. 
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przez rząd Nafaza Sharifa Islamskiego Emiratu Afganistanu utworzonego w 1996 r. przez 

mułłę Omara, uznają granicę pomiędzy tymi państwami ciągnącą się wzdłuż wspomnia-

nej linii Duranda. Jednak służby specjalne przeliczyły się, gdyż nowo powstały Emirat 

nie tylko nie uznał aktualnej granicy, lecz rozpoczął „talibanizację” zachodniego Pakista-

nu, nad którym Islamabad stracił faktycznie kontrolę, a który stał się bezpiecznym schro-

nieniem i obozem treningowym dla pakistańskich ekstremistów sunnickich zwalczają-

cych pakistańskich szyitów
17

. Talibowie zaskoczyli również własne społeczeństwo. 

Wprowadzone zostały drakońskie rządy motywowane ekstremalną interpretacją prawa 

szariatu. Drastycznie ograniczono prawa kobiet, odebrano im możliwość zatrudnienia, 

ograniczono im nawet prawo wychodzenia z domu, nakazano nosić burki, czyli strój za-

krywający całą sylwetkę, zamknięto szkoły dla dziewcząt. O brutalności talibów może 

świadczyć np. sposób stłumienia protestu kobiet przeciwko prawu szariatu w Heracie. 

Protestująca grupa została otoczona przez studentów szkół koranicznych, a główna orga-

nizatorka oblana benzyną i podpalona
18

. Przykłady można by mnożyć.  Zakazano ogląda-

nia telewizji, słuchania muzyki, uprawiania sportu czy też gier. Mężczyznom nakazano 

zapuścić brody. W Kabulu i Kandaharze na porządku dziennym były publiczne amputacje 

kończyn za kradzież, biczowanie, kamieniowanie kobiet oraz egzekucje
19

. Ponadto ucz-

niowie szkół koranicznych niezwykle drastycznie rozprawiali się z przedstawicielami 

innych grup etnicznych i wyznań, dokonując aktów ludobójstwa. W 1998 w niezwykle 

brutalny sposób talibowie wymordowali w kilka dni 5000-6000 Hazarów po zajęciu mia-

sta Mazar-i-Sharif.
 
Tak radykalne działania wzbudziły niezadowolenie wśród ludności 

afgańskiej, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie można było nawet spotkać kobiety 

noszące w stroje europejskie zamiast tradycyjnych burek, co świadczy o pewnym wyzwo-

leniu obyczajowym.
20

 

Kolejną z przyczyn sukcesu talibów, która nie jest dostatecznie eksponowana, sta-

nowi historyczny nacjonalizm Pasztunów. Mianowicie należy pamiętać, iż przez ponad 

300 lat Afganistanem rządzili władcy pochodzenia pasztuńskiego z królewskich domów 

Hotaki, Durrani czy Barkzai. Nawet obecny prezydent Afganistanu – Hamid Karzaj po-

chodzi ze starego rodu szachów Durrani i został wybrany na pierwszego szefa rządu 

przejściowego, by nie spowodować napięć etnicznych. Dlatego też Pasztunowie zawsze 

czuli się wyższą „kastą” niż pozostałe grupy etniczne Hazarów, Tadżyków, Uzbeków czy 

Beludżów. Jednak po wojnie ze Związkiem Radzieckim mudżahedini tych grup etnicz-

nych odnieśli największe sukcesy i sięgali po władzę nad całym krajem. W latach 1992-

1996 stanowisko prezydenta Afganistanu piastował Tadżyk Burhanuddin Rabbani, a mi-

nistrem obrony narodowej był słynny dowódca mudżahedinów – Ahmad Shah Massoud, 

również tadżyckiego pochodzenia. Tak na marginesie, w okresie monarchicznym to wła-

śnie Tadżycy byli zawsze największymi konkurentami dynastii pasztuńskich w walce  

o władzę. Przyczyną radykalizmu talibów był również ich niski poziom edukacyjny i idą-

ce za tym ograniczenia światopoglądowo-kulturowe. Młodzi adepci szkół koranicznych 
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A. Rashid, Taliban. Militant Islam,Oil and Fundamentalism in Central Asia, Yale University Press 2001,  

s. 186-187. 
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znali najczęściej tylko życie, jakie wiedli w obozach dla uchodźców, byli odizolowani od 

świata zewnętrznego, poddani permanentnej indoktrynacji światopoglądowej i religijnej. 

Często byli ofiarami działań wojennych w ich kraju z okresu inwazji radzieckiej, czasami 

sierotami, które były świadkami eksterminacji i mordów na ich rodzinach, a nawet całych 

wioskach i innych okrucieństw dokonywanych przez wojska Armii Czerwonej. Stąd wy-

nikałaby ich nietolerancja wobec innych grup etnicznych, wyznań czy odrębności oby-

czajów. Znali tylko swoich pobratymców – Pasztunów, dlatego prowadzili tak brutalną 

eksterminację innych nacji, chcąc dostosować otaczające ich środowisko do swoich kon-

cepcji i poglądów. 

Radykalna interpretacja Koranu spowodowała również walkę z produkcją narko-

tyków, co stało się przesłanką drastycznego spadku poparcia, gdyż było to podważenie 

podstawy bytu materialnego znacznej grupy pobratymców talibów (zakaz został szybko 

zniesiony). W czasie interwencji radzieckiej narkotyki stanowiły poważne źródło docho-

dów, które pozwalało finansować walkę z najeźdźcą. Oprócz wojskowej pomocy mate-

rialnej dostarczanej przez USA i niektóre kraje arabskie, to właśnie narkobiznes był pod-

stawą prowadzenia dżihadu przeciwko najeźdźcom. W okresie interwencji radzieckiej 

(1979-1989) produkcja opium w Afganistanie wzrosła ponad pięciokrotnie (patrz wykres 

1).  

 

Wykres 1. Produkcja opium w Afganistanie 

Źródło: Ch.M. Blanchard, Afghanistan: Narcotics and U.S. Policy, Congressional Research Ser-

vice, 2009, s. CRS-4 

Po wycofaniu się wojsk radzieckich świat stracił zainteresowanie Afganistanem, 

który został pozostawiony samemu sobie. Amerykanie nie widzieli już potrzeby finanso-

wania mudżahedinów, szczególnie wobec rozpadu Związku Radzieckiego i upadku Że-

laznej Kurtyny. Inne konflikty, jak rozpad Jugosławii czy Somalia, zastąpiły Afganistan 

na pierwszych stronach gazet. Zniszczony wojną kraj praktycznie nie miał innych źródeł 
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dochodów niż produkcja narkotyków. Dla lokalnych ugrupowań zbrojnych narkobiznes 

stał się najważniejszym źródłem finansowania ich działalności. Produkcja narkotyków 

wzrosła ponad 13-krotnie w porównaniu do okresu przedwojennego. Należy zaznaczyć, 

że narkobiznes w dalszym ciągu stanowi podstawę ekonomii Afganistanu, który jest naj-

większym eksporterem opium na świecie
21

. Podejście do produkcji opium ma obecnie 

decydujący wpływ na nastawienie ludności afgańskiej do rządzących. Nawet NATO nie 

może poradzić sobie z problemem produkcji narkotyków, obawiając się konsekwencji 

bardziej drastycznych akcji, które nadwyrężyłyby wizerunek rządu afgańskiego i Sojuszu. 

Z jednej strony, pieniądze z narkobiznesu stanowią jedno ze źródeł finansowania działań 

talibów
22

. Z drugiej strony, próby ograniczenia tego procederu, który dla większości pasz-

tuńskich rolników jest głównym źródłem dochodu, powodują brak akceptacji, a nawet 

nienawiść do rządu Karzaja oraz oczywiście Sojuszu i spowodowałyby dalszą radykaliza-

cję nastrojów oraz społeczny opór. Na pewno fakt ten zostałby wykorzystany przez pro-

pagandę talibów. Ponadto byłaby to katastrofa ekonomiczna dla tego kraju. Brak pomy-

słów na rozwiązanie problemu produkcji narkotyków jest również postrzegany jako nie-

powodzenie operacji ISAF.  

Jak wspomniano, również talibowie nie poradzili sobie z tym problemem, gdy po 

przejęciu władzy próbowali zabronić upraw maku i produkcji opium, co nota bene spo-

tkało się z szeroką akceptacją międzynarodową. Jednak bardzo szybko dostrzegli potęgę 

tego źródła finansowania, gdyż tylko w 1998 r. eksport narkotyków z Afganistanu był 

szacowany na trzy miliardy dolarów
23

. Pieniądze z tego źródła można było wykorzystać 

do zakupu broni i amunicji oraz sponsorowania bojowników. Ponadto zdano sobie spra-

wę, iż zakaz produkcji spowoduje szerokie niezadowolenie społeczne. Talibowie przejęli 

kontrolę nad produkcją narkotyków, pobierając 20% wartości produkcji w formie zakatu, 

czyli koranicznego podatku. Mimo iż produkcja narkotyków przeczy zasadom Koranu, to 

jednak koronnym argumentem usprawiedliwiającym ten proceder było stwierdzenie, iż 

narkotyki są dostarczane i używane przez „niewiernych” i są elementem globalnego dżi-

hadu
24

.  

Rządy talibów nie od razu były potępiane na arenie międzynarodowej. Jak już 

wspomniano, wielkie nadzieje w tym ruchu pokładał Pakistan. Również Stany 

Zjednoczone szukały kontaktu z reżimem mułły Omara. Waszyngton postrzegał 

sunnickich talibów jako naturalnego sprzymierzeńca w sporach z szyickim Iranem oraz 

uważał ich za sojusznika Pakistanu (wspomniane działania ISI), z którym USA 

polepszały stosunki. Również początkowa polityka antynarkotykowa talibów znalazła 

uznanie Waszyngtonu i czyniono próby nawiązania współpracy w tej dziedzinie. Do 1996 

r. dyplomaci amerykańscy w Kabulu widzieli w talibach naturalnych sprzymierzeńców
25

 

w tym regionie. Również talibowie nie uchylali się od dialogu. Mułła Omar kilkakrotnie 

proponował rządowi USA zwalczenie narkobiznesu w zamian za uznanie rządów 
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talibów
26

. Amerykanie również próbowali zrealizować swoje interesy ekonomiczne, 

negocjując z talibami możliwość budowy gazociągów z Azji Centralnej do Pakistanu  

przez terytorium Afganistanu za zgodą talibów
27

. Plany te przekreśliła jednak zmiana 

polityki USA wobec nowego rządu w Kabulu. 

3. UPADEK RZĄDÓW TALIBÓW 

Brutalna polityka talibów i ich działania uświadomiły ich sąsiadom oraz 

Waszyngtonowi, iż nowa siła, która przejęła władzę w Afganistanie, nie jest skłonna do 

jakichkolwiek kompromisów i negocjacji i nie da się nią sterować oraz że rząd mułły 

Omara nie będzie realizował narzuconej mu polityki. Ponadto informacje  

o barbarzyńskich rządach adeptów szkół koranicznych, zwłaszcza w zakresie łamania 

praw człowieka, a w szczególności praw kobiet, wzbudzały coraz większe protesty nie 

tylko w USA, lecz na całym świecie. Amerykanie zmienili swoją politykę wobec talibów 

w 1997 r., czego przejawem było wystąpienie ówczesnej Sekretarz Stanu Madeleine 

Albright w Pakistanie, gdy oficjalnie stwierdziła, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się 

„nikczemnemu traktowaniu kobiet i dzieci i ogólnemu brakowi szacunku dla godności 

ludzkiej”
28

. Innym aspektem, który przyczynił się do odsunięcia talibów od władzy było 

udzielenie schronienia przywódcy Al-Kaidy wydalonemu z Sudanu w 1996 r. Wkrótce po 

powrocie do Afganistanu Osama bin Laden ogłosił dżihad przeciwko „Amerykanom 

okupującym kraj dwóch świętych miejsc Arabów”. Al-Kaida zaprezentowała, w jaki 

sposób zamierza prowadzić świętą wojnę przeciwko Amerykanom w 1998 r., wysadzając 

w powietrze amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii. W odpowiedzi Amerykanie 

zniszczyli pociskami typu cruise bazy szkoleniowe Al-Kaidy w Afganistanie i Sudanie. 

Następnie Al-Kaida zaatakowała ponownie USA w 2000 r., uderzając w amerykański 

niszczyciel USS Cole stojący na redzie w jemeńskim porcie Aden. Jednakże dopiero atak 

na World Trade Center 11 września 2001 r. spowodował zdecydowaną reakcję USA, 

które  rozpoczęły wojnę z terrorem na skalę globalną. Waszyngton zarządał od rządu  

w Kabulu  wydania Osamy bin Ladena
29

. Mułła Omar odmówił wydania przywódcy Al-

Kaidy. Do dziś nie są jasne przyczyny tego kroku.  Niektórzy autorzy sugerują, iż być 

może mułła Omar, który skutecznie walczył przeciwko przeważającym go technicznie 

Rosjanom w latach 80., nie zdawał sobie sprawy z postępu technicznego w dziedzinie 

rozwoju technologii militarnych, szczególnie amerykańskich, i nie uświadamiał sobie 

zagrożenia dla jego reżimu
30

. Należy również pamiętać, iż bin Laden cieszył się 

ogromnym autorytetem także wśród samych talibów oraz w całym świecie arabskim, 

zarówno jako mudżahedin walczący z interwencją radziecką, jak i jako dżihadzista 

skutecznie atakujący Stany Zjednoczone. Osobiście skłanialibyśmy się do stwierdzenia, 

iż mułła Omar, znany jako człowiek bardzo pobożny, bezkompromisowy i fanatyczny 

wyznawca islamu oraz jako Pasztun przestrzegający praw kodesu honorowego 
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pasztunwali, nie mógł spełnić żądania wydania osoby, której udzielił gościny, gdyż 

naruszyłby kilka podstawowych zasad kodeksu, jak np. melmastia (gościnność – patrz 

przypis 15). Również jeżeli pomoc materialną Osamy bin Ladena uznamy za formę  

daniny (lokhay) dla talibów, to mułła Omar złamałby regułę lokhay warkawal, czyli 

obrony słabszego za wszelką cenę. Innym aspektem są przypuszczenia, że według 

niepotwierdzonych informacji, Osama bin Laden mógł być zięciem mułły Omara. 

Niektóre źródła twierdzą, iż syn przywódcy Al-Kaidy poślubił córkę mułły Omara
31

, więc 

łączyłyby ich więzy rodzinne
32

. W takim przypadku spełnienie żądań Amerykanów 

oznaczałoby pogwałcenie takich zasad kodeksu, jak ghayrat i sabat. Oczywiście 

przypuszczenia dotyczące odmowy wydania przywódcy Al-Kaidy można by mnożyć, 

faktem jednak jest, iż zaowocowało to zmasowanym atakiem sił amarykańskich na 

Afganistan w ramach operacji „Enduring Freedom”, a następnie zaangażowaniem NATO 

w ramach operacji ISAF. Po obaleniu rządu mułły Omara, talibowie przenieśli swoje 

bazy do tradycyjnych sanktuariów na pograniczu pasztuńskiego Pakistanu.  

W Afganistanie powstały nowe struktury władzy popierane przez USA, a bazujące na 

koalicjantach afgańskich skupionych w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nowym 

tymczasowym prezydentem został na bardzo krótki okres przywódca Sojuszu Północnego 

i były prezydent Afganistanu (obalony w 1996 r. przez talibów) Tadżyk Burhanuddin 

Rabbani. Po 2 miesiącach został on zastąpiony przez Pasztuna Hamida Karzaja, 

wybranego na przywódcę Tymczasowego Rządu Afganistanu podczas konferencji 

zjednoczeniowej w Petersbergu (Niemcy) w grudniu 2001. W tej konferencji, 

zorganizowanej pod auspicjami ONZ, uczestniczyli czołowi przywódcy afgańskich grup 

etnicznych
33

. Wybór Hamida Karzaja, Pasztuna z królewskiego rodu Durrani, miał 

upewnić tę najwiekszą grupę etniczną, z której, jak wiemy, wywodzili się talibowie, iż  

w nowym Afganistanie Pasztuni będą w dalszym ciągu traktowani na równi z innymi 

grupami etnicznymi oraz że będą współgospodarzami kraju. Stanowiska ministerialne  

podzielono według klucza etnicznego i „zasług” w walce z talibami. Każda  

z dominujących grup etnicznych otrzymała stanowisko wiceprezydenta
34

.  

4. PERSPEKTYWY POWROTU TALIBÓW DO WŁADZY 

  Po wyparciu talibów w Afganistanie nastąpił okres względnego spokoju, 

szczególnie na terenach zamieszkanych przez ludność pochodzenia innego niż Pasztuni.  

Mieszkańcy Afganistanu wiązali znaczne nadzieje z nową sytuacją. Jednak działania 

Sojuszu przynosiły stopniowe rozczarowanie. Nieudana próba przekształcenia upraw 

maku w uprawę zbóż i likwidacji narkobiznesu, chyba najważniejszego dochodu 

rolników afgańskich, podkopała ich wiarę w możliwości poprawy codziennego bytu. 

Obecnie Afganistan, z bezrobociem wynoszącym 40%, stanowi jeden z najbiedniejszych 
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krajów świata (213 pozycja)
35

. Podobnie jak za mudżahedinów w kraju panuje 

wszechobecna korupcja i nepotyzm wynikające ze słabości struktur władzy, gdyż ta, 

państwowa czy lokalna, przeplata się ze światem przestępczym. Straty wśród ludności 

cywilnej, powodowane wojną z rebeliantami, wcale nie przyczyniają się do  wzrostu 

poczucia bezpieczeństwa. Pomyłkowe ataki Sojuszu na nieuzbrojonych cywili, o których 

periodycznie informują media światowe, jak również aparat propagandowy talibów 

wywołują szerokie fale oburzenia nie tylko w Afganistanie, lecz również wśród 

Pasztunów pakistańskich. Błędy wynikające z nieświadomości kulturowej, jak np. 

wspomniane palenie Koranu, nie polepszają systuacji, a wręcz przeciwnie, zwiekszają 

wrogość do stacjonujących w Afganistanie wojsk koalicji, które przez tubylców 

zaczynają być porównywane z radzieckim okupantem z lat osiemdziesiątych.  

Sytuację tę efektownie potrafili wykorzystać talibowie. W latach 2002-2003 ich 

siły  były zdemoralizowane poniesioną klęską oraz byli niepewni swojego losu, gdyż 

Pakistan oficjalnie był sojusznikem Amerykanów, dlatego też ich działania były 

chaotyczne i niespójne. Był to najprawdopodobniej najlepszy okres, gdy można było 

zneutralizować ich radykalizm poprzez wciągnięcie bardziej umiarkowanych talibów  

w proces w tworzenia nowego Afganistanu lub rozbicie ich na terytorium Pakistanu. 

Jednak wygląda na to, że talibowe odrobili lekcję i z roku na rok dawało się zauważyć, iż 

wyciągnęli wnioski ze swojej porażki. W latach 2003-2006, przebywając na terytorium 

Pakistanu, dokonali przegrupowania sił i przekształcenia swoich struktur. Ponadto doko-

nali zmian w swojej taktyce, stosując metody, które do tej pory nie były wykorzystywane 

w konflikcie. Jednym z przykładów mogą być zamachy samobójcze. Tego typu akcje 

były w przeszłości obce w tym regionie jako metoda walki. Samobójstwo w kulturze 

pasztuńskiej nie koresponduje z kodeksem pasztunwali. Zamachy samobójcze nie były 

nawet wykorzystywane w walce z najeźdźcami radzieckimi. Wystarczy zauważyć, iż 

pierwszy zamach samobójczy zanotowano w 2001 i było to działanie Al-Kaidy, która 

zabiła Ahmada Masuda. O ile w latach 2001-2004 zanotowano tylko 5 takich incydentów, 

to już w 2005 – 17. Przełom w stosowaniu tej taktyki stanowił rok 2006, w którym liczba 

samobójczych zamachów osiągnęła poziom 123 i od tego czasu utrzymuje się na pozio-

mie ok. 140 ataków rocznie
36

. Inną metodą walki adaptowaną z Iraku jest użycie impro-

wizowanych urządzeń wybuchowych (IED). W 2004 r. odnotowano 324 tego typu ataki, 

w 2005 było ich już 644. Rok 2006 możemy określić jako rozpoczęcie zadecydowanej 

ofensywy (patrz: zamachy samobójcze), gdyż w tym okresie zanotowano 1536 ataków 

przy użyciu IED, a w 2007 liczba ta wzrosła do 2677, by wspiąć się na poziom 4053  

w 2008 i osiągnąć wartość 8032 w 2009 r. przy stałej skuteczności ok. 10% rocznie
37

. 

Ponadto można zaobserwować adaptację talibów do nowej rzeczywistości XXI wieku. 

Rząd mułły Omara w czasie sprawowania władzy zabronił np. korzystania z telewizji, 

oglądania filmów w kinach itp. Obecnie talibowie prowadzą efektywną walkę informa-
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cyjną (propagandową), korzystając z najnowszych zdobyczy techniki. Emitują swoje 

oświadczenia, komunikaty i informacje propagandowe, używając Internetu, posiadają 

również własne strony internetowe służące celom propagandowym i rekrutacyjnym. Tali-

bowie nadają z terenu Pakistanu propagandowe audycje radiowe, w których uwypuklają 

niepowodzenia Sojuszu, szczególnie akcje, które powodują straty wśród ludności cywil-

nej. Wykorzystują zaprzyjaźnione telewizje arabskie do propagowania własnych poglą-

dów lub bezpośrednich przekazów do przywódców państw opozycyjnych oraz wpływu na 

społeczność międzynarodową. Przedstawiciele talibów udzielają wywiadów telewizjom  

o zasięgu globalnym, przedstawiając swoje argumenty i poglądy. W terenie rozpo-

wszechniają ulotki i materiały propagandowe, chociaż wcześniej ograniczali dostęp do 

edukacji. Część materiałów propagowanych jest w formie ustnej. Wszystkie te działania 

świadczą, iż talibowie nie są „twardogłowymi” fundamentalistami, lecz posiadają znacz-

ny potencjał adaptacyjny
38

. Również zainicjowany za rządów prezydenta Obamy, a pod-

jęty przez talibów, ostrożny dialog w sprawie pojednania w Afganistanie potwierdza pre-

zentowane powyżej stwierdzenie
39

. 

Jak wykazano powyżej, od roku 2006 talibowie przystąpili do efektywnej kontro-

fensywy, której apogeum nastąpiło w 2010 r.  

 

 

Wykres 2. Liczba ataków w Afganistanie inicjowanych miesięcznie przez przeciwnika w 

latach (2009-2011) 

Źródło: Rapart Departamentu Stanu USA z września 2011 r. pt. „Raport of progres Towards 

Security and Stability in Afghanistan” 
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Wykres nr 2 pokazuje, iż Sojuszowi udało się stępić jej ostrze, jednak ilość incy-

dentów pozostaje w dalszym ciągu kilkakrotnie większa niż na początku operacji ISAF.  

PODSUMOWANIE 

Po analizie powyższych faktów, wydaje się, iż obecnie nie jest możliwe militarne 

zwycięstwo nad talibami. W perspektywie zapowiedzi USA i NATO o przekazaniu od-

powiedzialności za kraj władzom Afganistanu i wycofaniu się w 2014 r. należy się liczyć 

z nasileniem aktywności politycznej i militarnej talibów oraz usztywnieniem ich stanowi-

ska negocjacyjnego. Mimo poważnych wysiłków Sojuszu zakresie rozbudowy, dozbroje-

nia i szkolenia Narodowej Armii Afganistanu (ANA) i afgańskiej policji, formacje te mo-

gą one nie sprostać stawianym przed nimi oczekiwaniom w zakresie zagwarantowania 

ładu, porządku i bezpieczeństwa w kraju. Dialog podjęty z talibami, który ma na celu ich 

powrót w szeregi społeczności afgańskiej, pozwala na wypracowanie kompromisowych 

warunków pojednania. Wydaje się to jednym sposobem na zapewnienie pokoju w Afga-

nistanie i uniknięcie ponownej wojny domowej po wycofaniu się wojsk NATO. Talibo-

wie mają bezpieczną i silną bazę operacyjną w rejonach pogranicznych. Rząd Pakistanu 

nie jest w stanie wydalić talibów ze swojego terytorium, dlatego FATA pozostanie dalej 

bazą wypadową do prowadzenia walki z rządem w Kabulu. Sunnicy talibowie mają po-

tężnych religijnych sojuszników w sunnickich krajach arabskich, lecz też zatwardziałych 

przeciwników w np. postaci szyickiego Iranu. Również oczywistym jest, że Afganistan 

będzie obiektem walki o wpływy wśród jego sąsiadów i graczy globalnych, jak USA, 

Rosja, Chiny czy Indie. Afganistan ze względu na swoje położenie geograficzne zawsze 

był krajem tranzytowym pomiędzy Wschodem a Zachodem, Północą a Południem. Nale-

ży przewidywać, że po wyjściu Sojuszu stanie się on terenem rozgrywek, w które zaan-

gażowane będą zamieszkujące ten kraj grupy etniczne i wyznaniowe. Będą następowały 

próby wykorzystania uczuć religijnych czy dążeń nacjonalistycznych. Różne grupy naci-

sku, w tym również kartele przemysłowe (vide: lata dziewięćdziesiąte) czy też przestęp-

cze (narkobiznes), będą starały się realizować własne interesy, które mogą doprowadzić 

do rozwoju nieprzewidzianych scenariuszy z rozpadem kraju na część północną i połu-

dniową włącznie.  Poza tym 10 lat interwencji Sojuszu wykazało, iż Afganistan nie jest 

krajem, w którym w pełni mogą funkcjonować zachodnie standardy demokracji i obycza-

jowości. Głęboko zakorzenione tradycje plemienne, kulturowe i religijne dominują na 

standardami demokratycznymi. Jedyną rozsądną możliwością pozostaje tylko pozwolić 

na ewolucyjne dostosowanie poglądów i stylu życia do standardów międzynarodowych, 

lecz na wzór krajów arabskich, a nie europejskich. NATO przed wycofaniem powinno 

bardziej zaangażować się w proces negocjacji i porozumienia pomiędzy obecną władzą 

afgańską a talibami, tak aby po wycofaniu się kraj nie pogrążył się w ponownej wojnie 

domowej i aby nie został zaprzepaszczony wysiłek wojsk koalicyjnych, których żołnierze 

dzielnie służyli i czasami oddawali życie za wolny i bezpieczny Afganistan. 

LITERATURA  

 Bergen P.L., Holy War Inc., Inside the secret world of Osama bin Laden, The Free Press, 

New York 2001. 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
202 

 Blanchard Ch.M., Afghanistan: Narcotics and U.S. Policy, Congressional Research Ser-

vice, 2009. 

 Cordesman A.H., Lemieux J., IED Metrics for Afghanistan January 2004-May 2010, 

Center for Strategic & International Studies, Washington 2010. 

 Hodžić H., Afghanistan – The War for Perceptions? [w:] M. Żuber (red.) Katastrofy 

Naturalne i Cywilizacyjne – Dylematy Współczesnego Społeczeństwa, Wrocław 2012.  

 Jaffrelot Ch., A history of Pakistan and its origins, Anthem Press, London Press 2004. 

 Palmer H., Afghan Konferenz - das Gesicht Wahren, der Spiegel  41/2001. 

 Rashid, Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, Yale 

University Press 2001. 

 Report UNAMA Suicide Attacks in Afghanistan 2001-2003. 

 Raport of progres Towards Security and Stability in Afghanistan, US State Department, 

Washington 2011. 

 Runion M.L., History of Afghanistan, Greenwood Press, Westport 2007. 

 Smolarek M., Żuber M., Terroryzm jako metoda walki narodowowyzwoleńczej na przykładzie 

Partii Pracujących Kurdystanu w Turcji, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 Wrocław 2009. 

 Tanner S., Afghanistan a military history from Alexander the Great to the fall of the Tali-

ban, Da Capo Press, Cambridge 2003. 

 

Źródła internetowe 

 Atak na NATO w Pakistanie, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atak-na-nato-w-

pakistanie,1,4961622,wiadomosc.html 

 Coll S., US-Taliban talks, 

http://www.newyorker.com/talk/comment/2011/02/28/110228taco_talk_coll Goodenough 

P., Suicide Bombings in Afghanistan, Pakistan Have Soared in Decade Since 9/11,  

 http://www.afghanland.com/history/transitional.html 

 http://cnsnews.com/news/article/suicide-bombings-afghanistan-pakistan-have-soared-

decade-911  

 http://www.merriam-webster.com/dictionary/taliban?show=0&t=1333304007  

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2086.html  

 Karzai Calls on U.S. to Pull Back as Taliban Cancel Talks, 

http://www.nytimes.com/2012/03/16/world/asia/taliban-call-off-talks-as-karzai-urges-

faster-us-transition.html 

 Masakra w Afganistanie. Sprawca może zostać skazany na śmierć, 

http://wyborcza.pl/1,86657,11331590,Masakra_w_Afganistanie__Sprawca_moze_zostac

_skazany.html  

 Obama przeprasza za spalenie Koranu, PAP, 

http://www.rp.pl/artykul/824772.html?print=tak&p=0  

 NATO i Pakistan winne ataku na pakistańskich żołnierzy 

http://www.rp.pl/artykul/777529.html 

 Po ataku Pakistan żąda od NATO opuszczenia bazy lotniczej w ciągu 15 dni, 

http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/570018,po_ataku_pakistan_zada_od_n

ato_opuszczenia_bazy_lotniczej_w_ciagu_15_dni.html 

 Russia blasts NATO drugs policy in Afghanistan at OSCE meeting, 

http://en.rian.ru/world/20100220/157948310.html 

 

 

 

 

 

 

 



Obywatel w mundurze… 

 
203 

THE INFLUENCE OF THE TALIBAN ON CREATING THE POWER STRUC-

TURE IN AFGHANISTAN 

 

Summary 

The paper discusses issues related to the phenomenon of the Taliban movement and seizing power 

by them in Afghanistan during the civil struggles in the Nineteen Nineties after withdrawing the 

Soviet Army. The authors describe the socio-political situation in the country and causes that 

allow the religion movement to take over the power. Furthermore, they examine the process of 

“Talibanisation” of Afghanistan as well as they analyse the possibilities of returning the Taliban 

to the power and their future role in Afghanistan. 
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MOCARSTWOWOŚĆ JAKO ELEMENT TOŻSAMOŚCI POLI-

TYCZNEJ USA W STOSUNKACH TRANSATLANTYCKICH 
 

 

Abstrakt: Na początku XXI w. świat stanął wobec nowych wyzwań, znacznie różniących się od 

tych, które były charakterystyczne dla światowej polityki w drugiej połowie XX w. Z punktu wi-

dzenia świata Zachodu nie ma już zagrożenia sowieckiego, jest za to niebezpieczny islamizm, 

terroryzm, antyamerykanizm. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie podstaw mocar-

stwowości USA i ich wpływu na dzisiejsze stosunki transatlantyckie w nowej, światowej rzeczywi-

stości. Autor przedstawia detalicznie elementy potęgi USA – wyjątkowość, izolacjonizm, unilate-

ralizm, siłę militarną i kulturalną, zderzając to ze stanem stosunków transatlantyckich. Tak pro-

wadzony wywód prowadzi do wniosku, iż wspomniane cechy Stanów Zjednoczonych wpływają na 

oddalenie na linii USA – Europa, a słabość Starego Kontynentu, w szczególności militarna, ale 

także w ostatnich latach ekonomiczna, doprowadziła do przeniesienia środka ciężkości stosunków 

międzynarodowych do Azji i na Pacyfik.  

Słowa kluczowe: stosunki transatlantyckie, izolacjonizm, wyjątkowość USA, potęga, unilateralizm 

 

WSTĘP - PODSTAWY MOCARSTWOWOŚCI USA   

Zjawisko wyjątkowości Stanów Zjednoczonych, w swej współczesnej formie 

szczególnie eksploatowane politycznie, zaistniało w amerykańskiej rzeczywistości  

w 1630 roku. Wówczas, gdy pierwsi purytańscy koloniści przybyli na tereny dzisiejszego 

stanu Massachusetts, ich religijny lider, John Winthrop, wygłosił przemówienie, w któ-

rym przekonywał emigrantów, że ich kolonia powinna być jak miasto na wzgórzu, a oczy 

wszystkich powinny być zwrócone na nas
1
. Zdaniem Thomasa Bendera, ów fragment do-

wodzi tego, że purytanie uważali się za ród wybrany przez Boga, który osiedla się  

w miejscu, które ma wyznaczyć drogę do zbawienia i narzucić model chrześcijańskiego 

społeczeństwa
2
. Zgadza się z nim Deborah Madsen, która rozumie słowa Winthropa jako 

werbalizację ostatniej i najlepszej szansy oferowanej przez Boga upadłej ludzkości, która, 

dzięki spoglądaniu w stronę jego nowego, wyjątkowego kościoła, osiągnie zbawienie. 

Ameryka i Amerykanie są zatem wyjątkowi, ponieważ nałożono na nich zadanie obro-

nienia świata przed nim samym, co jednocześnie wymaga utrzymania wysokiego pozio-

mu duchowego, politycznego i moralnego oddania w celu wypełnienia tego wyjątkowego 

                                                 

  Grzegorz Omelan – doktorant Wydziału Pedagogiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego na 

kierunku: nauki o polityce 
1
 G. Hodgson, The myth of American exceptionalism, Yale University Press, New Haven 2009, s. 1.  

2
 T. Bender, Wyjątkowo jacy? (wywiad) [w:] A. Domosławski, Ameryka zbuntowana, Świat Książki, 

Warszawa 2007, s.  255-256.  
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przeznaczenia
3
. Komentatorem tego zjawiska był także Herman Melville, XIX-wieczny 

powieściopisarz amerykański, który, w pełnym charakterystycznej dlań symboliki tekście 

„Biały kubrak”, pisał: my Amerykanie jesteśmy szczególnie wybranym narodem – Izraeli-

tami naszych czasów. (…) Jesteśmy pionierami świata, przednią strażą wysłaną na nie-

znaną dzicz, by przetrzeć szlak do Nowego Świata, który jest nasz
4
. 

 Dla potrzeb niniejszego artykułu szersze rozważanie o siedemnastowiecznych 

podstawach amerykańskiej wyjątkowości nie jest konieczne. Interesuje nas bardziej to,  

w jaki sposób ta idea wpłynęła na dzisiejsze postawy amerykańskiej elity rządzącej  

i zwykłych Amerykanów. Ważnym dla tego wywodu wydaje się pogląd Waltera McDou-

galla, który dzieli okresy wpływów amerykańskiej wyjątkowości na waszyngtońską poli-

tykę zagraniczną. Do 1898 wyjątkowość opierała się na micie ziemi obiecanej, rządach 

opartych na zasadach wolności, wyjątkowego przeznaczenia. Od 1898 roku USA prowa-

dzą krucjaty (daleko) poza swoimi granicami, nabrały cech kraju imperialnego, kreują się 

na państwo mające wyleczyć cały świat z jego dolegliwości. Ten drugi okres, w przeci-

wieństwie do pierwszego, charakteryzowanego przez realizm i dużą dawkę, jak na wa-

runki dzisiejszej amerykańskiej polityki zagranicznej, moralności, zamiast stać uciele-

śnieniem misji dziejowej USA, był i jest pokazem hipokryzji tego kraju
5
. W XX i XXI 

wieku kilku prezydentów – J. Kennedy, R. Reagan i G.W. Bush – odwołało się do trady-

cji wyjątkowości w czasie swych politycznych karier. Najbardziej zajmująca deklaracja  

w kontekście tematyki artykułu wyszła od ostatniego republikańskiego przywódcy USA, 

który niejednokrotnie stwierdzał podczas swej prezydentury, iż Bóg powołał go do zada-

nia szerzenia wolności w amerykańskim stylu. Okazuje się zatem, że narodzone kilkaset 

lat temu purytańskie ideały, czerpiące wprost z protestanckiej doktryny, wciąż stanowią 

punkt odniesienia we współczesnej Ameryce. Wielu mieszkańców tego kraju jest ciągle 

przekonanych, iż stanowią model dla innych nacji, że mają inną historię, inne korzenie  

i że to inni, sprowadzając rzecz do płaszczyzny religijnej, są grzesznikami. Amerykanie 

wierzą, iż ich kraj ma zawsze czyste intencje, wypracował bezbłędny system polityczny  

i prawny, są świadomi potęgi gospodarczej i militarnej swej ojczyzny. Stąd ich przekona-

nie, że naród amerykański jest predestynowany do sprawowania przywództwa nad świa-

tem. T. Bender uznaje, iż te przesłanki, zamienione na doktrynę administracji Busha, sta-

nowią niebezpieczną wersję amerykańskiej wyjątkowości. Historyk porównuje ją z tą 

zaprezentowaną przez Abrahama Lincolna po bitwie pod Gettysburgiem w 1863 roku. 

Prezydent stwierdził w słynnym przemówieniu: skoro mamy być modelem, stwórzmy mo-

delowe społeczeństwo równych ludzi, a taka postawa, zdaniem Bendera, nie była groźna
6
. 

Niebezpieczne okazuje się połączenie czysto boskiego odniesienia się do amerykańskiej 

wyjątkowości G.W. Busha z neokonserwatywnym przechyłem obecnym w USA od lat 

70. XX wieku. To właśnie z praktycznej realizacji tego styku na płaszczyźnie amerykań-

skiej polityki międzynarodowej po atakach z 11 września 2001 roku George Hodgson 

                                                 
3
 D.L. Madsen, American Exceptionalism, Edinburgh University Press, Edynburg 1998, s. 2.  

4
 H. Melville, White-Jacket, or: the world in a man-of-war, http://www.gutenberg.org/files/10712/10712-

h/10712-h.htm [2012.01.19].   
5
 W.A. McDougall, Promised land, crusader state: the American encounter with the world since 1776, 

Mariner Books, Nowy Jork 1997, s. 10; P. Frankowski, Hegemonia Stanów Zjednoczonych w warunkach 

turbulencji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 61. 
6
 P. Frankowski, op. cit., s. 58; A. Domosławski, op. cit., s. 256. 

http://www.gutenberg.org/files/10712/10712-h/10712-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/10712/10712-h/10712-h.htm
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wywodzi swój pogląd o micie amerykańskiej wyjątkowości. Ów autor krytykuje prezy-

denturę Busha syna stwierdzając, że 43. prezydent USA, posiadając minimalną legitymi-

zację wewnętrzną dla sprawowania urzędu (szczególnie w pierwszej kadencji), zdobył się 

na znaczące, nie zawsze w pełni demokratyczne, zmiany w prawie wewnętrznym oraz 

spektakularne zaostrzenie polityki zewnętrznej. Hodgson uważa, iż wyjątkowość USA, 

oryginalnie opisywana z patosem i szczerym, religijnym zaangażowaniem, jawi się dziś 

jako mit, gdy kraj ten usiłuje importować demokrację do krajów Bliskiego Wschodu  

w sytuacji, w której stan owej demokracji w samych Stanach Zjednoczonych nie jest naj-

lepszy. Autor uważa, iż faktyczna wyjątkowość USA jest obecnie osadzona w liczbie 

więźniów kryminalnych i jej proporcjonalności do liczby mieszkańców kraju, niskiej do-

stępności służby zdrowia (mówimy o czasach przed reformą prezydenta Obamy), nie-

równości w dystrybucji dochodu i bogactwa, braku poszanowania dla globalnego ocie-

plenia, prawa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych, stosowaniu kary 

śmierci w wielu stanach, nadużywaniu władzy prezydenta wobec kongresu w czasie pre-

zydentury Busha, dwustopniowym, anachronicznym systemie wyboru prezydenta, w któ-

rym o wyniku wyborów może zdecydować pojedynczy sędzia stanowego sądu najwyż-

szego, a prezydentem zostaje kandydat z mniejszą liczbą głosów powszechnych (obie 

okoliczności zaistniały w wyborach z 2000 roku). Hodgson konkluduje, iż administracja 

Busha zaatakowała Irak, by wprowadzić tam demokrację, ale, być może, demokracja  

w stylu amerykańskim nie zasługuje, wobec powyższego, na to, by być eksportowaną
7
.  

 Podobną opinię wyrażają William Gay i Richard Peterson, uznając, iż polityka 

administracji Busha była prowadzona bez uwzględnienia rozwiązań prawa międzynaro-

dowego, bez zważania na obecność instytucji międzynarodowych. Gay określa taką dy-

plomację wprowadzanym militarnie autorytaryzmem, przypominającym wyniszczający 

imperializm. Zdaniem Petersona natomiast, błędem Stanów Zjednoczonych epoki Busha 

jest to, że podejmując interwencję, jak deklarowała administracja tego prezydenta,  

w obronie praw człowieka, rozważano rzeczywistość jedynie przed faktem, nie zwracano 

uwagi na sytuację po interwencji, gdy wprowadzane są nowe zasady sprawowania wła-

dzy, często takie, na które nie zgadza się społeczeństwo kraju, w którym interwencja na-

stępuje, co wywołuje napięcia natury społecznej
8
.   

Poza cytowaną krytyką ze strony autorów i naukowców, szczyty osiągało w czasie 

prezydentury Busha syna niezadowolenie ze strony naturalnych sojuszników Stanów 

Zjednoczonych, tak rządów krajów zachodnich, jak i ich społeczeństw. Agresywna poli-

tyka zagraniczna USA została skrytykowana przez np. 74% Hiszpanów i 60% Francu-

zów
9
, odbywały się wielotysięczne marsze przeciw interwencji w Iraku, a jeden z najbar-

dziej szanowanych polityków na świecie, Nelson Mandela, stwierdził bez ogródek, że 

atak na Irak zagraża światowemu bezpieczeństwu, i że tym posunięciem republikańska 

administracja chce zaspokoić amerykański sektor zbrojeniowy i przemysł naftowy
10

.  

                                                 
7
 G. Hodgson, op. cit., s. 127-152. 

8
 W.C. Gay, Bush’s national security strategy: A critique of United States’ neo-imperialism; R. Peterson, 

Dillemas of intervention: Human rights and neo-colonialism [w:] Philosophical perspectives on the ‘war 

on terrorism,’ Gail M. Presbey, ed., Rodopi, Nowy Jork 2007, s. 131; 375.    
9
 Many Europeans oppose war in Iraq, http://www.usatoday.com/news/world/2003-02-14-eu-survey.htm 

[2012.01.20]. 
10

 US threatens world peace, says Mandela, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2251067.stm , [2012.01.20].  

http://www.usatoday.com/news/world/2003-02-14-eu-survey.htm
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Wyjątkowość Stanów Zjednoczonych zyskała zatem nową treść, biegunowo różną 

od idealistycznych założeń pierwszych protestanckich emigrantów, m.in. ze względów 

społecznych, geograficznych, czy politycznych. Dziś realizacja tych założeń przyjęła nie-

bezpieczną formę, która pozwala stwierdzić, że idea miasta na wzgórzu, którego poczy-

nania miały być naśladowane przez wszystkich, stała się mitem. Nie znaczy to jednak, iż 

ta idea, jakkolwiek zmieniana z czasem przez rzeczywistość, nie ma wpływu na pozycję 

Stanów Zjednoczonych na dzisiejszej, międzynarodowej szachownicy. Wręcz odwrotnie 

– nawet obecny prezydent USA, Barak Obama, odnosił się do idei wyjątkowości  

w swych przemówieniach. Misja naprawiania świata, wzmiankowana w ważnych mo-

wach prezydenta Wilsona na początku XX w., to typowo amerykańskie podejście do swej 

roli w stosunkach międzynarodowych, które jest wciąż żywe w umysłach Amerykanów. 

Stąd w USA zawsze istnieje część społeczeństwa, która bezwarunkowo popiera inwesty-

cje w wojsko, zbrojenia i interwencje militarne za granicą. 

1. IZOLACJONIZM I IDEA UNILATERALIZMU AMERYKAŃSKIEGO 

Izolacjonizm był pierwszą znaczącą doktryną amerykańskiej polityki zagranicznej 

od czasu powstania państwa w ostatnich latach XVIII wieku
11

. Warto zauważyć, iż już 

pierwsi osadnicy pokonujący Ocean Atlantycki w ucieczce przed religijnymi prześlado-

waniami na Starym Kontynencie celowali w odcięcie się od Wielkiej Brytanii i nie chcieli 

mieć nic wspólnego ze swym pierwszym domem. Jednak formalnych korzeni tej idei 

trzeba szukać właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku, a zatem na samym początku ist-

nienia Stanów Zjednoczonych. Pierwsi prezydenci jednoznacznie promowali izolacjo-

nizm polityczny – Jerzy Waszyngton chciał rozwoju stosunków ekonomicznych, ale 

ograniczenia związków politycznych, Tomasz Jefferson wzywał do pokoju i szczerej 

przyjaźni ze wszystkimi narodami, ale żaden sojusz polityczny nie wchodził w grę. Jed-

nak, jak zauważa P. Frankowski, doktryna izolacjonizmu była w dużym stopniu tylko 

pustym sloganem. Stany Zjednoczone prowadziły ożywioną wymianę handlową o zasię-

gu globalnym, dlatego amerykańscy farmerzy wysyłający za ocean tytoń czy zboże byli 

do pewnego stopnia uzależnieni od wydarzeń na innych kontynentach. USA wchodziły 

także w ostre spory polityczne z innymi krajami, które często były rozwiązywane za po-

mocą wojen
12

.  

Prezydentem, którego uznajemy za twórcę doktryny izolacjonizmu był James 

Monroe. W 1823 roku przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, iż systemy poli-

tyczne USA i Europy różnią się tak bardzo, że próba wprowadzenia systemu europejskie-

go gdziekolwiek na terenie obu Ameryk stanowić będzie zagrożenie bezpieczeństwa Sta-

nów Zjednoczonych. Wyłączał tym samym kontynenty amerykańskie ze sfery wpływów 

Europy. Piąty prezydent młodej republiki deklarował także, iż USA nie będą brały udzia-

łu w wojnach na Starym Kontynencie. Co interesujące, tego, co w Kongresie wyłożył 

Monroe, zrazu nie nazwano doktryną jego imienia, a terminu „izolacjonizm” zaczęto 

                                                 
11

 Można uznawać, iż pierwszą emanacją amerykańskiej polityki zagranicznej była Deklaracja 

Niepodległości. Jednak z formalno-prawnego punktu widzenia, Stany Zjednoczone powstały kilkanaście 

lat później, stąd za pierwszą ściśle amerykańską ideę dyplomatyczną uznać należy izolacjonizm.   
12

 P. Frankowski, op. cit., s 66-67. 
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używać dopiero w 1918 roku, po zwycięstwie wojsk amerykańskich w pierwszowojen-

nym teatrze. Wynikało to z faktu, iż, po pierwsze, polityce zagranicznej w rzeczonym 

przemówieniu Monroe poświęcił jedynie kilka paragrafów (to, co potem nazwano Dok-

tryną Monroe, było kompilacją interpretacji, komentarzy, kolejnych pomysłów i propozy-

cji w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej USA), po drugie, to, co zaproponował, 

nie było wcale radykalną zmianą wobec tego, co realizowały wcześniejsze administracje, 

choć – trzeba przyznać – nadawało dyplomacji nowego państwa kształt i systematyzowa-

ło ją. Co więcej, P. Frankowski zauważa, iż Monroe i Kongres ustanawiający amerykań-

skie prawo za jego kadencji powzięli działania izolacyjne ze względu na wzrastającą ak-

tywność rosyjskich handlarzy futer, którzy sięgali coraz głębiej na południe z terenów 

jeszcze wówczas swojej Alaski, a także możliwą interwencję Świętego Przymierza  

w Ameryce Południowej
13

. Należy zatem skonkludować, iż pierwsze usystematyzowanie 

doktryny izolacjonizmu nastąpiło wskutek realnego zagrożenia ekonomicznego i poli-

tycznego, jakie słabe jeszcze wówczas Stany Zjednoczone odczuwały wobec ówczesnych 

potęg europejskich.  

Jeśli jednak izolacjonizm amerykański – nawet, jeśli tylko w warstwie deklara-

tywnej (przypomnijmy, iż idea ta pozostała w części tylko deklaracją) – zrozumieć do-

słownie, dochodzi się do niebezpiecznego wniosku. J. Surdykowski zauważa w tej idei 

dwie twarze. Jedna to wspaniała realizacja ideału wolności, z którym dwa wieki wcze-

śniej prześladowani Anglosasi przybyli do Nowego Świata. Pierwsi Amerykanie chcieli 

w spokoju budować swe republikańskie państwo i swobodnie rozporządzać jego rozle-

głymi przestrzeniami. Ale było i drugie, mniej pociągające oblicze: izolacja Ameryki od 

świata miała dawać jej prawo do rządzenia się wedle uznania na własnym podwórku,  

a więc nie tylko kultywowania republiki w świecie monarchii, ale także miażdżenia In-

dian, niewolenia Murzynów, odbierania kolejnych ziem słabemu Meksykowi, a może  

i zaboru Kanady (…). Bo jeśli siostrą mocarstwowości jest pogarda dla innych, a każdy 

interwencjonizm zawiera pokusę zbawienia bliźnich wbrew ich woli, to bratem izolacjoni-

zmu jest ciasny egoizm
14

.  

Jeśli izolacjonizm promował obojętność wobec reszty świata i w założeniach nie 

miał powodować ostrych reakcji innych państw, to blisko z nim spokrewniony, choć na-

rodzony niemal wiek później, unilateralizm przyniósł – jak pokazują ostatnie lata –

zupełnie inną odpowiedź niektórych członków społeczności międzynarodowej. Jolanta 

Bryła definiuje unilateralizm jako ideę nakłaniającą kolejne rządy USA do wykorzystania 

potęgi militarnej i gospodarczej państwa w celu realizacji własnych interesów i przeciw-

stawienia się instytucjonalnym ograniczeniom międzynarodowym i naciskom innych kra-

jów. Przykłady takiej postawy Stanów Zjednoczonych: w 1997 r. Senat ratyfikował 

Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej dopiero po umieszczeniu w niej wielu problema-

tycznych (z punktu widzenia innych krajów) zastrzeżeń; w tym samym roku administra-

cja Clintona nie podpisała Konwencji z Ottawy o zakazie produkcji, handlu i stosowania 

min przeciwpiechotnych; w 1999 r. Senat odrzucił ratyfikację Traktatu o Całkowitym 

                                                 
13

 J. Surdykowski, Dokąd zmierza Ameryka?, Politeja, Warszawa 2001, s. 82-83; A. Bartnicki, et. al., 

Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, PW Egross, Warszawa 1992, s. 206;  

P. Frankowski, op. cit., s. 66-68. 
14

 J. Surdykowski, op. cit., s. 83. 
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Zakazie Prób z Bronią Jądrową; w 2001 r. administracja sprzeciwiła się propozycji kon-

wencji ONZ o redukcji nielegalnego handlu bronią; ponadto nie ratyfikowano Protokołu  

z Kioto, USA nie podlegają Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, nie chciały też 

włączenia międzynarodowych standardów pracy i ochrony środowiska do globalnego 

reżimu handlowego. Zdaniem J. Bryły, USA postępują tak, gdyż, po pierwsze, unilatera-

lizm był wysuwany już w pierwszych latach istnienia państwa (jest zatem ideą mocno 

osadzoną w micie założycielskim USA), młoda wówczas republika była inna od reszty 

mocarstw, zamierzała rozwijać się własnymi sposobami i doceniała geograficzne oddale-

nie od będącej wówczas centrum światowej potęgi Europy. Te cechy wewnętrzne szybko 

wytworzyły ideę izolacjonizmu, którą USA stosowały z powodzeniem przez dziesięciole-

cia, nawet dziś w niektórych kręgach jest ona uznawana za element amerykańskiej racji 

stanu. Po drugie, Stany Zjednoczone zyskały w ostatnich latach pozycję hegemona  

w stosunkach międzynarodowych. Waszyngton nie zgadza się na uczestnictwo w reżi-

mach międzynarodowych, ponieważ ciała wielostronne stanowią instrument uwikłania 

hegemona w międzynarodową siatkę zobowiązań. Amerykanie od lat prowadzą działania 

nakierowane na uzyskanie maksimum kontroli przy minimum zobowiązań. Autorka pod-

kreśla w tym miejscu, iż jedną z taktyk hegemona może być podjęcie zinstytucjonalizo-

wanej współpracy z innymi krajami, ale tylko wówczas, gdy te zgodzą się na to, by nie 

doprowadzać do zwiększania swych zasobów strategicznych, czym mogłyby w dłuższej 

perspektywie zagrozić pozycji światowego lidera. W takiej sytuacji, z punktu widzenia 

hegemona, kraje te stają się bardziej przewidywalne, a powiązania międzynarodowe ak-

ceptowalne
15

. Tak właśnie dzieje się od kilkudziesięciu lat w przypadku polityki zagra-

nicznej USA. Waszyngton potrafi wybrać te układy wielostronne, w ramach których jego 

pozycja pozostaje niezagrożona, a realizacja agendy tych ugrupowań państw promuje 

hegemoniczną pozycję jedynego dziś supermocarstwa, jednocześnie zniechęcając inne 

silne kraje do działań nakierowanych na zajęcie miejsca lidera.  

Warto zastanowić się, jakie są przyczyny unilateralizmu USA w dzisiejszym, jed-

nobiegunowym świecie. Tadeusz A. Kisielewski uważa, iż Waszyngton decyduje się na 

działania samodzielne w sprawach globalnych, bo zdaje sobie sprawę, że nie dojdzie do 

porozumienia z partnerem, który zamierza osłabić pozycję USA, nie zważając na to, jak 

bardzo może to zagrozić bezpieczeństwu światowemu. Po drugie – ważnym elementem 

globalnej szachownicy jest stosunek potencjałów pomiędzy najważniejszymi aktorami 

świata zachodniego – USA i UE. Związek europejski jest duży powierzchniowo i posiada 

wyższą od USA liczbę ludności, ale jest bardzo słaby militarnie. Może wystawić niewiel-

kie (w porównaniu do amerykańskich) oddziały i nie ma możliwości szybkiego ich prze-

niesienia w każde miejsce na świecie. Jeśli nawet weźmie się pod uwagę, iż duża liczba 

krajów UE jest jednocześnie członkami NATO, sytuacja nie ulega znacznemu polepsze-

niu, bowiem procedury natowskie są znacznie zapóźnione w stosunku do tych używanych 

przez amerykańskie siły zbrojne. Zapewne dlatego USA nie zgodziły się na to, by global-

na akcja antyterrorystyczna rozpoczęta w 2001 r. była prowadzona siłami sojuszu. Europa 

nierzadko zarzuca Waszyngtonowi, że ten zbyt wielką wagę przywiązuje do swej potęgi 

                                                 
15

 J. Bryła, Multilateralizm i unilateralizm – globalne trendy a amerykańska polityka zagraniczna,  
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militarnej. Jednak ta potęga od kilkudziesięciu lat chroni cały Zachód, dzięki czemu m.in. 

Europa mogła sobie pozwolić na państwo opiekuńcze, zaoszczędziwszy wiele miliardów 

na zbrojeniach
16

. 

W ostatnich latach amerykański unilateralizm zyskał nowe oblicze. W wyniku za-

istnienia zupełnie nowej sytuacji globalnej po terrorystycznym ataku na USA we wrze-

śniu 2001 r., administracja amerykańska zareagowała stworzeniem programu działania 

nazwanego „doktryną Busha.” Jednym z punktów tego programu było stanowcze zerwa-

nie z dotychczasowym realnym multilateralizmem, a zatem nawiązywaniem sojuszy  

w różnych miejscach świata oraz próby podejmowania działań militarnych w porozumie-

niu z krajami zaprzyjaźnionymi lub z mandatem ONZ. Jednak w nowej sytuacji strate-

gicznej USA rezerwowały sobie prawo do działań samodzielnych oraz do ignorowania 

instytucji międzynarodowych. Administracja uznała, iż np. Rada Bezpieczeństwa ONZ 

odzwierciedla realia 1945 roku i może paraliżować działania Ameryki, do których jest 

zdolna i przygotowana politycznie i militarnie. Stany Zjednoczone chciały zapewnić so-

bie prawo do dobierania partnerów w zależności od sytuacji, wg modelu „misja określa 

koalicję”, nie odwrotnie. Ten swego rodzaju zwrot w amerykańskiej polityce zagranicznej 

miał i ma nadal dwa oblicza. Niewątpliwie rząd USA ma prawo do obrony swego teryto-

rium i obywateli, a taktyka szybkiego odpowiadania, a potem ataku wyprzedzającego 

wobec zagrożenia krwawym terroryzmem odzwierciedla aktualne obawy amerykańskiego 

społeczeństwa. Zmiana taktyki wydaje się także odpowiednia ze względu na fakt, iż dziś 

wrogiem nie jest inne, równie silne militarnie i gospodarczo państwo. W XXI wieku 

przeciw Ameryce i całemu Zachodowi zwracają się zorganizowane grupy nieposiadające 

terytorium, którego musiałyby bronić. Walka z zagrożeniami asymetrycznymi, jak w teo-

rii stosunków międzynarodowych je określono, wymagała wprowadzenia nowych narzę-

dzi, do których użycia w wymiarze globalnym przygotowane są, ze względu na ich mili-

tarny charakter, tylko Stany Zjednoczone. Z drugiej strony, zastosowanie „doktryny Bus-

ha” wiązało się z odejściem od pewnej ciągłości w stosunkach międzynarodowych. Pro-

mowanie rozwiązań siłowych wydaje się sprzeczne z zasadami działania państw demo-

kratycznych, a wojna prewencyjna często jest niezgodna z prawem międzynarodowym. 

Istniała i istnieje nadal obawa, iż działania wyprzedzające mogą ograniczać suwerenność 

państw, które są w taki sposób atakowane przez USA. Przykładem takiej sytuacji jest 

inwazja wojsk amerykańskich na Irak w 2003 r., do której USA nie miały ani mandatu 

ONZ ani wsparcia NATO
17

.  

Należy skonstatować, iż Stany Zjednoczone świadomie zdecydowały się na skraj-

nie unilateralne działania ze względu na zupełnie nową globalną sytuację strategiczną  

i poziom zagrożeń asymetrycznych. Uznały bowiem, iż tylko decyzje samodzielne są 

współmierne do taktyki organizacji terrorystycznych, a uwikłanie w proces decyzyjny 

instytucji międzynarodowych może je znacząco opóźnić. W nowym światowym ładzie 

Waszyngton zyskał narzędzia do zaprezentowania silnej postawy hegemonistycznej, 

dzięki wykorzystaniu swej ogromnej przewagi militarnej nad pozostałymi aktorami mię-

dzynarodowymi. Tak prowadzona polityka zagraniczna jednak jest często niezgodna  

                                                 
16

 T.A. Kisielewski, Imperium Americanum?, Trio, Warszawa 2004, s. 218-220.  
17

 J. Kiwerska, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, [w:] Biuletyn Instytutu Zachodniego,  

nr 40/2010, Poznań 2010, s. 2-5.  
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z deklaracjami USA, które twierdzą, iż promują demokrację. Wprowadzanie tego syste-

mu poprzez podbój państwa wydaje się bowiem narzędziem przeszłości, a już na pewno 

jest niezgodne z prawem międzynarodowym, jeśli odbywa się bez wsparcia najważniej-

szych instytucji globalnych. Ponadto kolejne administracje zdają się zapominać, iż demo-

kracja w stylu zachodnim nie jest systemem, który automatycznie przyjmie się w każdej 

części świata. Dodatkowo postawa silnie unilateralna przynosi krytykę Stanów Zjedno-

czonych również tam, gdzie dotychczas USA miał jedynie przyjaciół – np. ostry sprzeciw 

Niemiec i Francji wobec interwencji w Iraku. Samodzielność Waszyngtonu w dzisiej-

szym nowym porządku światowym ma zatem dla niego samego i pozytywy, i negatywy.  

2. POTĘGA MILITARNA, EKONOMICZNA I KULTUROWA 

Kolejnym elementem decydującym o pozycji Stanów Zjednoczonych, bardziej 

mierzalnym od wyżej omówionych, jest potęga militarna, ekonomiczna i kulturowa. 

Amerykańskie siły wojskowe są najsilniejsze w historii świata. Siły powietrzne USA po-

siadają więcej bombowców, myśliwców, śmigłowców niż wszystkie armie świata razem 

wzięte. Amerykańska marynarka wojenna ma więcej statków bojowych niż Rosja i Chiny 

razem wzięte. Dla zobrazowania przewagi morskiej USA warto podać przykład – lotni-

skowiec klasy Nimitz (największe statki wojenne w historii) może wysłać w powietrze 

więcej samolotów w ciągu 60 sekund niż lotnisko Heathrow w Londynie. Ponadto mary-

narka prowadzi stałe misje łodzi podwodnych w każdym zakątku świata, co znacząco 

przewyższa możliwości Rosji lub Chin. Stany Zjednoczone mają także niespotykaną 

wcześniej przewagę technologiczną. Podczas operacji w Afganistanie i Iraku amerykań-

skie rakiety trafiały w cele z chirurgiczną precyzją, co jest postępem, jeśli wziąć pod 

uwagę zawstydzające trafienie chińskiej ambasady w Belgradzie w 1999 roku. Ciągle 

doskonalona jest technologia stealth (używana w produkcji niewykrywalnych samolo-

tów), a także instrumentarium zakłócające pracę radarów przeciwnika. Prowadzone są 

programy rozwoju technologii laserowej do zastosowania w zestrzeliwaniu nadlatujących 

pocisków wroga oraz badania nad promieniami elektromagnetycznymi przeznaczonymi 

do destrukcji zasobów elektronicznych przeciwnika. Zapewnienie sobie tak ogromnej 

przewagi nie jest tanie. USA wydają rocznie na zbrojenia co najmniej trzy razy więcej niż 

Rosja i Chiny razem wzięte oraz ponad 20 razy więcej niż 7 najbardziej wrogich Amery-

ce krajów. Przeznaczeniem tak finansowanej armii nie jest obrona własnego terytorium, 

ale ochrona swej potęgi w każdym miejscu globu. USA utrzymują ponad 700 baz na ca-

łym świecie i ok. 300 tys. żołnierzy poza granicami kraju. Dzięki temu siły amerykańskie 

są w stanie prowadzić dwie jednoczesne wojny na dużą skalą w dwu oddalonych od sie-

bie miejscach – taka jest współczesna doktryna militarna jedynego światowego supermo-

carstwa
18

.     

Jak stwierdza Fareed Zakaria, „potęga militarna Ameryki nie decyduje o potędze 

kraju; przeciwnie – jest jej konsekwencją.” Podstawą potęgi USA jest wciąż silna baza 

ekonomiczna i technologiczna. Amerykańska gospodarka od wielu dekad jest najlepiej 

rozwiniętą w świecie. Obecnie USA wytwarzają ok. 20% światowego PKB, gdy np. Chi-
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ny ok. 9%, a Niemcy ok. 5%. W latach 1980-2005 rozwijała się w tempie średnio powy-

żej trzech procent rocznie, co przewyższa wyniki krajów zachodnioeuropejskich w analo-

gicznym okresie. Wzrost wydajności gospodarki USA w dekadzie 1998-2008 jest także 

spektakularny - wyniósł 2,5 procent rocznie, a zatem o punkt procentowy więcej niż 

średnia europejska. Te dane oznaczają, iż Ameryka pozostaje krajem o niezwykle dyna-

micznej gospodarce, mającej wszelkie dane do tego, by wciąż przodować w świecie. Za-

karia zwraca uwagę na fakt, iż Stany Zjednoczone wyprzedzają cały świat o kilka długo-

ści w dziedzinach technologicznych, co jest jedną z podstaw amerykańskiej potęgi go-

spodarczej. Np. nanotechnologia najszybciej rozwija się właśnie w tym kraju, w którym 

jest więcej ośrodków zajmujących się tą dziedziną niż w Chinach, Niemczech i Wielkiej 

Brytanii łącznie. USA opatentowały więcej wynalazków i rozwiązań nanotechnologicz-

nych niż reszta świata, co jest matematycznym dowodem na to, iż naukowcy amerykań-

scy potrafią z łatwością przekształcać teorię w pragmatyczne rozwiązania. Inną dziedziną, 

w której przewaga Stanów Zjednoczonych przytłacza, jest biotechnologia. W 2005 r. do-

chód amerykańskich firm tego sektora osiągnął prawie 50 mld dolarów, kiedy w Europie 

ok. 10 mld. W skali ogólnoświatowej Amerykanie wytwarzali wówczas 76% dochodów 

branży biotechnologicznej. F. Zakaria wymienia jeszcze jedną dziedzinę, której poziom 

zapewni gospodarce amerykańskiej przodownictwo przez następne dekady – edukację 

wyższą. W globalnych rankingach uczelni wyższych zawsze w pierwszej dziesiątce jest 

6-8 szkół amerykańskich, w pierwszej dwudziestce – zdarzyło się, że było 17, w pierw-

szej pięćdziesiątce – 38. W branży informatycznej często jest tak, że w rankingu cała 

pierwsza dziesiątka to uczelnie z USA. Wydatki budżetowe na rozwój edukacji i badań są 

w Stanach wciąż znacznie wyższe, niż w Europie, a współpraca biznesu z uniwersytetami 

jest najlepsza od lat. Autor zwraca uwagę na jedną statystyczną informację, która stanowi 

dowód na to, iż wyprzedzenie USA w dziedzinie edukacji jest zadaniem prawie niemoż-

liwym - w jego rodzimych Indiach, aspirujących w ostatnich latach do miana mocarstwa 

globalnego, doktorat z informatyki robi rocznie 35-50 osób, kiedy w Stanach ok. tysiąca 

studentów
19

.  P. Frankowski zwraca uwagę, iż jednym z elementów napędzających ame-

rykańską ekonomię jest także ogromny przemysł zbrojeniowy. Daje on miliony miejsc 

pracy obywatelom, stabilizując rynek pracy, a jego ciągły rozwój jest nieodzowny dla 

utrzymania przewagi militarnej USA i chronienia ich interesów w każdym zakątku globu. 

Autor uważa też, iż coraz mniejszy udział dolara w bilansach walut zapasowych innych 

krajów, znaczny wzrost liczby obligacji amerykańskich kupowanych przez kraje azjatyc-

kie („Amerykanie zaczynają żyć na kredyt”), wzrost deficytu budżetowego, spadek po-

ziomu oszczędności przeciętnego mieszkańca USA oraz wzrost znaczenia ekonomiczne-

go kilku innych państw są znamionami osłabienia gospodarki amerykańskiej
20

. Nie ozna-

cza to jednak, że któraś z szybko wzrastających gospodarek – Chiny, Indie czy Brazylia – 

w najbliższych latach ma prawo sądzić, iż zdoła wyprzedzić Stany Zjednoczone. Przewa-

ga Waszyngtonu jest wystarczająca duża, by utrzymać się na szczycie najlepiej prosperu-

jących gospodarek świata przez co najmniej następne kilkanaście lat.  
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Siła militarna i potęga ekonomiczna to najmocniejsze i najłatwiej mierzalne środki 

władzy Amerykanów. W ostatnich latach jednak w literaturze przedmiotu często komen-

towany był inny – soft power, czyli siła cywilna państwa. Twórcą tego pojęcia jest Joseph 

Nye, profesor politologii Uniwersytetu Harvarda. Nye definiuje soft power jako umiejęt-

ność osiągania celów dyplomatycznych bez użycia przemocy, atrakcyjność kultury, idei 

politycznych i międzynarodowych zachowań państwa. „Gdy nasze zachowania są legity-

mizowane przez innych, wówczas miękka siła państwa wzrasta” – pisał Nye w połowie 

pierwszej dekady XXI w. Cztery Wolności prezydenta F. Roosevelta z 1941 r., młodzi 

Polacy słuchający amerykańskiej muzyki w latach 80. XX w., chińscy studenci budujący 

replikę Statuy Wolności podczas zamieszek w Pekinie w 1989 r., irańska młodzież oglą-

dająca dziś zabronione reklamy amerykańskie – to niektóre przykłady tego zjawiska. Nye 

twierdzi, że jeśli udaje się doprowadzić do tego, by obywatele jednego kraju, np. będące-

go w sferze oddziaływania innej niż zachodnia kultury, podziwiali amerykańskie idee  

i sposób ich realizacji przez kolejne administracje, można wówczas efektywniej prowa-

dzić politykę zagraniczną. Używanie siły militarnej, narzucanie decyzji politycznych, 

nakładanie dotkliwych sankcji gospodarczych prowadzi jedynie do sprzeciwu innych 

krajów. Dalekowzrocznie zawsze skuteczniejsze będzie rozsądne stosowanie miękkiej 

siły
21

. P. Bender w języku angielskim, jego amerykańskiej wersji, widzi bardzo znaczący 

element waszyngtońskiej soft power. Ok. 25% ludności świata mówi w tym języku lub 

może się w nim porozumieć, w ok. 50 krajach angielski jest językiem urzędowym, w or-

ganizacjach globalnych, międzynarodowych, w handlu, nauce jest językiem roboczym. 

Wraz z popularnością języka stale obecne są we wszystkich zakątkach świata amerykań-

skie filmy, seriale, piosenki, towarzysza im cola i hamburgery, przyjmowane jako wyraz 

epoki. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym nie tylko ze względu na przewagę 

militarną i gospodarczą, ale także z powodu tego, iż w każdym miejscu na świecie są 

obecne produkty jego kultury
22

.  

3. STAN STOSUNKÓW TRANSATLANTYCKICH NA POCZĄTKU XXI W.  

Przedstawione powyżej podstawy mocarstwowości Stanów Zjednoczonych 

wpływają na dzisiejszy kryzys w stosunkach transatlantyckich. Zdaniem C.A. Kupchana, 

porządek transatlantycki jest dziś w samym środku fundamentalnej zmiany. Pryncypia, na 

podstawie których ów porządek zrodził się po II Wojnie Światowej, w dużej mierze prze-

stały istnieć na początku XXI w., zatem bezwarunkowa kooperacja między USA a Euro-

pą nie może już być brana za pewnik. W dzisiejszej sytuacji międzynarodowej interesy 

globalne USA i Europy nie są już w 100% tożsame, inne są też role obu aktorów
23

. Przy-

czyny takiego stanu rzeczy są wielorakie. D. Milczarek za ważniejsze uważa wzrost po-

czucia niezależności Europy od USA, coraz silniejszą chęć samodzielnego decydowania 

o własnym bezpieczeństwie krajów Starego Kontynentu, redefinicję pozycji Waszyngto-

nu w pozimnowojennym świecie. Autor zauważa, iż po stronie Unii Europejskiej jedną 
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 z przyczyn jawi się ciągły brak wspólnej strategii dyplomatycznej tej organizacji. Obec-

nie wdrażane są jedynie ramowe koncepcje, co, po pierwsze, znacznie spowalnia proces 

decyzyjny, po drugie, oddala Europę od decydowania o ważnych sprawach w każdym 

zakątku świata. Dziś USA i UE inaczej akcentują aspekty ewolucji pojęcia bezpieczeń-

stwa. Ma to głęboką przyczynę – odmienność doświadczeń historycznych obu stron: to, 

co nurtowało narody europejskie przez 150 lat, nie dotyczyło Stanów Zjednoczonych. 

Wszak np. II Wojna Światowa przetoczyła się przez większość krajów Europy, na obsza-

rze USA nie była obecna (Hawaje w 1941 r. nieformalnie były stanem). Stąd dziś Euro-

pejczycy niechętnie odwołują się do rozwiązań militarnych, chętniej proponując działania 

dyplomatyczne. Tę logikę można rozszerzyć – pojęcie bezpieczeństwa w wydaniu euro-

pejskim nabiera dziś wymiaru wielofunkcyjnego. Bruksela chce obecnie zapobiegać kon-

fliktom, rozwiązywać kryzysy, walczyć z terroryzmem metodami wywiadowczymi. Dzia-

ła w szerokim wymiarze – społecznym, ekonomicznym, kulturalnym i nie używa środ-

ków militarnych dla działań ofensywnych. Rządy USA przyjmują inne przesłanki – spra-

wy bezpieczeństwa ujmują w kategorie militarno-polityczne i często wysyłają wojska  

w celu wymuszenia zastosowania agendy Waszyngtonu w różnych częściach świata. Mil-

czarek zastanawia się, czy zatem stosunki USA – UE to głęboka wspólnota wartości, czy 

tylko bazowanie na podobnym rozumieniu pojęć bezpieczeństwa i interesów. Jedną  

z propozycji odpowiedzi na tak postawione pytanie daje A. Rotfeld, który stwierdza, iż 

bezpieczeństwo (a zatem podstawa dążeń stron transatlantyckiej szachownicy) opiera się 

na wartościach (historia, cywilizacja, kultura), jak i na żywotnych interesach (polityka, 

ekonomia, wojsko)
24

.   

Popularne stało się w ostatnich latach twierdzenie, iż USA i Europa oddaliły się 

od siebie po jednostronnej decyzji Waszyngtonu o inwazji na Irak w 2003 r. Jakkolwiek 

jest to prawda – Europa, w szczególności rządy Francji i Niemiec, podeszła do tej unilate-

ralnej decyzji USA bardzo krytycznie – to B. Courmont, francuski politolog, widzi  

w takim rozwoju sytuacji element znacznie głębszego kryzysu transatlantyckiego
25

. Po-

twierdza to T. Judt, jeden z wybitniejszych historyków amerykańskich, który uważa, iż 

rozziew pomiędzy Europą i USA widać m.in. w retoryce obu aktorów - różnice są dziś 

werbalizowane częściej i chętniej, strony są coraz bardziej nastawione konfrontacyjnie 

wobec siebie. Stany Zjednoczone otwarcie krytykują UE, uznając, że Stary Kontynent 

jest w zastoju, jego prawa, robotnicy, pracodawcy nie są elastyczni, nie adaptują się tak 

szybko do nowej rzeczywistości, jak społeczeństwo amerykańskie. Zdaniem dzisiejszych 

elit USA model państwa dobrobytu, realizowany w krajach europejskich jest mirażem, 

skazanym na porażkę. Inaczej zapatrują się na to elity europejskie - dla nich amerykański 

sposób życia jest czymś, czego nie da się już usprawiedliwić. Dążenie Amerykanów do 

bogactwa, obfitości jest dziś nieestetyczne, a tamtejsza popkultura nędzna, brudna  

i sztuczna. Judt widzi także sporą różnicę w tym, jak oba mocarstwa są postrzegane przez 

pozostałych aktorów stosunków międzynarodowych. Europa przyciąga tylko tym, czym 

jest, natomiast US odrzucają tym, co robią. Stary Kontynent odznacza się dziś brakiem 

wojowniczości, którego podstawę stanowi nie tylko tradycyjny pacyfizm, ale także fakt, 
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iż kraje europejskie, po kilkudziesięciu latach integracji, nie myślą już o wzajemnych 

stosunkach w kategoriach walki. To jednak powoduje, iż model europejski jest mniej 

efektywny w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych
26

. 

Interesującą analizę stosunków transatlantyckich przeprowadził A. Degutis, litew-

ski politolog. Jego zdaniem kryzys transatlantycki jest powodowany antynomią amery-

kańskiego indywidualizmu i europejskiego kolektywizmu. Amerykanie uznają za wadę 

sytuację, w której rząd ma zbyt wiele uprawnień, Europejczycy łatwo godzą się na głębo-

ki etatyzm. Autor przypomina, iż antyamerykanizm istniał na Starym Kontynencie od 

chwili powstania USA, jednak do 2001 roku nigdy nie był wyrażany przez masy, jedynie 

przez rządy. Dziś ten dyskurs nie jest wyłącznie krytyczny, to raczej totalne potępienie,  

a europejskie społeczeństwa, w XIX i na początku XX w. uznające USA za kraj dający 

emigrantom szanse na lepsze życie, dziś popierają niechęć politycznych elit wobec Wa-

szyngtonu. Europejski sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez administrację  

G. W. Busha był tak głęboki, iż radykalna lewica na Starym Kontynencie otwarcie twier-

dziła, iż same USA są przyczyną spektakularnych ataków terrorystycznych, zatem Europa 

winna rozstać się z Waszyngtonem, by uniknąć takich wydarzeń na swoim terytorium
27

. 

Były marszałek senatu Rumunii, Mircea Dan Geoana, przedstawia pogląd odwrotny – 

USA, jeśli chcą utrzymać supremację światową, muszą iść z Unią Europejską. Potrzebny 

jest nowy dyskurs transatlantycki, bezpieczniej i efektywniej będzie stawiać czoła wy-

zwaniom XXI w. wspólnie. Jednym z tych wyzwań jest uniknięcie bezczynności i spo-

czywania na laurach. Zdaniem autora, celem obecnych relacji USA – UE jest ożywienie 

unikalnych tradycji ludzkiej godności, demokracji i wolności, a zatem wartości, o które 

od dawna obie strony walczą
28

.     

PODSUMOWANIE  

Cechy mocarstwowości Stanów Zjednoczonych – amerykańska wyjątkowość, uni-

lateralne prowadzenie polityki zagranicznej, niemal genetyczny izolacjonizm, a także 

potęga militarna, gospodarcza i kulturalna – mają dziś znaczący wpływ na rozziew  

w stosunkach transatlantyckich. Ich podstawy zmieniły się w ciągu ostatnich lat – nie ma 

już zagrożenia ze strony ZSRR, zatem partnerstwo USA – Europa nie jest już tak wyjąt-

kowe dla obu stron, jak było zaraz po II Wojnie Światowej. Bardzo pacyfistycznym od 

kilkudziesięciu lat Europejczykom nie może podobać się wojownicza postawa Ameryka-

nów, ich ogromne inwestycje w sektor militarny, utrzymywanie kilkuset baz na całym 

świecie i lekceważenie instytucji międzynarodowych, układów wielostronnych, w końcu 

naginanie praw człowieka w celu realizacji swoiście pojętej walki o jego wolność i god-

ność. Z drugiej strony Europa nie posiada obecnie własnej tożsamości strategicznej, nie 

ma globalnego planu politycznego i militarnego, a zatem sama ogranicza swą rolę we 
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współczesnym świecie. Wszystkie omówione w artykule różnice na linii USA – Europa 

(lub USA – UE) współcześnie sprowadzają się do znaczącego rozziewu w postrzeganiu 

zagrożenia radykalnym islamem. Dla Stanów Zjednoczonych islamizm zastąpił zagroże-

nie sowieckie, Europa nie uznaje tego zagrożenia za tak wielkie, by wymagało głębokiej 

solidarności pod dowództwem USA.  

Po 1945 r. wspólnota transatlantycka była czymś oczywistym, dziś – po geopoli-

tycznych zmianach ostatnich 25 lat – już nie jest. Popularny przez lata slogan „USA  

i Europa działają na podstawie podobnych wartości” jest dziś szeroko krytykowany,  

w dyskusji teoretycznej podawane są – także w powyższym artykule – przykłady udo-

wadniające, że jest inaczej. Dowodem na to jest choćby polityka administracji Baracka 

Obamy, która przesunęła środek ciężkości światowych stosunków międzynarodowych  

z Atlantyku na Pacyfik i do Azji. Pozycja jedynego dziś supermocarstwa, którą zajmują 

USA, doprowadziła zatem do przewartościowania globalnej strategii tego kraju, który nie 

widzi już w Europie głównego partnera. Stąd powstaje pytanie, czy pojęcie „stosunki 

transatlantyckie” ma jeszcze rację bytu. 
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FUNDAMENTALS OF USA POWER STATUS VS. TRANSATLANTIC RELATIONS 

Summary 

The superpower status of the USA has several ingredients – exceptionalism, unilateral-

ism, isolationism, military, economic and cultural power. Some of them are as old as the first 

Puritans and the Founding Fathers, some of them are relatively young. But all of them influence 

today’s America’s position towards Europe, and Europe’s position towards the USA. In the above 

article the author discusses them all in detail, drawing the conclusion that since the USA is very 

powerful in almost every field that its international strength might be possibly measured, it must 

influence, most probably negatively, the transatlantic relations. A few examples have been given, 

and, with the observation of Obama’s administration turning its attention towards the Pacific and 

Asia, the article ends with a question: “Do we still need transatlantic relations?” The world will 

have to wait to get an answer to that, however it seems possible that the transatlantic rift will get 

deeper and deeper with time.  
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DOŚWIADCZENIA ANTROPOLOGA W BADANIACH NAD 

SPOŁECZEŃSTWEM WIELOKULTUROWYM 

 

Streszczenie: Antropologia, która jest zbudowana na koncepcji różnorodności kulturowej czło-

wieka, dostarcza ważnych doświadczeń na temat badania tego zjawiska. Współczesne dyskusje 

wokół wielokulturowości ujawniają poglądy skrajne: od apologii pełnej tolerancji wobec wszela-

kiej kulturowej odmienności do nacisku na konieczność ustalenia ich granic. W gruncie rzeczy 

podważa się możliwość istnienia społeczeństwa wielokulturowego, co wynika z definicji społe-

czeństwa jako zbiorowości opartej na pewnej wspólnocie wartości i norm. Artykuł śledzi poszcze-

gólne sposoby rozumienia wielokulturowości oraz analizuje jej wymiary społeczne i psycholo-

giczne. Jednocześnie ukazane zostają społeczne, kulturowe i psychologiczne pożytki kontaktu 

jednostek i grup będących nosicielami odmiennych tradycji kulturowych.  

Słowa kluczowe: antropologia, wielokulturowość, odmienność kulturowa, tolerancja, zderzenie kultur 

 

WSTĘP - RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA CZŁOWIEKA 

Kiedy myślimy i mówimy o wielokulturowości, w sposób naturalny pojawia się 

zjawisko kulturowej różnorodności człowieka. Antropologia zbudowana jest na dostrze-

żeniu tego faktu oraz na zgłębianiu jego istoty. Antropologowie fizyczni skupiają się na 

biologicznej różnorodności człowieka w czasie i w przestrzeni, ale ich „podskórnym” 

celem jest w gruncie rzeczy zrozumienie tej niezwykłej zbieżności: z jednej strony nie-

podważalnej wspólnoty natury ludzkiej i z drugiej strony równie niewątpliwej rozmai-

tości kultur. Po półtora wieku istnienia antropologii napięcie między wspólnotą biolo-

giczną człowieka i jego rozmaitością kulturową stanowi podstawę fascynacji światem 

ludzkim w obrębie naszej dyscypliny. Wszak to, co nas różni od innych biologicznych 

gatunków, nawet tych genetycznie najbliższych, to nie samo istnienie kultury, ale ponad 

wszystko istnienie faktu kulturowej różnorodności. Możliwość tworzenia różnych świa-

tów symbolicznych, porządków myślowych i behawioralnych przez tę samą istotę biolo-

giczną jest stałym i niezgłębionym elementem teorii i metodologii antropologii społecz-

nej/kulturowej.  Nasza dyscyplina przyczyniła się do powszechnie już akceptowanego 

odrzucenia tezy o związku odmienności kulturowej z podłożem biologicznym i zepchnęła 
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Towarzystwa Socjologicznego. Beneficjentka subsydium profesorskiego Fundacji Nauki Polskiej. 

Prowadziła badania terenowe w Europie, na Syberii, w Mongolii i w Chinach. Autorka między innymi 

publikacji pt.: Hermes Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Świat człowieka – świat kultury, U nas 

dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce, Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnią granicą. 
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poglądy dopuszczające taki związek w sferę ideologii, i to ideologii rasistowskiej, której 

szkodliwości dowiodła historia ostatnich stuleci, a wieku dwudziestego w szczególności.   

 W XX wieku pojawił się, z wielkim natężeniem, problem związany z międzyna-

rodowymi migracjami na ogromną skalę, wprowadzający kwestię swojskości i obcości, 

czyli sytuacji bliskości geograficznej i odległości kulturowej (Simmel 1975). Motywy 

migracji były i są rozmaite: polityczne, ekonomiczne i związane z osobistą biografią jed-

nostek, ale zawsze prowadzą do zetknięcia się osób reprezentujących odmienne systemy 

normatywne. Wyróżniane są dwa nurty refleksji nad powstającą w ten sposób rozmai-

tością kulturową: 1) nurt refleksji strukturalnej, ukazujący hierarchiczność relacji imi-

grant – społeczeństwo przyjmujące i 2) refleksji psychologiczno-politycznej (Królikow-

ska 2012: 87). Dodać należy jeszcze jeden nurt – badania nad akulturacją, czyli przemia-

nami kulturowymi w obrębie przede wszystkim grup imigranckich, kulturowo zdomino-

wanych, mniejszościowych liczbowo, słabszych politycznie, adaptujących się na wszelkie 

sposoby w społeczeństwie większościowym. Powstające problemy o charakterze psycho-

logicznym u tej kategorii osób prowadzą do refleksji teoretycznej i praktycznych nawo-

ływań ze strony psychologów kulturowych o konieczność rozwijania nowych kompeten-

cji wśród adeptów tej dyscypliny (Grzymała-Moszczyńska 2010: 351). 

1. ZAGADNIENIE BADAWCZE 

Przed różnymi organami administracji państw, samorządów lokalnych i regional-

nych stają praktyczne problemy, wiążące się z obecnością na terenie oddziaływania po-

szczególnych organów władzy osób i całych zbiorowości charakteryzujących się odmien-

nością kulturową (Łodziński 2012).  W literaturze naukowej oraz w dyskursie publicz-

nym pojawiają się głosy gwałtownej krytyki i równie gwałtownej obrony posunięć poli-

tycznych realizujących zasady akceptacji i międzykulturowej tolerancji. Obok głosów na 

rzecz pełnej akceptacji wszelkiej odmienności kulturowej, mamy do czynienia z głosami 

potępiającymi programy wielokulturowości (por. np. Tomczyk 2007; Posern-Zieliński 

2004). Dyskusje te nabrały szczególnego rozmachu po 11 września 2001 roku i po kolej-

nych zamieszkach we Francji i w Holandii. Temperatura sporów politycznych znalazła 

też odbicie w dyskusjach akademickich.  Sądzę, że nadszedł czas na porządkowanie  

i upraszczanie refleksji do tej pory odnotowanej w licznych publikacjach, a także na 

wskazanie elementarnych źródeł, przejawów i jakże rozmaitych konsekwencji wielokul-

turowości. Mam nadzieję, że artykuł ten przyczyni się do uporządkowania części refleksji 

na temat tego zjawiska. Chciałabym skupić się w nim na kwestiach związanych z sensem, 

jaki niesie pojęcie społeczeństwa wielokulturowego. Tytuł artykułu poddaje w wątpli-

wość możliwość istnienia takiego społeczeństwa, a w każdym razie jakichś jego form,  

w tym zwłaszcza tych form, które są uznawane za najbardziej podejrzane, a w dyskursie 

traktowane jako postulatywne. Nie mam bowiem wątpliwości, że, mimo konieczności 

spełnienia pewnych kluczowych warunków, wielokulturowość niejedno ma imię. Sytua-

cje wielokulturowości różnią się pod wieloma względami, które będę się starała ustalić. 

Na przykładzie analizy badań nad rozwojem współczesnej wielokulturowości społeczeń-

stwa polskiego postaram się ukazać tę rozmaitość źródeł i form wielokulturowości.  
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Rozważanie kwestii możliwości konstruowania i funkcjonowania społeczeństwa 

wielokulturowego musi dotykać zarówno teorii społecznej, jak i społecznej praktyki; mu-

si się odwoływać do maksymalnie uściślonych analitycznie pojęć i kategorii ogólnych, 

jak również sięgać do praktycznych doświadczeń społeczeństw, które miały okazję ze-

tknąć się z różnymi formami wielokulturowości. Będzie mnie w związku z tym intereso-

wał między innymi wpływ sposobu definiowania życia społecznego i społeczeństwa na 

sposób rozumienia wielokulturowości i odwrotnie.  

2. „SWOI” I „OBCY” 

W praktyce społecznej dostrzeżenie i docenienie różnorodności kulturowej prze-

kłada się na opis świata społecznego w kategoriach opozycji „swój – obcy”. Kategorie te 

są absolutnie uniwersalne w społeczeństwach ludzkich, choć w różnych zbiorowościach 

spotykamy inne kryteria obcości i swojskości. Budowanie tożsamości jednostki, jak 

twierdzą psychologowie, musi się gruntować na stworzeniu obrazu obcego, innego, roz-

poznawalnego jako odmienny od nas samych. Ten sam proces dotyczy zbiorowości spo-

łecznych, a przemiany w obszarze granic i kryteriów swojskości i obcości jest jednym  

z ważniejszych przedmiotów zainteresowania współczesnej antropologii i socjologii.  

Obserwować można wielorakie i wielostopniowe konstrukcje układów społecz-

nych, wynikające z faktu, że w praktyce społecznej każda grupa styka się więcej niż  

z jedną grupą inną/obcą. Oparte są owe konstrukcje albo na dychotomicznym podziale na 

swoich i obcych, albo też na czasem bardzo złożonej gradualizacji obcego. Według tej 

ostatniej koncepcji swojskości i obcości świat wprawdzie dzieli się z grubsza na swoich  

i obcych, ale ci różni obcy nie są obcy w identycznym stopniu – jedni są obcy bardziej, 

inni obcy mniej. Obcość i swojskość dotyczy zazwyczaj wielu płaszczyzn i kryteriów. 

Grupa odbierana jako „inna” może być obca na przykład na płaszczyźnie religijnej,  

a swojska na płaszczyźnie językowej, obcy stanowo czy warstwowo mogą być traktowani 

jako swoi pod względem przynależności etnicznej i na odwrót – wspólnota stanowa czy 

klasowa może przecinać obcości etniczne czy narodowe. Należy też zauważyć, że kon-

strukcje swojskości i obcości posiadają swoją dynamikę, która okresami nabiera większe-

go impetu; zmiany całych konstrukcji swojskości i obcości w sytuacjach kryzysów spo-

łecznych zyskują na intensywności. Na przykład na naszych oczach obecnie na obszarze 

Unii Europejskiej powstają nowe lojalności, nowe poczucia bliskości, granicy i inności. 

Podobne zjawiska w mniejszej skali terytorialnej rozgrywają się na Bałkanach, gdzie  

w ciągu ostatnich lat powstało wiele nowych organizmów państwowych – Bośnia i Her-

cegowina, Czarnogóra, a ostatnio Kosowo. Zostały stworzone granice, które przecinają 

dotychczasowe i ciągle trwające podziały etniczne, wzmacniając zarazem ponadpań-

stwowe więzi tak narodowe, jak i religijne np. wśród muzułmanów.  

Nie możemy zaprzeczyć istnieniu procesów długiego trwania również i w sferze 

budowania tożsamości, a co za tym idzie swojskości i obcości, ale nie można zarazem 

zapominać, że wiele odwołań do odległej przeszłości, sensu istnienia etnicznych, spo-

łecznych, strukturalnych granic i odrębności jest efektem świadomego działania, a cza-

sem po prostu politycznej manipulacji funkcjonującymi w zbiorowościach elementami 

pamięci zbiorowej (por. Lubaś, Kubica 2008).  
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Pamiętać zarazem trzeba, że opis odmienności kulturowej w kategoriach „swoich” 

i „obcych” stanowi tak podstawowy element naszego myślenia, jak kategorie czasu  

i przestrzeni. Są one traktowane jako podstawowe narzędzia poznawcze umysłu ludzkie-

go, a więc niezbywalne. Od kategoryzowania świata na swoich i obcych nie możemy się 

uwolnić. Powstaje zatem pytanie: jak uchronić się od zgubnych skutków przeradzania się 

poczucia odmienności w poczucie obcości, a tego z kolei we wrogość. Taki rozwój sytua-

cji jest dobrze znany z dziejów Europy i nie tylko Europy; zatem w konkretnych działa-

niach politycznych należy brać pod uwagę możliwość jej zaistnienia.  

3. DEFINICJE 

Koncepcja wielokulturowości ulegała istotnej ewolucji. Na początku była to kon-

cepcja praw mniejszości, które miały być, zgodnie z nią, ochraniane przed „agresją ze 

strony liberalnego indywidualizmu” (Łodziński 2012: 24). Rozwój następował poprzez 

etap włączania zasad wielokulturowości w ramy systemu liralnego, aby dojść do koncep-

cji wielokulturowości jako reakcji społeczności mniejszościowych na dominację narodów 

większościowych. To właśnie ład wielokulturowy miał zapobiec konfliktom etnicznym, 

harmonii we współżyciu zbiorowości kulturowo odmiennych (Ostrowski 2012: 105).  

W praktyce polityki wielokulturowości muszą być stawiane pytania 1) o koniecz-

ność powstrzymania się państwa przed ingerencją w sprawy mniejszości, 2) o istotny 

wpływ polityki nieingerencji w harmonijność współżycia między grupami kulturowo 

odmiennymi, 3) o możliwość stworzenia ładu wielokulturowego bez ustalenia dominują-

cej roli jednego z systemów wartości. Niezbędne staje się zdefiniowanie pojęcia społe-

czeństwa wielokulturowego, co pociąga za sobą konieczność rozważenia sensu z jednej 

strony pojęcia społeczeństwa, a z drugiej pojęcia wielokulturowości. Jest to niezbędne 

przynajmniej na użytek tych rozważań.  

 Odwrócę obecnie kolejność słów i zajmę się rozumieniem wielokulturowości, 

która bywa analizowana albo w kategoriach opisu sytuacji, albo w kategoriach postula-

tów, powinności, ideologii. Tak na poziomie opisu rzeczywistości społecznej, jak i ideo-

logii (czyli jakiegoś systemu wartości i programu działania temu systemowi podporząd-

kowanemu) – bo w takich dwóch kontekstach pojęcie to funkcjonuje – wielokulturowość 

jest zawsze związana z kilkoma sytuacjami, które składają się na definicję zjawiska:  

 bliskością terytorialną zbiorowości kulturowo odmiennych; 

 ze znaczącym, w odczuciu społecznym, stopniem kulturowych odmienności 

zbiorowości pozostających w kontakcie; 

 z jakąś, choćby najsłabszą, formą kontaktów między jednostkami należącymi 

do zbiorowości kulturowo odmiennych; 

 z jakimś stopniem i sposobem izolacji czy separacji tych grup.  

Tak zarysowany rdzeń wielokulturowości wymaga wielu uściśleń w każdym  

z czterech wymienionych elementów sytuacyjnych. Ich konsekwencje społeczne  

i psychologiczne  zaprzątają umysły badaczy i myślicieli społecznych od dawna, 

pobudzając na przykład do rozbudowywania koncepcji swojskości i obcości (Simmel 

1975, Sumner 1995, Bogardus 1925, Wilska-Duszyńska 19**, Nowicka 1990, Nowicka 

1991; Nowicka, Łodziński 2001; Benedyktowicz 2000). Skłania to też do 
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rozbudowywania teorii działania stereotypów (tu lista autorów byłaby jeszcze dłuższa), 

akulturacji, asymilacji, integracji.  

O ile pierwszy aspekt wielokulturowości wydaje się oczywisty, to już drugi, a tym 

bardziej trzeci i czwarty wymagają komentarza. W praktyce trudno sobie wyobrazić dwie 

kulturowo odmienne zbiorowości, które żyłyby w bliskości fizycznej, ale zarazem nie 

miałyby żadnych styczności społecznych. Wprawdzie ludzkość wymyśliła segregację 

rasową, apartheid – budynki z odrębnymi dla białych i czarnych toaletami, bufetami, 

szatniami, autobusy z odmiennymi miejscami „nur fur Deutsche”, parki z napisami: „Sa-

bakam, sałdatam i Jewriejam wstup strogo zaprieszczajetsa”, ale równocześnie te same 

społeczeństwa wymyśliły wiele ścieżek, omijających te reguły i zakazy. W najbardziej 

nawet separowanych grupach pozostających w terytorialnej bliskości, nakazujących pełną 

endogamię, mimo że ich członkowie nigdy nie przyznają, że kiedykolwiek zaistniały 

związki choćby przelotne między kobietami i mężczyznami obu grup, w istocie związki 

takie istniały i istnieją, choć nie należą do częstych, a kiedy się zdarzą są albo totalnie 

ignorowane, albo starannie ukrywane.   

 Odmienność kulturowa może być znaczna, zauważalna, podkreślana przez obie 

grupy lub też niedostrzegana, minimalizowana lub ignorowana. Między grupami społecz-

nymi, które różnią się statusem społecznym (pozycją ekonomiczną, stopniem wykształ-

cenia) mogą zachodzić znaczne różnice kulturowe, co się wyraża w odmienności stylów 

życia, wartości, a jednak dystanse między tymi grupami nie muszą być istotne i niepo-

strzegane jako ważne lub niedostrzegane w ogóle. Zatem różnice te nie dzielą społeczeń-

stwa na zbiorowości izolowane terytorialnie i społecznie, choć pewne tendencje do two-

rzenia się „lepszych” i „gorszych” dzielnic dużych miast, tendencja do skupiania się  

w osobnych klubach i miejscach rozrywki, wybieranie „odpowiednich” czy „lepszych” 

szkół dla dzieci itp. zachowania wywołują pewne dążenia do odseparowania się teryto-

rialnego i społecznego. Podkreślić trzeba, że odmienność kulturową trudno jest ocenić  

w kategoriach zobiektywizowanych. W gruncie rzeczy jest to kwestia odbioru i oceny ze 

strony stykających się zbiorowości, dla których niewielka, z punktu widzenia specjalisty 

lingwisty, różnica w wymowie jest oznaką różnicy głębokiej. Pisał o tym wiele lat temu 

Józef Obrębski w swoich słynnych pracach o Polesiu (Obrębski 1936) oraz Jan Stanisław 

Bystroń w równie fundamentalnej pracy o megalomanii narodowej (Bystroń 1924). Ta 

obserwacja zachowuje swoją aktualność w chwili obecnej i wydaje się posiadać walor 

uniwersalny.  

 

4. ZRÓŻNICOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI 

Nie ma wątpliwości, że wielokulturowość, mieszcząc się w granicach podanej de-

finicji kontekstowej, posiada różne formy i przejawia się na wiele sposobów. Chcę zapro-

ponować pewne uporządkowanie, które ułatwi orientację w tej oszałamiającej różnorod-

ności.  

Wielokulturowość tak szeroko rozumianą, jak tu zostało zaproponowane, zgodnie 

z funkcjonującym uzusem, można porządkować na skali, którą konstruuję, używając 

kilku kryteriów. Najważniejsze z nich to: 
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 kryterium stopnia kulturowej odmienności, dzielącej grupy stykające się 

terytorialnie w ich własnym odczuciu, mierzone odmiennością (a nawet 

sprzecznością) wartości i norm społecznych,  

 kryterium częstości i intensywności kontaktów między przedstawicielami 

tych grup,  

 kryterium pozytywnych lub negatywnych postaw wobec grupy kulturowo 

odmiennej pozostającej w kontakcie (ostrych lub łagodnych kryteriów swoj-

skości i obcości). 

Według pierwszego kryterium porządkować możemy zbiorowości (jeszcze nie de-

cydujmy czy społeczeństwa) wielokulturowe na skali, której jeden biegun obejmowałby 

te, które między sobą różnią się niewielką ilością tzw. peryferyjnych (Steward 1955) 

norm, zasad, sposobów myślenia, kodów, wzorów behawioralnych. Natomiast na drugim 

krańcu skali znalazłyby się te pozostające w kontakcie grupy, których normy i wartości, 

pozostają w takiej sprzeczności, że nie mogą być zarazem respektowane i w efekcie mu-

szą prowadzić do konfliktu wartości oraz wewnętrznych dysonansów na poziomie psy-

chiki indywidualnej. Z poważnym konfliktem wartości lub ich sprzecznością mamy do 

czynienia wtedy, gdy odmienność dotyczy tych cech kulturowych, które Julian Steward, 

jak i wychodzący z zupełnie odmiennej metodologii Jerzy Smolicz nazwaliby cechami 

kultury (Steward) lub wartościami (Smolicz) rdzeniowymi (core) kultury.   

Kierując się drugim z wymienionych kryteriów, konstruujemy następną skalę, na 

której na jednym biegunie znajdą się te grupy kulturowo odmienne, które żyją w społecz-

nej separacji, tak zdecydowanej jak to tylko jest możliwe, w sytuacji bliskości przestrzen-

nej, zaś na drugim krańcu skali znajdą się zbiorowości o intensywnym kontakcie, sięgają-

cym aż po kontakty osobiste, włączając związki małżeńskie i rodzinne.  

Według trzeciego kryterium skonstruować możemy skalę, na której postawy wo-

bec grupy odmiennej mogą się wahać od skrajnej wrogości i nienawiści, skłaniającej do 

otwartej agresji słownej i czynnej, aż do pełnej akceptacji i sympatii. Wszystkie te posta-

wy mogą się wyrażać na trzech płaszczyznach: zachowań pozawerbalnych, zachowań 

werbalnych i przekonań. Słowem, odróżniać musimy poziom tego, jak się ktoś zachowu-

je, co mówi i co myśli na temat odmiennej kulturowo grupy. Z badań empirycznych,  

a nawet z obserwacji potocznej wynika, że agresji na poziomie słownym nie muszą towa-

rzyszyć akty agresji bezpośredniej (czynnej), a antypatia nie musi się wyrażać w jakich-

kolwiek formach zewnętrznej agresji. Także stosunkowo niski poziom postaw niechęt-

nych może prowadzić do wyższego poziomu agresji w jednym społeczeństwie, zaś wyż-

szy poziom niechętnych postaw do niższego poziomu bezpośredniej agresji werbalnej  

i pozawerbalnej w innym społeczeństwie, co zapewne zależy od wielu kulturowo warun-

kowanych czynników psychologicznych. Historycy dostarczają wielu opisów drastycz-

nych zbiorowych mordów, objawów skrajnej agresji między kulturowo odmiennymi gru-

pami w warunkach, które gdzie indziej, w innym miejscu i czasie do takich aktów wrogo-

ści w ogóle nie prowadziły.  
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Rys. 1. Skale relacji wielokulturowości 

Źródło: Opracowanie własne 

Różne sytuacje wielokulturowości mogą się układać według odmiennych wartości 

na tych skalach, i taką rozmaitość przedstawiają sobą znane nam przypadki współczesne 

 i historyczne współżycia na jednej przestrzeni grup o odmiennej kulturze. Można jednak 

przy użyciu zaproponowanych skal stworzyć dwie skrajne sytuacje modelowe.  

Łącząc, krzyżując i zestawiając te kryteria i wymiary dostajemy continuum, na 

jednym krańcu którego znajdą się zbiorowości (1) o znacznych różnicach kulturowych, 

(2) żyjących w znacznym stopniu izolacji i (3) okazujący sobie skrajną wrogość. Na dru-

gim krańcu znajdą się (1) stosunkowo sobie kulturowo bliskie grupy, (2) pozostające  

w bliskich relacjach i (3) nieokazujące sobie niechęci. Tak więc jeden biegun reprezen-

tować mogą Tutsi i Hutu wzajemnie się mordujący, a drugi mieszkańcy którejś z wiosek 

białostockich, w której ludzie zawierają związki małżeńskie międzyetniczne i międzywy-

znaniowe i odwiedzają się, obchodząc wspólnie katolickie i prawosławne Boże Narodze-

nie i Wielkanoc.  

5. KIEDY MAMY DO CZYNIENIA ZE SPOŁECZEŃSTWEM? 

W tym momencie analizy musimy sobie zadać pytanie: czy we wszystkich przy-

padkach, które umieścić moglibyśmy na wszystkich punktach skali zawsze mamy do 

czynienia z wielokulturowym społeczeństwem (sic!). Słowem - czy zawsze tam gdzie 

dochodzi do wielokulturowości możemy mówić o społeczeństwie.   

Przede wszystkim zaznaczyć warto, że kiedy mówimy o społeczeństwie, mamy na 

myśli zbiorowość szerokiego zasięgu, składającą się z mniejszych zbiorowości. Zgodnie  

z tym społeczeństwem nie nazwiemy raczej małej grupy, w których więź społeczna opie-

ra się na kontakcie osobistym - o charakterze grup pierwotnych. Ponadto społeczeństwa 

na pewno nie są to agregaty jednostek, ale całości powiązane jakoś rozumianą więzią. 

Zatem społeczeństwo nie jest kategorią typologiczną, ale powiązaną wewnętrznie cało-
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ścią, systemem. System ten działa na wielu płaszczyznach: instytucjonalnym, behawio-

ralnym, psychologicznym.  

Społeczeństwo bywa definiowane bardzo rozmaicie, z naciskiem na różne aspekty 

tego zjawiska.  

1. Raz przy definiowaniu społeczeństwa nacisk pada na stronę instytucjonalną – 

wspólny organizm polityczny i prawny. 

2. Kiedy indziej uwaga skupia się na stronie behawioralnej – interakcje, zazębianie się 

stosunków wzajemnych, różnego typu wzajemne uzależnienia jednostek i grup  

w obrębie szerszej zbiorowości.  

3. Jeszcze kiedy indziej mówimy o społeczeństwie wtedy, gdy w obrębie zbiorowości 

mamy do czynienia z poczuciem więzi, bliskości, wspólnoty.  

4. Wreszcie, o społeczeństwie mówić możemy wówczas, gdy zbiorowość ludzka jest 

połączona wspólnotą wartości.  

Bez wątpienia wszystkie te elementy pozostają w związkach i wzajemnie z siebie 

wynikają, jednak u podstaw wszystkich czterech aspektów społeczeństwa leży jego 

czwarty wymiar, społeczeństwo ujmujący jako wspólnotę wartości, a więc wspólnotę 

kulturową.  

Gdybyśmy się ograniczyli jedynie do czwartego, najważniejszego, niejako bazo-

wego, aspektu społeczeństwa, to patrząc na stworzoną z kilku wymienionych wymiarów 

skalę wielokulturowości, stwierdzimy, że w pewnym punkcie, zapewne gdzieś pośrodku 

skali kończy się już społeczeństwo wielokulturowe i zaczyna się konflikt odmiennych 

kultur. Najbardziej dramatyczny przypadek skrajny spotykamy wtedy, gdy jeden orga-

nizm polityczno-prawny, wspólnota instytucjonalna istnieje jedynie na pierwszym, insty-

tucjonalnym poziomie i nie jest w stanie stworzyć wspólnoty wartości. Wtedy to grupy 

kulturowo odmienne zaczynają wewnątrz tego organizmu dochodzić do sporu, a nawet 

otwartego krwawego konfliktu. 

Zastanawiałam się często, co wtedy możemy zrobić i pesymistycznie doszłam do 

wniosku, że naszym ludzkim celem międzykulturowym nie musi być koniecznie sprowa-

dzanie na świat powszechnej miłości i powszechnej akceptacji. Wystarczy, jeśli dopro-

wadzimy do tego, że nie będziemy się zabijali. Jeśli czasem wymaga to negocjacji, a cza-

sem separacji, to zupełnie inna sprawa. Mimo wszystko separacja wydaje się lepsza od 

krwawego konfliktu i nękającej w życiu codziennym nienawiści.  

6. WIELOKULTUROWE NIESPOŁECZEŃSTWA I SPOŁECZNOŚCI 

Wtedy, gdy się jednak zdarza, że w bliskości przestrzennej żyją nie tylko koło 

(obok) siebie grupy kulturowo odmienne i kiedy posiadają zarówno szeroki zasięg kon-

taktów i wzajemnych relacji, jak i poczucie wspólnoty, zawsze natrafimy na poważny 

zakres wartości dla tych grup wspólnych, a więc na istotną płaszczyznę wspólnoty kultu-

rowej. Albo w kontaktujących się zespołach norm i wartości jest duża suma wspólnych 

treści, albo też społeczeństwa te w toku długiego współdziałania i wysiłku wzajemnej 

akceptacji i współpracy, motywowanej na przykład ekonomicznie, wypracowały „war-

stwę” wartości ponadkulturowych, nienależących do którejkolwiek z grup, ale wywoła-

nych przez samą sytuację kontaktu. Czasem jest to efekt współdziałania, współpracy, 
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świadomego lub nieświadomego dostosowywania się, ale także taka wspólnota wartości 

wynikać może z realnego istnienia cech wspólnych, które w wyniku kontaktu zostają do-

strzeżone. Różne wielokulturowe zbiorowości próbują też świadomie stworzyć zespół 

norm współżycia, stanowiących rodzaj społecznego smaru, o którym wiele lat temu pisała 

Maria Ossowska. Jednakże tam, gdzie pojawiają się takie normy współżycia, kiedy do-

strzeżona jest wspólnota niektórych ważnych wartości, wielokulturowość sprowadza się 

do dość powierzchownej i łatwej we współżyciu barwności obyczajów. Istotna wielokul-

turowość znika.   

Jedną ze zbiorowości stanowiącej przykład wielokulturowości jest miasto, które 

ze swej istoty ma charakter właśnie wielokulturowy. Na przykład Marian Golka, zajmu-

jąc się wielokulturowością miasta, stwierdza, że właśnie miasto jako społeczność, a może 

nawet i społeczeństwo, spełniałoby warunki takie, które stawiamy społeczeństwu wielo-

kulturowemu. Autor ten interesująco pisze: „w istnienie i rozwój miast od samego po-

czątku wpisana była tendencja do różnorodności we wszystkich możliwych przekrojach: 

społecznym, majątkowym, zawodowym, etnicznym, stylu życia itd.
  

Wielkomiejski styl 

życia zawiera w sobie właśnie kulturową różnorodność:
 
cechy „miejskiego stylu życia” 

ujawniają się najwyraźniej w centrach wielkich miast. Pulsuje w nich barwne, różnorodne 

życie, słychać wiele różnych języków, widać odmienne stroje i fryzury, manifestują się 

różne zachowania i zwyczaje. Różnorodność miejskiego tłumu wzbogacona jest różno-

rodnością miejskiej, scenografii” (Golka 1997).
 

Miasto bezwzględnie spełnia warunki wielokulturowości: skupia na wspólnym 

terytorium, w praktyce na bardzo niewielkiej wspólnej przestrzeni zbiorowości czasem 

znacznie kulturowo odmienne, zarazem pozostające ze sobą w jakimś stopniu relacji. Tak 

więc wielokulturowe zbiorowości, czy nawet społeczności pojawiają się w mniejszych 

niż społeczeństwa polityczne całościach. Tam też wydają się być bardziej 

prawdopodobne i realistyczne.  

7. WIELOKULTUROWOŚĆ „ZEWNĘTRZNA” SPOŁECZEŃSTWA POLSKIE-

GO 

Chcę się obecnie odnieść do konkretnej sytuacji społeczeństwa polskiego i do po-

szukiwania w nim wielokulturowości, jej rodzajów i źródeł. Nie mamy wątpliwości, że  

w rozważanym przypadku mamy do czynienia ze społeczeństwem zarówno na poziomie 

instytucjonalnym, jak i na poziomie wartości.  

Wielokulturowość ma różne źródła. Najczęściej wskazywanym są migracje, czyli 

przenoszenie się terytorialne grup odmiennych kulturowo, prowadzące do wchodzenia  

w bardziej lub mniej bezpośredni kontakt jednostek posiadających odmienne zaplecza 

kulturowe, czyli enkulturowanych w innych wartościach, wyrosłych w innych systemach 

pojęć i wzorów zachowania, słowem – w innych światach symbolicznych i normatyw-

nych. Drugim źródłem wielokulturowości może być również inny proces, o którym się 

często zapomina w dyskusjach na temat różnych aspektów tego zjawiska.  Jest to niejako 

samorzutne, spowodowane czynnikami strukturalnymi, historycznymi, czasem ekono-

micznymi, różnicowanie się kulturowe społeczeństwa stosunkowo jednolitego.  Proces 

ten można określić jako pluralizacja jednej kultury, wartości, znaczeń, kodów behawio-
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ralnych i układów symbolicznych. Najczęściej wynika on w pewnej mierze także z kon-

taktu kulturowego, ale niekoniecznie kontakt ten ma charakter styczności międzyludz-

kich. Nowoczesne media dają nam szansę na styczność z wzorami behawioralnymi, war-

tościami i materialnymi ich wyrazami poprzez obrazy i treści przekazywane na odległość 

bez konieczności bezpośredniego kontaktu między jednostkami o odmiennym zapleczu 

kulturowym.  Dzisiejszy świat dostarcza możliwości kontaktu kulturowego poza proce-

sem migracji, które były niezbędne do kontaktowania się z kulturową odmiennością. Bez 

wątpienia współczesna cywilizacja jest również charakteryzowana poprzez możliwości 

swobodnego przepływu ludzi, przemieszczania się, zmiany miejsca zamieszkania. Zara-

zem jednak przebywanie w bardzo immobilnym terytorialnie środowisku społecznym nie 

odbiera jednostce szansy zetknięcia się z odmiennością kulturową, z treściami wytworzo-

nymi na drugim krańcu świata, a w każdym razie wśród zbiorowości terytorialnie znacz-

nie oddalonych.  Spojrzenie bliższe na rozwój wielokulturowości w Polsce pozwala zau-

ważyć działanie obu źródeł tego zjawiska.  

Wskazuje się na migracje do Polski przedstawicieli zbiorowości głęboko różnią-

cych się pod względem wzorców rodziny, systemów politycznych, religii i codziennych 

przyzwyczajeń (Halik, Nowicka 2002; Nowicka, Łodziński 2006). Badanie tego typu 

źródeł wielokulturowości „zewnętrznej” jest bardzo popularne; prowadzonych jest wiele 

badań i powstaje wiele publikacji poświęconych obecności w Polsce osób, które klasyfi-

kujemy jako cudzoziemców lub jako osoby innej narodowości. Pojawia się wiele prac, 

które skupiają się na zjawiskach kulturowych związanych ze współczesną imigracją, 

obecnością w Polsce różnych grup cudzoziemców przebywających tu czasem od dawna,  

a czasem przybywających liczniej dopiero w ostatnich latach. Prowadzone są badania 

ukazujące wiele aspektów obecności w Polsce różnych kategorii cudzoziemców, a więc 

osób potęgujących wielokulturowy charakter naszego kraju (Halik, Nowicka, Połeć 

2006). Są wśród nich polityczni uchodźcy, osoby starające się o uzyskanie takiego statu-

su, a także różnego typu imigranci pozostający w Polsce na dłużej, czasem na długie lata 

lub nawet na całe życie.  Wśród imigrantów są osoby posiadające z założenia różne plany 

życiowe – traktujące Polskę jako miejsce pracy, studiów, czy pobytu na czas, dopóki sy-

tuacja polityczna ich kraju się nie zmieni albo nie pojawi się okazja korzystnego wyjazdu. 

Są też osoby, które z przyczyn rodzinnych (np. małżeństwo z obywatelem/obywatelką 

polską) z założenia myślą o pobycie długim lub bardzo długim. Część z tej ostatniej gru-

py otwarcie mówi o Polsce jako o swojej drugiej ojczyźnie. Część cudzoziemców prze-

bywających w Polsce wiele lat (nawet kilka dziesięcioleci) zdecydowanie podkreśla swo-

ją obcość i odmienność kulturową w społeczeństwie polskim; jednak nawet ci, którzy 

zaprzeczają swojej identyfikacji z Polską, bez wątpienia z Polską i polską kulturą powią-

zani są na różne sposoby (Jędrkiewicz 2006). Takie postawy budują nowe typy wielokul-

turowości na płaszczyźnie życia rodzinnego (Bojar 2004). Wielokulturowe rodziny, wie-

lokulturowe dzieci małżeństw etnicznie mieszanych stwarzają nową jakość społeczną  

i kulturową w polskim społeczeństwie. Coraz liczniejsze są osoby o narodowej i kulturo-

wej tożsamości podwójnej, złożonej, niejasnej (Nowicka 2006a; Nowicka 2006b).   

W związku z imigracją pojawiają się mniej lub bardziej niepokojące, wymagające 

refleksji naukowców i polityków, zjawiska w społeczeństwie gospodarzy. Szczególną 

uwagę socjologów, antropologów i psychologów międzykulturowych przykuwają stosun-
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ki między obydwiema zbiorowościami – migrantami i społeczeństwem przyjmującym.  

Mówi się o tym, że społeczeństwo polskie – musi się jako społeczeństwo przyjmujące  

w określony sposób przystosować do sytuacji pobytu cudzoziemców (Nowicka, Łodziń-

ski 1993; Nowicka, Łodziński 2001; Nowicka, Łodziński 2006). Przystosowanie się to 

wyraża się w ustalaniu prawa dotyczącego migrantów; kształtują się także określone po-

stawy i zachowania, które przed zaistnieniem imigracji nie musiały się w ogóle pojawić. 

Z drugiej strony sami imigranci – bez względu na to czy są migrantami ekonomicznymi, 

uchodźcami politycznymi czy też studentami lub pracownikami kontraktowymi – w ja-

kimś stopniu i w określony sposób muszą się adaptować do wzorów polskiej kultury, pol-

skiego systemu prawnego, polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej (Szopski 2004: 

75; Nowicka, Łodziński 2006). Przebywając w Polsce, tworzą pewien rodzaj wielokultu-

rowości, poprzez tworzenie enklaw kulturowych, nowych instytucji, wizualne wzbogaca-

nie różnorodności miasta (Szopski 2004: 76). Tę wielokulturowość nazywam tu ze-

wnętrzną.  

8. WIELOKULTUROWOŚĆ „WEWNĘTRZNA” SPOŁECZEŃSTWA POL-

SKIEGO 

Jednakże nie tylko zewnętrzne migracje prowadzą do kulturowej różnorodności, 

wywołując w efekcie stan wielokulturowości społeczeństwa. Kiedy w połowie lat 90. 

ubiegłego stulecia Marian Kempny, Alina Kapciak i Sławomir Łodziński publikowali 

swoją książkę „U progu wielokulturowości” (1997), zauważali, że społeczeństwo polskie 

w latach 90. nabierało charakteru wielokulturowego i podejrzewali, iż ten charakter wie-

lokulturowy będzie się pogłębiał nie tylko poprzez procesy migracyjne, ale przez proces 

określany jako pluralizacja kulturowa (1997). Był to okres gwałtownych przeobrażeń 

ustrojowych i ideologicznych, w którym dostrzec można było pewną płynność wartości, 

wzorów behawioralnych i struktur ideologicznych. Autorzy wprowadzenia do przywoły-

wanego zbioru artykułów diagnozowali, że dające się zauważyć w tamtym czasie zjawi-

ska określane jako „niepewność kulturowa” czy też „kryzys kulturowego kanonu” spra-

wiają, że społeczeństwo polskie ulega wyraźnej pluralizacji kulturowej. Powoływali się 

na przemyślenia i prognozy Marii Janion, która głosiła wygasanie kanonu opartego na 

kulturze romantycznej.  Janion podkreślała, że kanon romantyczny obejmował zarówno 

kulturę wysoką, jak i popularną, opierał się raczej na pamięci niż na środkach wizual-

nych. Wskazywała, że na tym przenikaniu się kultury wysokiej i kultury popularnej, na 

tej wszechobecności społecznej pewnych wartości i wyobrażeń zasadzała się siła oddzia-

ływania kanonu romantycznego (Janion 1996). Kontynuując myśli autorki, można zresztą 

zauważyć, że obecnie dokonuje się rozbicie kultury na wysoką i popularną, a potęga od-

działywania mediów wizualnych zmienia nie tylko środki, ale także cele i wartości.  

Zróżnicowanie kulturowe Polski dokonujące się współcześnie może wynikać z tego zani-

kania, odchodzenia w przeszłość owego niepodważalnego kanonu kulturowego.  Proces 

ten jednak nie jest tak prosty. Gdybyśmy mieli do czynienia jedynie z procesem zamiera-

nia, „blednięcia” pewnego wzorca wartości, oznaczałoby to albo jego przeradzanie się  

w inny kanon, albo jego totalne rozbicie. Jednakże widzimy obecnie już w początkach 

dwudziestego pierwszego wieku, że ów kanon zachowuje się i pozostaje w jakiejś formie 
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żywy w niektórych miejscach społecznych i właśnie dlatego dokonuje się różnicowanie 

kulturowe społeczeństwa.  Następuje więc różnicowanie się lokalne przekazów kanonicz-

nych. Zachodzi jednak równocześnie podejrzenie, że tego rodzaju lokalność różnicująca 

np. kanon narodowy była obecna zawsze, we wszystkich czasach. Słowem – można mieć 

wątpliwość, czy dokonujące się przemiany różnicujące nie są przejawem permanentnych 

tendencji. W ciągu ostatnich dziesięcioleci kultura masowa wypierała w wielu punktach 

życia społecznego kulturę wysoką. Proces ten w Polsce trwa ciągle od lat 70. XX w.  

i przyczynia się z jednej strony do rozbicia kulturowego z drugiej do unifikacji ogrom-

nych obszarów kultury. Elżbieta Tarkowska (1997) szukała jeszcze głębiej źródeł zróżni-

cowań kulturowych we współczesnej Polsce; pisała o „nowych zróżnicowaniach” i „no-

wej różnorodności”. Zauważyła nowe elementy strukturalizacji naszego społeczeństwa,  

w którym to procesie najważniejsze wydaje się autorce pojawianie się nowej klasy śred-

niej, kształtowanej wokół innych wartości niż te, które były podstawą kanonu kulturowe-

go którejkolwiek z klas wcześniejszego społeczeństwa.   

Wiele prac uzasadnia i obrazuje to, jak musi być zrewidowany obraz kultury pol-

skiej jako monolitu. To zróżnicowanie jest ogromne i, według diagnozy niektórych po-

stępuje. Obok zatem procesu globalizacji następuje lokalizacja, co daje asumpt do two-

rzenia pojęcia „glokalizacji”.  

9. TRANSNACJONALNOŚĆ 

Do analizy współczesnej, nowej różnorodności przydatna wydaje się również 

koncepcja transnacjonalizmu (transnacjonalności). Zjawisko to jest wiązane z przepły-

wem ludzi i idei przez granice państwowe.  Dla problematyki współczesnych form wielo-

kulturowości ważne jest pojęcie osoby transnacjonalnej. Definiuje się ją jako tę, której 

tożsamość zbudowana jest na wielorakich związkach z więcej niż jednym krajem (pań-

stwem), a kontakty i więzi społeczne przebiegają w poprzek granic państwowych. Osoby 

transnacjonalne nigdzie nie są gośćmi, są w zasadzie wszędzie gospodarzami. Mimo to  

w ich strukturze lojalności, związków emocjonalnych, myśleniu można wyodrębnić jeden 

z krajów jako kraj pochodzenia, który posiada w odczuciach jednostki specjalne miejsce  

i pełni szczególną rolę. Poprzez łączność z tym krajem utrzymują istotną warstwę swojej 

tożsamości kulturowej, społecznej i narodowej. W związku z tym rozróżniać warto dwa 

typy migrantów: jedni z nich to migranci transnacjonalni, ciągle utrzymujący więź z kra-

jem pochodzenia, drudzy to migranci zrywający kontakt z krajem pochodzenia, niepod-

trzymujący więzi społecznych i nieutożsamiający się z miejscem, z którego wyemigrowa-

li. Wśród migrantów transnacjonalnych wyróżnić również można tych, którzy tylko pry-

watnie podtrzymują związki z krajem pochodzenia, ale nie udzielają się w sferze publicz-

nej w dawnym kraju oraz innych, którzy natomiast związki z krajem pochodzenia utrzy-

mują na wszystkich płaszczyznach życia – publicznej i prywatnej. Tożsamość niektórych 

z migrantów transnacjonalnych opiera się na identyfikacji z jednym tylko miejscem, jed-

nym z krajów, inni natomiast nie dają pierwszeństwa któremuś z nich.  Część migrantów 

transnacjonalnych wyraźnie podkreśla swój związek przynajmniej na jednej z płaszczyzn 

życia z krajem aktualnego zamieszkania lub z krajem pochodzenia, albo też z krajem po-

wrotu. Trzeba bowiem pamiętać, że formą przejawiania się transnacjonalizmu jest rów-
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nież migracja powrotna (por. Nowicka, Firouzbakhch 2008), gdyż osoby o dużym do-

świadczeniu i kapitale kulturowym, powracając do kraju rodzinnego, przyczyniają się  

w nim również do pojawienia się elementów wielokulturowości, gdyż różnią się pod wie-

loma względami od tych mieszkańców kraju, którzy takiego doświadczenia nie posiedli 

(Schuetz 1964).  

Transnacjonalizm można opisać w kategoriach kilku podstawowych relacji: mię-

dzy rządem kraju imigracji, organizacjami społecznymi kraju imigracji, rządzącymi  

w kraju imigracji, społecznymi organizacjami w kraju emigracji oraz transnarodowymi 

grupami – migrantami, a czasem narodowymi mniejszościami w kraju imigracji. Zjawi-

ska tak opisane wprowadzają do polskiej rzeczywistości kulturowej nowy element, który 

przekłada się również na wiele istotnych działań praktycznych, na przykład na terenie 

systemu edukacji, uprawnień do korzystania z przywilejów i wykonywania obowiązków 

obywatelskich i innych związanych z zamieszkaniem na terenie Polski.  

10. DIASPORY 

Jednym z miejsc społecznych pojawiania się różnorodności kulturowej są środo-

wiska diasporyczne, czyli grupy imigranckie niezasymilowane i podkreślające swoje głę-

bokie związki z krajem pochodzenia. W Polsce tego rodzaju środowiska tworzą Wiet-

namczycy, Ormianie i mniejsze grupy Afrykanów. Członków diaspor wyróżnia fakt życia 

poza ojczyzną, ale stosunek do niej bywa u członków grup diasporycznych bardzo zróż-

nicowany. Może się u nich zdarzyć akcentowanie związków z więcej niż jedną historią  

i tradycją kulturową, a kompetencja kulturowa może się przechylać mniej lub bardziej 

wyraźnie na stronę kultury kraju aktualnego zamieszkania. Różnice pokoleniowe wśród 

członków diaspor są zwykle bardzo wyraźne. Ponadto trzeba zauważyć, że grupy te cha-

rakteryzuje szczególny habitus migrancki – cechy kulturowe odrębne od tych, które prze-

nieśli z kraju emigracji, a także inne od cech kraju zamieszkania.  Grupy tego rodzaju 

tworzą sieci i formy organizacyjne, które funkcjonują ponad granicami państwowymi. 

Wywołują pojawienie się kapitału ekonomicznego, kulturowego, edukacyjnego, ludzkie-

go, dotąd nieznanego w kraju macierzystym i w kraju emigracji. Na ten swoisty kapitał 

społeczny składają się między innymi wielokulturowe doświadczenia, a także wyniesione 

z kraju emigracji zobowiązania wobec innych członków zbiorowości, oczekiwania kie-

rowane wobec nich, specyficzna więź opierająca się na kulturowej intymności, jak rów-

nież wynikająca stąd wymiana dóbr i usług, zbudowana na zasadach wzajemności jako 

normie społecznej. Grupy diasporyczne charakteryzuje również solidarność z pozostały-

mi członkami grupy, którzy są odbierani w kategoriach więzi krewniaczej lub sąsiedzkiej. 

Tego rodzaju więzi i lojalności niezwykle usprawniają efektywność ekonomiczną takich 

zbiorowości. Można więc wskazać na efekty pozytywne tradycyjnych związków tego 

typu, ale można też wskazać na ich efekty negatywne. Należy do tych ostatnich tłumienie 

inicjatywy i twórczego indywidualizmu, wolności wyrażania opinii i działania jednostek 

wykraczających poza normę ustaloną konwencją grupy (Faist 2000: 193). 
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PODSUMOWANIE 

Patrząc na obecny stan społeczeństwa polskiego, zadajemy sobie pytanie, czy 

zmierza ono do wielokulturowości, nie tracąc zarazem konstytutywnych cech społeczeń-

stwa. Zauważamy próby tworzenia z grup mniejszościowych, osób transnacjonalnych, 

diaspor w ścisłym sensie, a także z bardzo ideologicznie rozwarstwionych zbiorowości 

wspólnoty wartości, opartej na domniemanej wspólnocie potrzeb, praw i wartości ogólno-

ludzkich (czasem ujmowanych w koncepcji praw człowieka). Bliższa analiza relacji mię-

dzy tymi różnorodnymi środowiskami, które owa więź miałaby połączyć, wskazuje jed-

nak na to, że w momentach rozbieżności wartości dochodzi do osłabienia się społeczeń-

stwa w jego istotnej strukturze, w jego podstawach, którymi nie są instytucje, ale warto-

ści. A nawet gdy są nimi instytucje, to tylko dlatego, że za nimi kryją się właśnie określo-

ne wartości. Nie sądzę, aby w Polsce udało się zbudować społeczeństwo wielokulturowe, 

gdyż w samej istocie społeczeństwa wielokulturowość się nie mieści.  
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ANTHROPOLOGIST’S EXPERIENCE IN THE RESEARCH OF THE MULTICUL-

TURAL SOCIETY 

 

Summary 
 

Anthropology, which is based on a concept of the cultural diversity of a man, provides important 

experience on the research on this phenomenon. Contemporary discussions on multiculturalism 

present extreme opinions from apology full of tolerance towards every cultural dissimilarity to the 

insistence on establishing the limits. In fact it undermines the possibility of having multicultural 

society, which arises from the definition of a society as a community based on common values and 

norms. This article depicts individual ways of understanding multiculturalism and analyses its 

social and psychological dimensions. Simultaneously there have also been presented social, cul-

tural and psychological benefits of contacts between individuals and groups cherishing different 

cultural traditions. 

Keywords: anthropology, multiculturalism, cultural dissimilarity, tolerance, culture clash 
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AKSJOLOGIA I PRAKTYKA PEDAGOGICZNA JANUSZA KORCZAKA 

 

 

 

 

Streszczenie: Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit) urodził się w II połowie lat siedem-

dziesiątych XIX w. w spolonizowanej rodzinie żydowskiej. Jest prekursorem wielu nurtów peda-

gogicznych, a zwłaszcza działań na rzecz praw dziecka. W okresie II Rzeczpospolitej realizował je 

w prowadzonych przez siebie sierocińcach. W sierpniu 1942 roku, mimo możliwości opuszczenia 

getta, pozostał ze swymi podopiecznymi i wraz z nimi został wywieziony do obozu zagłady w Tre-

blince. Niniejszy artykuł omawia pracę wśród dzieci tego wybitnego pedagoga w latach II wojny 

światowej na tle tragicznych losów polskich Żydów. 

Słowa kluczowe: ideologia nazistowska, działalność Janusza Korczaka, eksterminacja ludności 

żydowskiej 

 

WSTĘP 

Szóstego sierpnia (ta data nie jest całkiem pewna – istnieją też przekazy mówiące 

o piątym sierpnia) 1942 roku transportami do obozów śmierci wywiezione zostały z war-

szawskiego getta dzieci z sierocińców i internatów wraz z wychowawcami, łącznie około 

4 tys. osób. Jedną z grup, około dwieście sierot – swoich wychowanków ustawionych  

w czwórki, prowadził Janusz Korczak, kierownik Domu Sierot. Szedł z gołą głową, za 

ręce trzymał dwójkę dzieci i tłumaczył im, że jadą na wycieczkę.  

W 1941 roku dzieci w Domu Sierot otrzymały zielony sztandar Króla Maciusia I, 

który symbolizował nadzieję i solidarność. Sztandar ten niosły dzieci w drodze na Um-

schlagplatz
1
. Na placu przeładunkowym dzieci z grupy Korczaka i inne, wraz z towarzy-

szącymi im wychowawcami, zostały załadowane do bydlęcych wagonów i wywiezione 

do obozu śmierci w Treblince, gdzie zostały zamordowane w komorach gazowych. Na 

scenie załadunku kończą się wszystkie bezpośrednie relacje świadków o Januszu Korcza-

ku. Ci, którzy widzieli Korczaka później, zginęli wraz z nim
2
. 

Pytanie, które się narzuca poznającemu dzieje myśli i życia Pedagoga brzmi – czy 

musiał on zginąć ze swoimi wychowankami czy też miał inny wybór? Grupa przyjaciół 

kilkakrotnie bowiem proponowała Koroczakowi organizację ucieczki do jednego z euro-

pejskich państw neutralnych. Tam, jako osoba znana w Europie ze swych naukowych 

pedagogicznych dokonań, mógłby schronić się przed zagładą i uzyskać pomoc. Korczak 

                                                 

  Dariusz Furtek-Kostyrski – wykładowca w Katedrze Nauk Humanistycznych Wydziału Nauk  

o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocław 
1
 Umschlagplatz – miejsce koncentracji Żydów przed wywiezieniem do obozu zagłady w Treblince znajdu-

jące się przy dzisiejszej ul. Stawki u zbiegu z ul. Dziką. Obecnie znajduje się tam Pomnik Umschlagplatz. 
2
 A. Witkowska, Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot [w:] „Zagłada 

Żydów. Studia i Materiały”, nr 6/2010, s. 161-178. 
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odpowiedział na tę propozycję, że trzeba dać pokrycie na to, co się w ciągu całego życia 

wyznawało i głosiło, to jest wierność dziecku - człowiekowi. Nie chcąc zostawić swych 

wychowanków, odrzucił możliwość ocalenia własnej osoby. Aby w pełni zrozumieć po-

stępowanie Janusza Korczaka w getcie – bo przecież jego czyn ostatni nie był czynem 

izolowanym, zawieszonym w próżni, ponieważ wtedy mógłby być uznany za wyraz re-

zygnacji i braku nadziei – trzeba znać i rozumieć przyczyny powstania getta i los jego 

mieszkańców. 

1. POWSTANIE I ROZWÓJ IDEOLOGII NAZISTOWSKIEJ 

Już w książce Mein Kampf, pisanej przed dojściem do władzy - w połowie lat 

dwudziestych XX wieku, Adolf Hitler obwiniał Żydów za większość nieszczęść, które 

spotkały Niemcy
3
. Prześladowania Żydów w III Rzeszy rozpoczęły się niemal natych-

miast po objęciu przez nazistów rządów w Niemczech. Specjalne podstawy prawne prze-

śladowania społeczności żydowskiej stworzyły uchwalone w 1935 roku przez Reichstag 

Ustawy Norymberskie. Były to ustawy rasowe ogłoszone na zjeździe partii nazistowskiej 

w Norymberdze. Ustawa o obywatelstwie niemieckim wskazywała, kto może być obywa-

telem III Rzeszy. Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci zabraniała Ży-

dom związków małżeńskich i pozamałżeńskich z Niemcami. Ustawa o barwach i fladze 

Rzeszy zakazywała m.in. używania flagi i godła Rzeszy przez Żydów. Do innych form 

dyskryminacji należał zakaz zatrudniania niemieckich kobiet przez pracodawców Żydów. 

Zgodnie z ustawami Żydów można było pozbawić własności, obywatelstwa III Rzeszy  

i ochrony prawnej. Żyd nie mógł znaleźć zatrudnienia ani w wojsku, ani w urzędach Rze-

szy. Aryjczycy nie mogli zawierać małżeństw z nie-Aryjczykami, a już zawarte takie 

małżeństwa można było rozwiązywać
4
. Uzupełnieniem ustaw były rozporządzenia wyko-

nawcze, a za naruszenie przepisów przewidywano surowe sankcje karne. Ustawy Norym-

berskie stworzyły w III Rzeszy podstawy do usankcjonowanego prawem prześladowania 

olbrzymiej grupy ludzi – byłych obywateli, których jedyną winą było to, że byli Żydami. 

Do 1938 roku Niemcy i Austrię opuściła około jedna trzecia obywateli niemieckich naro-

dowości żydowskiej
5
. 

Pierwszym aktem masowego terroru wobec Żydów, zorganizowanego przez III 

Rzeszę w całym majestacie prawa, była „noc kryształowa” w listopadzie 1938 roku. Wy-

korzystując zabójstwo sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu, dokonane przez Żyda, 

Joseph Goebbels sprowokował antyżydowskie wystąpienia w całych Niemczech. Szef 

Policji Bezpieczeństwa sprawił, że Policja nie interweniowała, a nawet kierował on do 

podległych mu organów telegram, w którym wyjaśnił, że należy podejmować działania 

                                                 
3
 A. Hitler, Moja walka, tł. I. Puchalska i P. Marszałek; pełny tekst, wydanie elektroniczne:  

 http://radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/pol.pdf (dostęp w dniu 30 IX 2012 r.), m.in., s. 36, 40, 

42-45 i inne. Wbrew powszechnie przyjętym opiniom Hitler w Mein Kampf nic nie pisał o eksterminacji 

narodu żydowskiego. Pomysł ten narodził się w umyśle Hitlera i jego współpracowników  wiele lat po 

napisaniu książki. 
4
 Pełny tekst Ustaw Norymberskich: „Nürnberger Gesetze“, Der historischen Dokumenten- und  

 Quellensammlung zur deutschen Geschichte ab 1800, http://www.documentarchiv.de/ (dostęp w dniu 30 

IX  2012 r.).  
5
 W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1981,  

s. 740. 

http://radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/pol.pdf
http://www.documentarchiv.de/
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antyżydowskie tak, aby nie spowodować uszczerbku na życiu i własności ludności nie-

mieckiej. 

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku (podczas „nocy kryształowej”) w całych 

Niemczech nastąpił pogrom ludności żydowskiej. W efekcie zamordowano 91 osób naro-

dowości żydowskiej, spalono lub uszkodzono 267 (według najnowszych danych – nawet 

ponad 1000) synagog, zniszczono 7000–7500 sklepów i 29 domów towarowych należą-

cych do Żydów, zdemolowano 171 domów mieszkalnych, zbezczeszczono prawie 

wszystkie cmentarze; osadzono w obozach koncentracyjnych około 20–30 tys. Żydów. 

Zadano poważne straty kulturze żydowskiej, niszcząc dzieła sztuki. Płonącym synago-

gom bezczynnie przyglądała się niemiecka straż pożarna. Jak już wcześniej wspomniano, 

nie interweniowała policja. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły Żydom małe sumy za wybite 

szyby i wystawy sklepowe. Mimo tego Hermannn Goernig wydał rozporządzenie nakazu-

jące, by Żydzi zebrali 1 mld marek (faktycznie zebrano 1,2 mld marek) jako odszkodo-

wanie na rzecz państwa niemieckiego. 

Akty terroru po wydarzeniach z 9/10 listopada 1938 r. miały konkretny cel – znie-

chęcić ludność żydowską do pobytu w Niemczech i zmusić ją do emigracji, lecz z pozo-

stawieniem majątku na terenie III Rzeszy. 12 listopada Goering oświadczył, że problem 

żydowski będzie odtąd rozpatrywany kompleksowo i ostatecznie zostanie doprowadzony 

do końca
6
.  

Po rozpoczęciu II wojny światowej nazistowskie Niemcy uznały, że nadszedł czas 

na realizację ich rasistowskiego programu. Według ich ideologii, w Europie istniały trzy 

rasy: aryjska – rasa panów, rasa słowiańska – przeznaczona do niewolniczej pracy na 

rzecz aryjczyków i rasa żydowska, którą należało wytępić. Według pierwotnych planów 

Hitlera, Żydów powinno się wywieźć z Europy – najlepiej na Madagaskar. Plany te oka-

zały się jednak nierealne. Niemcy przystąpiły do opracowywania innego sposobu realiza-

cji swych zamierzeń. Po zebraniu doświadczeń z działalności Einsatzgruppen, posuwają-

cych się za frontem wschodnim i dokonujących masowych mordów, 20 stycznia 1942 

roku w Wansee pod Berlinem odbyła się konferencja, na której omówiono planowane 

ludobójstwo Żydów. Eufemistycznie zostało ono nazwane „Ostatecznym Rozwiązaniem 

Kwestii Żydowskiej”. Pytanie, na które szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji  

w Wansee, brzmiało – jak praktycznie przeprowadzić akcję eliminacji europejskich Ży-

dów i jak sprawić, by nazistowskie państwo odniosło z niej korzyści? Uczestnicy narady 

(Reinhard Heydrich, ośmiu sekretarzy stanu, sześciu ekspertów do spraw policji i bezpie-

czeństwa oraz dyrektor ministerialny) mówili w jej trakcie w sposób otwarty o ludobój-

stwie, eliminowaniu i zagładzie. Protokół z narady sformułowany został mniej drastycz-

nie, z użyciem eufemizmów. Protokolantem był Adolf Eichmann. Konferencja, podobnie 

jak Ustawy Norymberskie, dała podstawy prawne pod ludobójstwo. Narada w Wansee 

określiła praktykę, z jaką Niemcy mieli je realizować
7
. 

 

                                                 
6
 J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1978, s. 376-377. 

7
  Pełny tekst protokołu: Protokół konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 roku. Protokół narady, 

http://www.ghwk.de/poln/protokol.htm (dostęp w dniu 30 IX 2012 r.). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1938
http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_towarowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_koncentracyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://www.ghwk.de/poln/protokol.htm
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2.  PLAN I REALIZACJA PLANU EKSTERMINACJI LUDNOŚCI ŻYDOW-

SKIEJ PO ZAJĘCIU POLSKI PRZEZ WOJSKA III RZESZY 

Po wkroczeniu Niemców do Polski w 1939 roku nakazano Żydom powszechną re-

jestrację i obowiązek noszenia oznak narodowościowych (gwiazdy Dawida). Wkrótce 

potem w wielu miastach Polski wydzielono specjalne dzielnice (getta), do których prze-

siedlono miejscowych Żydów. Od tego momentu, aż do całkowitej likwidacji gett warun-

ki życia Żydów pod okupacją niemiecką stale się pogarszały. Oto najważniejsze wyda-

rzenia dotyczące wszystkich Żydów – tu z wyszczególnieniem Żydów przebywających  

w Warszawie, a następnie osaczonych w warszawskim getcie. 

1939 r. 

 połowa października – zablokowanie kont bankowych, depozytów  

i oszczędności Żydów, z ograniczeniem tygodniowych wypłat do 250 zł  

i zakazem posiadania gotówki przekraczającej 2000 zł; 

 26 X – zarządzenie o zakazie uboju rytualnego zwierząt, wprowadzenie 

obowiązku pracy dla Polaków w wieku 18-60 lat oraz przymusu pracy dla 

Żydów w wieku od 14 (później od 12) do 60 lat; 

 28 X – na rozkaz okupanta przeprowadzanie przez warszawski Judenrat spisu 

ludności żydowskiej; wg tego spisu 359 827 Żydów mieszkało w Warszawie; 

 30 X – zarządzenie Himmlera o przesiedleniu do Generalnej Guberni ludności 

polskiej i żydowskiej z ziem polskich włączonych do Rzeszy; od listopada 

1939 r. do października 1940 r. sprowadzono do Warszawy około 90 tys. 

żydowskich przesiedleńców; 

 17 XI – objęcie przedsiębiorstw żydowskich przymusowym zarządem 

komisarycznym, pojawienie się u wylotu niektórych ulic w dzielnicy 

żydowskiej pierwszych ogrodzeń z drutu kolczastego i tablic z napisem: 

„Zaraza, wstęp dla żołnierzy wzbroniony”; 

 1 XII – wprowadzenie obowiązku noszenia przez Żydów powyżej 12 roku 

życia na prawym ramieniu białej opaski z niebieską gwiazdą Dawida, 

znakowanie sklepów i przedsiębiorstw żydowskich. 

1940 r. 

 1 I – wejście w życie rozporządzenia zakazującego Żydom zmiany miejsca 

zamieszkania bez specjalnego zezwolenia; 

 styczeń - zamknięcie bożnic i zakaz zbiorowych modlitw w mieszkaniach 

prywatnych; 

 luty – wydanie nakazu kupowania przez Żydów tylko w sklepach żydowskich 

(żółte kartki z gwiazdą Dawida); 

 22-29 III – zamieszki antyżydowskie na ulicach Warszawy: rozbijanie  

i plądrowanie sklepów, rabowanie mieszkań, bicie przechodniów z opaskami, 

wznoszenie antysemickich okrzyków; 
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 1 IV – na polecenie władz okupacyjnych rozpoczęcie przez Judenrat budowy 

muru wokół terytorium „obszaru zagrożonego tyfusem”; 

 od maja do sierpnia – rozważanie planu osiedlenia milionów Żydów 

europejskich na Madagaskarze; 

 czerwiec - zakończenie przez Judenrat budowy muru i ustawianie tablic 

wokół „obszaru zagrożonego tyfusem”; 

 9 IX – ograniczenie tygodniowego przydziału chleba dla Polaków (do 1500 

gr.) i dla Żydów (do 750 gr.); 

 2 X – podpisanie przez Ludwiga Fischera zarządzenia o utworzeniu getta  

w Warszawie (ogłoszone 12 października przez megafony uliczne); 

 16 XI – zamknięcie getta w Warszawie, do obszaru obejmującego 307 ha 

powierzchni zabudowanej, z blisko 400 tysiącami Żydów; zmiana miejsca 

zamieszkania przez ok. 138 tys. Żydów i ok. 113 tys. Polaków; 

 13 XII – rozpoczęcie ewakuacji do getta szpitala żydowskiego na Czystej; 

 grudzień – przeniesienie z ul. Krochmalnej 92 do getta na ul. Chłodną 33 

Domu Sierot prowadzonego przez Korczaka. 

1941 r. 

 14 I – zaostrzenie kary za opuszczenie getta bez przepustki (grzywna, areszt, 

obóz pracy); 

 od stycznia do końca marca - napływanie do getta drugiej fali przesiedleńców 

- ok. 50 tys. Żydów wysiedlonych z zachodniej części dystryktu 

warszawskiego; 

 19-21 IV – przeprowadzenie łapanek do obozów pracy przez policję 

żydowską w getcie warszawskim; wprowadzenie nowej polityki 

ekonomicznej wobec Żydów, powstawanie w getcie niemieckich zakładów 

przemysłowych, tzw. „szop”; 

 kwiecień - osiągnięcie najwyższego poziomu liczby zamkniętych w getcie 

Żydów (450 tys.); 

 od lipca do września – szczyt epidemii tyfusu w getcie warszawskim, liczba 

zgonów w ciągu miesiąca wynosiła ok. 5 tys. osób; 

 21-26 X – przeniesienie Domu Sierot Korczaka z ul. Chłodnej 33 do gmachu 

przy ul. Siennej 16/Śliskiej 9; 

 10 XI – rozporządzenie Fischera o karze śmierci za samowolne opuszczenie 

getta i o karze śmierci wobec osoby udzielającej Żydom pomocy; 17 XI – 

rozstrzelanie w więzieniu przy ul. Gęsiej ośmiu Żydów za przekroczenie 

granic getta; 

 25-28 XII – wydanie przez Heinza Auerswalda nakazu oddania przez Żydów 

wszystkich futer oraz innych płaszczy, okryć i kołnierzy futrzanych do 28 

grudnia, pod rygorem kary śmierci (zarekwirowanie w getcie futer, kożuchów 

i kołnierzy na łączną sumę ponad 50 milionów zł). 
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1942 r. 

 20 I 1942 roku odbywa się konferencja w Wannsee pod Berlinem, na której 

zapada decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. 

 19 II – skierowanie z więzienia przy ul. Gęsiej pierwszego transportu 50 osób 

do obozu pracy w Treblince, najprawdopodobniej do budowy ośrodka 

zagłady (tzw. Treblinka II); 

 luty - odnotowanie w getcie najniższych przydziałów na kartki żywnościowe; 

 marzec - przybywanie do getta pierwszych przesiedleńców ze wschodniej 

części dystryktu warszawskiego; 

 noc z 17 na 18 kwietnia – zamordowanie przez Gestapo na ulicach getta 52 

osób; 

 noc z 8 na 9 czerwca – zamordowanie przez Gestapo w getcie kilkudziesięciu 

osób, w większości zajmujących się szmuglem; 

 2 VII – wywiezienie z więzienia przy ul. Gęsiej i rozstrzelanie w Babicach 

110 Żydów; 

 22 VII – początek wielkiej akcji wysiedleńczej z Umschlagplatzu w getcie 

warszawskim (transporty do komór gazowych Treblinki); 

 23 VII – rozpoczęcie funkcjonowania ośrodka zagłady w Treblince (do 

sierpnia 1943 zgładzono tam ok. 870 tys. Żydów); 

 5 lub 6 VIII – wyprowadzenie na Umschlagplatz wychowanków i opiekunów 

Domu Sierot Korczaka; 

 10 VIII – likwidacja „małego getta”; 

 21 IX – ostatni transport z Umschlagplatzu; koniec wielkiej akcji 

wysiedleńczej z getta warszawskiego (bilans strat wg raportu listopadowego 

żydowskich organizacji podziemnych to ok. 275 tys. ofiar, wg raportu 

Juergena Stroopa - ok. 310 tys. ofiar); 

1943 r. 

 9 I – inspekcja getta warszawskiego przez Heinricha Himmlera; nakazanie de-

portacji 8 tys. Żydów i ewakuacji niemieckich przedsiębiorstw korzystających 

z ich pracy na Lubelszczyznę; 

 18-21 I – druga akcja wysiedleńcza w getcie warszawskim, pierwszy zbrojny 

opór; wywiezienie przez Niemców około 5 tys. osób; 

 19 IV – wkroczenie Niemców do getta i zbrojny opór Żydowskiej Organizacji 

Bojowej; wybuch powstania w getcie; 

 16 V – wysadzenie przez Niemców Wielkiej Synagogi na Tłomackiem na 

znak ostatecznego zdławienia powstania w getcie warszawskim. 

Jak widać z powyższego kalendarium
8
 (ujmuje ono tylko najważniejsze wydarze-

nia), w niedługim czasie po zakończeniu kampanii polskiej w Generalnej Guberni, utwo-

                                                 
8
 Kalendarium na podstawie książki – B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieist-

niejącym mieście, Warszawa 2001. 



Obywatel w mundurze… 

 
239 

rzonej na zajętej części Polski, Niemcy systematycznie zaczęli wprowadzać ustawy anty-

żydowskie. 

Plany wybudowania żydowskich gett istniały już od początku niemieckiej okupa-

cji, lecz zaczęto je realizować dopiero od października 1940 roku. W Warszawie wyzna-

czono do tego celu niewielką, południowo-wschodnią część Starego Miasta i ewakuowa-

no stamtąd 113 tys. Polaków, aby zrobić miejsce dla 400 tys. Żydów. Jedna trzecia 

mieszkańców Warszawy żyła od tego czasu na obszarze wielkości 4 km², który zajmował 

2,4% powierzchni miasta. W listopadzie getto zostało odgrodzone od świata wysokim 

murem, zakończonym drutem kolczastym.  

Początkowo życie w getcie jeszcze w miarę przypominało życie normalnego mia-

sta: wydawano wewnętrzne czasopisma (nie można było posiadać gazet zza muru), prze-

siadywano w kawiarniach, funkcjonowały szkoły. Ci, którym udało się przechować tro-

chę pieniędzy, mogli żyć na przyzwoitym poziomie. Na porządku dziennym było prze-

mycanie żywności do getta – w tym celu przekupywano straże lub kopano podziemne 

kanały. Natomiast ubożsi wysyłali swoje dzieci na „stronę aryjską”, by tam zdobywały 

pożywienie. Oficjalna dzienna racja żywnościowa zawierała 200 kalorii, czyli dziesięć 

razy mniej niż racja dla Niemców i cztery razy mniej niż dla Polaków. 

Z czasem, gdy do getta zwieziono ludzi z pobliskich wiosek i miasteczek, warunki 

stały się jeszcze gorsze. Bogatszym skończyły się pieniądze na łapówki, a biedni zaczęli 

masowo umierać z głodu. W dodatku bardzo złe warunki sanitarne powodowały epidemię 

tyfusu, co w połączeniu z głodem sprawiło, że do kwietnia 1941 roku umierało w getcie 

do sześciu tysięcy ludzi w miesiącu. Codziennie rano, między czwartą a piątą, karawany 

zabierały zmarłych. Zazwyczaj znajdowano ich na ulicach obdartych z odzieży – rodziny 

zabierały ubrania, by wymienić je na żywność. Na początku 1942 roku Niemcy zdecydo-

wali się wprowadzić w życie „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Między lip-

cem a wrześniem 1942 r. 300 tys. mieszkańców wywieziono z warszawskiego getta do 

obozu koncentracyjnego w Treblince. Na początku niewielu uwierzyło w informacje  

o obozach śmierci. Większość była przekonana, że wywozi się ich do obozu pracy. Jed-

nak w końcu przerażająca prawda wyszła na jaw, dzięki uciekinierom z obozu czy infor-

matorom polskich organizacji podziemnych. 

3. DROGA JANUSZA KORCZAKA DO MIEJSCA ZAGŁADY 

Jaka droga, której kres znajdował się w komorze gazowej Treblinki, doprowadziła 

Janusza Korczaka na Umschagplatz w getcie warszawskim? 

Janusz Korczak to pseudonim Henryka Goldszmita. Wychowywał się on w inteli-

genckiej, zasymilowanej rodzinie żydowskiej
9
. W późniejszej działalności Korczaka  

i jego poglądach wyraźnie widoczne są idee polskiego pozytywizmu (kładł nacisk na pra-

cę u podstaw), żywe w społeczeństwie polskim w okresie dorastania Korczaka. Zrozu-

miałe staje się także jego zainteresowanie pedagogiką, któremu dawał wyraz w swej 

twórczości literackiej o dzieciach i dla dzieci. Latem 1899 roku wyjechał do Szwajcarii, 

aby lepiej poznać działalność Johanna F. Pestalozziego. Spędził pewien czas również  

w Anglii, Francji i Niemczech. Interesowały go szkoły, szpitale, instytucje dobroczynne. 

                                                 
9
 H. Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak., Warszawa 1961, s. 22. 
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Dzięki poznaniu twórczości i działalności Pestalozziego Korczak utwierdził się w prze-

konaniu, że w sprawach wychowawczych medycyna ma ścisły związek z pedagogiką, 

gdyż ta pierwsza ma zajmować się kondycją fizyczną dziecka, zaś druga – jego życiem 

duchowym. Jego powieść Dzieci ulicy to dokument świadczący o tym, gdzie i w jaki spo-

sób kształtowała się jego postawa wobec zła społecznego oraz dowód przyswojenia sobie 

zasady Stefana Żeromskiego, iż „człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie 

wolno”.  

W 1909 roku, jako członek zarządu Towarzystwa Pomocy dla Sierot, zaangażo-

wał się w projektowanie domu dla sierot przy ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie i wów-

czas też rozpoczął współpracę z przytułkiem dla sierot żydowskich przy ulicy Francisz-

kańskiej. W roku 1912 dzieci z tego domu przeniesiono do nowego Domu Sierot przy 

Krochmalnej, a Korczak porzuciwszy pracę w szpitalu został dyrektorem sierocińca. Od 

1919 roku wraz z Marią Falską powołał do życia zakład wychowawczy Nasz Dom dla 

dzieci polskich. Swoje poglądy pedagogiczne Korczak zawarł przede wszystkim w takich 

dziełach, jak: Jak kochać dziecko (1920-1921) i programowym utworze Prawo dziecka do 

szacunku (1929) oraz w innych pracach, m.in.: Momenty wychowawcze (1919), Prawidła 

życia (1930), Pedagogika żartobliwa (1939). „Zreformować świat – to znaczy zreformo-

wać wychowanie”
10

 – napisał Korczak. Korczak był reformatorem na wielką skalę
11

. Re-

widował ustalone stereotypy myślenia i działania (a w kręgu jego zainteresowań znajdo-

wały się niemal wszystkie instytucje wychowawcze: rodzina, szkoła, wczasy dla dzieci, 

prasa dziecięca, a nawet sądownictwo dla nieletnich), proponował zupełnie nowe rozwią-

zania wychowawcze. Niepokoił go los dzieci ulicy. Walczył z demoralizacją młodocia-

nych. Podważał gmach szkolnej, mało użytecznej wiedzy. 

 Do historii wychowania wszedł jako twórca nowoczesnej koncepcji wychowaw-

czej i organizator wzorowych placówek opiekuńczych
12

. W wieku trzydziestu trzech lat 

został dyrektorem Domu Sierot. Przepracował na tym stanowisku trzydzieści lat (1912 - 

1942). Spośród wartości podstawowych autor rozprawy Jak kochać dziecko na plan 

pierwszy w swojej pracy pedagogicznej wysunął wartości moralne, takie jak: miłość, 

przyjaźń, szacunek, bezinteresowność (altruizm), humanizm, prawdę, dobro, wierność 

dziecku-człowiekowi, godność (honor), uczciwość, odpowiedzialność za słowa i czyny, 

celowość działań, rozwagę i odwagę, solidarność, samowychowanie, samokrytycyzm, 

spolegliwość, sprawiedliwość, lojalność, silną wolę, wytrwałość, wdzięczność, rzetel-

ność, wiarygodność, tolerancję, szlachetność, perfekcjonizm
13

. W filozofii życiowej, 

przenikniętej aktywną troską o ludzi, należy poszukiwać najgłębszych motywów pisar-

stwa Korczaka i całej jego działalności. Korczak, poświęciwszy się swej pracy, świado-

mie nigdy nie założył rodziny. 

Szczególne miejsce w systemie wychowawczym Korczaka zajmowała praca. 

Większość obowiązków związanych z wewnętrznym życiem zakładu była w Domu Sierot 
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i Naszym Domu ujmowana w „dyżury”. Każde dziecko samo wybierało dyżur na miesiąc 

(idea dobrowolnego podejmowania prac, dobrowolnej pomocy także w zastępstwie za 

chorych i nieobecnych). Dyżury obejmowały między innymi: utrzymanie czystości całe-

go domu wraz z podwórzem, pomoc w utrzymaniu czystości osobistej dzieci, prace  

w kuchni, opiekę nad chorymi, pomoc w bibliotece, prace szkolne w związku z nauką 

(odpowiedzialność za lekcje zadane, odpowiedzialność za ciszę i porządek przy odrabia-

niu lekcji), prace w szwalni, stolarni, introligatorni. 

Janusz Korczak domagał się od dorosłych szacunku dla niewiedzy dziecka, dla je-

go niepowodzeń i skarg, dla przedmiotów, które są własnością dziecka, dla dziecięcych 

tajemnic i dla bieżących przeżyć. Organizując i prowadząc Dom Sierot i Nasz Dom, po-

kazywał, czym może i powinien być prawdziwy zakład wychowawczy. Jego zakłady 

stawały się prawdziwymi domami dla dziecka opuszczonego, zastępującymi mu dom 

rodzinny. Cała organizacja wychowania w systemie Korczaka oparta jest na zaufaniu, 

szacunku i porozumiewaniu się z dzieckiem, na dostrzeganiu w dziecku przede wszyst-

kim człowieka, na stwarzaniu mu warunków do podejmowania możliwie świadomego 

wysiłku samowychowawczego w grupie
14

. 

Zorganizowanie dziecięcego samorządu jest osią systemu korczakowskiego.  

W tym systemie wychowawczym próbuje się realizować koncepcję społeczeństwa dzie-

cięcego, w którym kierują same dzieci. Janusz Korczak, jako jeden z pierwszych, zapo-

czątkował walkę o prawa dziecka. Prawa podstawowe – według niego – to: prawo do 

szacunku, miłości, samostanowienia, własności, własnego rozwoju i dojrzewania, ruchu, 

zabawy, pracy i badania, sprawiedliwości w życiu. 

Korczak podkreślał fakt, że dziecko, żyjąc w świecie dorosłych, jest od nich uza-

leżnione, a tym samym wskazywał, że pozycja dziecka jest nieporównywalnie gorsza od 

pozycji dorosłego. W związku z tym wskazywał potrzebę uznania dziecka za w pełni 

wartościowego człowieka już od momentu narodzin. Poglądy pedagogiczne Korczaka 

mówią o potrzebie indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka, zauwa-

żaniu i podkreślaniu wyjątkowej roli dziecka w życiu społecznym, akcentowaniu i prze-

strzeganiu praw dziecka. Korczak nieustannie podkreślał fakt, że dziecko w żadnym mo-

mencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Często 

podkreślał, że dorośli unikają dopuszczania dzieci do spraw codziennych, tłumacząc się 

tym, że dzieci są zbyt małe i niedoświadczone. Według niego dziecko to aktywna i samo-

istna jednostka zasługująca na szacunek i przestrzeganie jej praw. Bardzo ważną postu-

lowaną przez Korczaka ideą pedagogiczną jest partnerstwo w relacjach między wycho-

wawcą a wychowankiem. Partnerstwo to powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu. 

Interpersonalne relacje między wychowawcą a wychowankiem powinny opierać się na 

pełnym porozumieniu obu stron, na wspólnym działaniu i na wspólnym podejmowaniu 

decyzji ważnych dla obu stron.  

Ważnym postulatem wysuwanym przez Korczaka jest przestrzeganie zasad etyki 

dnia codziennego. Korczak domagał się tego, aby obie strony procesu wychowawczego 

nie stawiały sobie zbyt radykalnych celów. Jak mówił, dziecko powinno być podmiotem, 

a nie przedmiotem oddziaływań pedagoga. Twierdził, że dobry wychowawca różni się od 
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złego ilością popełnionych błędów oraz krzywd i trzeba zrobić wszystko, aby ich 

uniknąć. Dlatego przywiązywał wielką wagę do naboru kandydatów na pedagogów. 

W spektrum XX-wiecznych ideałów i programów wychowania pedagogika 

Korczaka wydaje się wyjątkowa i niezwiązana z żadną szkołą psychologiczną czy 

filozoficzną. W opinii Korczaka sam wychowawca jest równocześnie podmiotem  

i przedmiotem wychowania, musi rozumieć proces wychowania w świetle własnej 

samowiedzy. Każda jego decyzja powinna być indywidualna i świadoma. Cnotą 

wychowawcy byłby więc swoisty brak „zasad”, czyli doskonała elastyczność, a prawem 

dziecka byłaby po prostu możliwość bycia sobą
15

. 

Na ile poglądy Korczaka determinowały jego postępowanie w getcie? Jak on, 

humanista, uznany wśród pedagogów i intelektualistów Europy i świata, żył i reagował  

w otoczeniu, w którym wytycza się wyraźnie granicę, nie tyle pomiędzy życiem  

a śmiercią, lecz przede wszystkim granicę między wartością człowieka jako osoby 

ludzkiej a człowiekiem wartym tyle, ile można materialnie zyskać na jego życiu lub 

śmierci? Była to granica pomiędzy człowiekiem jako niepowtarzalną jednostką biorącą 

udział w ciągłym postępie ludzkości a człowiekiem – rzeczą. 

W kontekście przedstawionym powyżej zrozumiałe stają się przytoczone 

wcześniej słowa Korczaka, że trzeba dać pokrycie na to, co się w ciągu całego życia 

wyznawało i głosiło, to jest wierności dziecku-człowiekowi. 

Wojna wybuchła w 1939 roku. Korczak nałożył mundur majora i zgłosił się do 

Wojska Polskiego, chcąc walczyć. Nie został jednak wcielony ze względu na zły stan 

zdrowia. Wraz z grupą starszych wychowanków dyżurował na dachu domu, aby gasić 

pożary. Dzielił się zapasami Domu Sierot z Naszym Domem. Wspierał również chrześci-

jańskie sierocińce pozbawione personelu. Po wkroczeniu Niemców nie zastosował się do 

rozkazu Hansa Franka, aby założyć opaskę z gwiazdą syjońską. Protestował w ten sposób 

przeciw nieludzkiemu prawu stanowionemu, niezgodnemu z prawem naturalnym. Pisał 

odezwy - „Do Obywateli Chrześcijan!” i „Do Żydów!”. W obu prosił o pomoc dla dzieci. 

Udało mu się zorganizować kolonię letnią dla trzystu dzieci w Gocławku.  

Dnia 2 października 1940 szef dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer podpisał 

zarządzenie o utworzeniu getta w Warszawie. Korczak podejmował starania o pozosta-

wienie dzieci w ich Domu. Bezskutecznie. Został aresztowany za brak opaski, gdy zgłosił 

się po odbiór wozu ziemniaków, zarekwirowanego podczas przesiedlenia. W połowie 

grudnia wyszedł z aresztu za kaucją, którą za niego wpłacono. Każdą propozycję pozo-

stawienia dzieci i przejścia na tzw. stronę aryjską odrzucał. Starał się podtrzymać tradycję 

Domu: urządził wieczór sederowy, pilnował, aby odbywały się nabożeństwa świąteczne. 

Gdy 21 października 1941 r. wyszło zarządzenie o zacieśnieniu granic getta, Dom Sierot 

został przeniesiony na ul. Sienną 16. Rozpoczął się najtragiczniejszy okres walki o prze-

trwanie. Korczak starał się za wszelką cenę osłonić dzieci przed grozą getta. Organizował 

koncerty i występy artystyczne, próbował utrzymać ciągłość nauczania podstawowego. 

Poruszony beznadziejną sytuacją pięciuset dzieci w Głównym Domu Schronienia dla 

Sierot przy ul. Dzielnej 39, zgłosił się tam ochotniczo do pracy i podjął walkę ze zdemo-
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ralizowanym personelem. Opiekował się teraz dwoma domami. Jednocześnie udzielał 

pomocy innym internatom i ratował „dzieci ulicy”. 

Od stycznia 1940 roku, z przerwami, pisał Pamiętnik
16

. Jest to wstrząsający do-

kument autobiograficzny, świadectwo czasu, splot wspomnień i zamierzeń literackich, 

wreszcie - kronika zagłady. Kiedy stało się jasne, że los getta i jego mieszkańców jest 

przesądzony, starał się uchronić swych podopiecznych przed strachem i tragedią czekają-

cego ich losu. 

W święto Pesach w 1942 r. wychowankowie Domu Sierot wystawili Pocztę Ra-

bindranatha Tagore’a – utwór znajdujący się na zakazanym indeksie nazistów
17

. Tema-

tem tej sztuki jest tragedia nieuleczalnej choroby i nieuchronnej śmieci hinduskiego 

chłopca Amala, zamkniętego w dusznym pokoju. Pragnie on słońca, powietrza, wolności, 

wspinania się na góry, które widzi przez okno. Lekarz nie pozwala mu jednak opuścić 

pomieszczenia. Amal, chłopiec bardzo wrażliwy, czeka z nadzieją na list od króla, który 

mógłby odmienić los i uczynić go szczęśliwym. Wystawienie Poczty w święto Pesach 

1942 roku miało charakter niezwykle symboliczny, gdyż Pesach po hebrajsku znaczy 

„pominięty”, „oszczędzony”. Termin ten nawiązuje do biblijnego opisu „ominięcia” do-

mów Izraelitów w czasie ostatniej z dziesięciu plag egipskich, kiedy to Anioł Śmierci 

zgładził pierworodnych synów Egipcjan, pomijając domy izraelskie. Pesach upamiętnia 

również wybawienie Żydów z niewoli egipskiej i symbolizuje nadejście Mesjasza, który 

zbawi świat. Fakt wystawienia Poczty właśnie podczas tego święta nasuwa myśl, że może 

mimo tego wszystkiego, co się działo w getcie, Korczak wierzył jednak, że wydarzy się 

jakiś cud i chciał zarówno dzieciom, jak i dorosłym dodać otuchy. 

Można sobie wyobrazić, jak ta sztuka wzruszyła dzieci. Przecież one tak samo jak 

Amal były sierotami i były skazane na odosobnienie. Amalem opiekowała się rodzina 

wieśniaków, a nimi wspaniały Korczak. Ale ani opiekunowie, którzy zaadoptowali Ama-

la, ani ukochany „Pan Doktor” nie mogli stworzyć dzieciom warunków normalnego roz-

woju. Kochany doktor leczył i walczył o medykamenty dla swoich podopiecznych. Ta-

kiego szczęścia nie miał Amal, bohater Poczty. Okrutny lekarz nie leczył, tylko nakazał 

trzymać go w pokoju, pozbawił słońca, powietrza i wolności. Tym, co łączyło dzieci  

z Domu Sierot z Amalem było okrucieństwo władzy, której żadną miarą nie można było 

się przeciwstawić. Dzieci z getta, żyjące w biedzie, w zamknięciu za murami, podlegające 

przerażającym i niezrozumiałym dla nich nakazom i zakazom okupanta niemieckiego, jak 

nikt inny odczuwały dramat swojego rówieśnika, jakby brata w niedoli, Amala. W pierw-

szym przedstawieniu Poczty brali udział jedynie wychowankowie i personel Domu Sie-

rot. Publiczny pokaz Poczty nastąpił 18 lipca 1942 roku. Uczestniczyło w tym niezwy-

kłym wydarzeniu wielu wybitnych gości. Byli wśród nich działacze ruchu oporu, działa-

cze organizacji charytatywnych, opiekuńczych, zdrowotnej opieki nad dziećmi, artyści. 

Byli to ludzie, którzy swoim niezwykle ofiarnym działaniem starali się utrzymać przy 

życiu umierających masowo z głodu, chorób, grupowych rozstrzeliwań ludności getta. 

Najprawdopodobniej Korczak czuł, że musi oswoić dzieci z najgorszym, kiedy podejmo-

wał decyzję wystawienia sztuki Tagore’a. Kiedy po przedstawieniu zapytano go, dlacze-
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go wybrał tę właśnie sztukę powiedział, że ostatecznie trzeba się tego nauczyć – przyj-

mować godnie Anioła Śmierci. Sens moralny działalności Korczaka dobitnie oddaje jego 

wyznanie – „Błogosławię ludzkość w jej dążeniu do ideału”
 18

. 

PODSUMOWANIE 

22 lipca, akurat w dniu urodzin Korczaka, rozpoczęła się likwidacja getta. Kor-

czak był trzykrotnie zatrzymywany w łapankach, brany na „wóz śmierci” i zwalniany 

przez żandarmów. 6 sierpnia Korczak, Stefania Wilczyńska, współpracownicy i dwustu 

wychowanków zostali wyprowadzeni z Domu na Umschlagplatz i stamtąd wywiezieni na 

zagładę. 
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AXIOLOGY AND PEDAGOGIC PRAXIS OF JAN KORCZAK 

Summary 

Janusz Korczak (his real name was Henryk Goldszmit) was born in the seventies of the 

nineteenth century in a Polonized Jewish family. He is a precursor of many pedagogical trends 

and he is well-known for his work for the benefit of children’s rights. During the period of twenty 

years before World War II (the time of the 2
nd

 Polish Republic) he ran the orphanage and he 

dedicated himself to the orphans. In August 1942, in spite of the possibility to leave a ghetto, he 

stayed with the children and they together were sent to the German death camp in Treblinka. This 

article is about Korczak’s work and one of the worst atrocities of World War II – the 

extermination of Polish Jews. 

Keywords: nazi ideology, Janusz Korczak, extermination of Jewish population 

 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
246 

CZĘŚĆ IV 

SYSTEMY WARTOŚCI POLSKICH ŻOŁNIERZY 
 

 

 

JOANNA WARDZAŁA-KORDYŚ

  

MAREK BODZIANY

 

 

 

FROM THE ETHOS OF CHIVALRY TO A REGULAR SOLDIER’S 

CODE OF HONOUR. SELECTED HISTORICAL, SOCIOLOGICAL 

AND LEGAL ASPECTS  

 

3. Question: What is a soldier?  

Answer: It is an armed citizen who sacrifices 

strength, health, and life to defend and serve 

the country.„Catechism of cadets”, 

Approved during Educational Session on 11 

January 1813. 

 

Streszczenie: Artykuł opisuje kwestie ethosu rycerskiego w realiach współczesnych uwarunkowań 

funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw. Jest próbą syntezy zagadnień ukazujących system 

wartości żołnierzy w odniesieniu do tradycji i historii, a także w odniesieniu do współczesności. 

Autorzy zawarli w nim szeroki opis teoretycznych podejść do ethosu rycerskiego, tworzenia elita-

ryzmu armii oraz systemów wartości, szczególnie etycznych. Poruszono w nim również problemy 

etosu rycerskiego w odniesieniu do tradycji polskiej armii oraz dynamikę zmian w systemach 

wartości etycznych polskich żołnierz – nowoczesnych rycerzy. 

Słowa kluczowe: ethos rycerski, kodeks honorowy, systemy wartości, tradycje, elitaryzm 

 

INTRODUCTION 

As far back as in the 18th century, qualities expected from a soldier included: 

obedience to the superiors, accuracy in carrying out orders, prudence and caution to eve-

rything. Of importance were perseverance and courage
1
. The requirements were con-

structed – just as two centuries before – by religiousness and knowledge of the art of war. 

Of importance was first and foremost patriotism, but already at that time it was typical to 

treat a soldier as a citizen, because “Soldier and Citizen are inseparable beings”. Part of 

these symbolic attributes can be found already in the works created in antiquity: in Plato, 

Aristotle and Homer. Some of them – religiousness, specific moral conduct, peculiarly 

understood “professionalism”, but also quasi caste system – will be present in the ethos of 

chivalry of the Middle Ages. Certain elements of the role of a soldier will be preserved 
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through centuries and generations, other – for instance this “citizenship” – will be added 

to the requirements and expectations from those whose task is to fight as a result of politi-

cal, social, economic and moral transformations. 

This paper attempts to trace selected aspects of the ethos of a soldier in the Euro-

pean culture. The discussion, which could as well begin with the earlier mentioned antiq-

uity, has been limited to a brief description of the ethos of medieval chivalry, to focus on 

the transformations of Polish soldiers and officers on the threshold and during partitions 

of Poland, after regaining independence by Poland in 1918, and in the period of systemic 

transformation. This selective character was determined by limitations placed on the pa-

per, as well as a subjective view that it is these periods that will prove characteristic of the 

subject dealt with in this paper. The discussion ends with describing the code of honour of 

regular soldiers, treated as a kind of signum tempore of the present times, and military 

service as a specific profession. 

1. ETHOS OF CHIVALRY IN MEDIEVAL EUROPE  

The chivalry as a social phenomenon emerged in Europe together with the institu-

tion of accolade (I half of the twelve century)
2
. Many phenomena influenced the emer-

gence of this social class. Its birth was preceded by an infantryman receiving a special 

kind of weapon which made him become a warrior. Possession of a belt and sword was  

a symbol of an individual belonging to a certain social class
3
. Of importance was also the 

use of a horse by infantrymen (Vikings and Magyars) during a fight and formation of 

cavalry
4
. Another determinant was popularization among European aristocracy of cavalry 

as an element of preferred combat technique
5
. “Of significance was also treating the art 

of war not only as a means for killing the enemy, but also as a certain skill”
6
. The ethos 

of medieval European chivalry was connected with feudalism, and what’s more – main-

taining a caste of knights combining cavalry tradition with possession of land ownership 

became one of the fundamental challenges for the society at that time
7
.
 
However, one 

additional factor was of crucial. The early Christianity was about cultivating the idea of 

brotherhood of people, peace and pacifism
8
. Even Tertulian claimed that „he who lives by 

the sword will die by the sword”. However, as B. Balcerowicz points out, “Radical paci-

fism of the early Christian thinkers, with time, as the position of Christians changed, un-

derwent gradual transformation. As early as in the conceptions in the fourth and fifth 

centuries we can find the notion of acceptable wars”
 9

. In the doctrine of St. Augustine, 

we won’t find an absolute condemnation of war, there is however reference to the exist-

                                                 
2
 L.Z. Zakrzewski, Ethos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie, Warszawa 2004, p. 23. 

3
 R. Barber, Rycerze i rycerskość, translated by J. Kozłowski, Warszawa 2003, p. 34-35.  

4
 L.Z. Zakrzewski, op. cit., p. 24. 

5
 S. Tokarski, Etos rycerski i jego współczesne implikacje, [in:] Tradycja i współczesność etosu oficera 

wojska polskiego ed. M. Adamkiewicz, Warszawa 1997, p. 32.  
6
 L.Z. Zakrzewski, op. cit., p. 24.  

7
 N. Davies, Europa, translated by E. Tabakowska, Kraków 1998, p. 345.  

8
 More on this subject: K. Kołodziejczyk, A. Szymanowicz, Pacifism variously understood, „Zeszyty 

Naukowe WSOWL”, 3 (161)/ 2011, p. 232-236 and K. Dojwa, Pacyfizm jako ruch społeczny – wybrane 

aspekty historyczne i socjologiczne, submitted to print: „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 1 (163)/ 2012. 
9
 B. Balcerowicz, Pokój i <<nie pokój>> na progu XXI wieku, Warszawa 2002, p. 23.  
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ence of a just war. This is a defence tactics but also one that is used to defend ethical or-

der and introduce justice. The idea of a just war influences the ethos of chivalry and un-

written code of fighting. At the same time, however, “St. Augustine’s theory soon proved 

to be very convenient for purposes that were anything but noble”, because based on it “it 

was possible to point out the necessity of conducting numerous religious wars, including 

crusades or activity of knightly orders, to convert to Christianity with fire and sword”
 10

. 

The act of accolade had a multifaceted significance. From the point of view of an 

individual, it was an initiation into adulthood, emblem of belonging to a certain group, or 

even – a caste. It was also a confirmation of a warrior’s knowledge of the rules of the 

knight’s ethics
11

. Knightly virtues were concentrated on two planes. The first was of  

a religious nature – thus the requirement to be devout, fight in defence of the faith, to 

serve Christ
12

.
 
The idea of knighthood as the bulwark of the society against anarchy and 

disorder can be traced in all works on this subject and was often used as the justification 

of the knight’s right to lead others and partly to a kind of sanctification of a feudal warri-

or
13

. The second plane was moral issues – integrity and loyalty, helping widows and or-

phans, obedience to the ruler
14

.  

As far as requirements that a person belonging to a knighthood had to meet, good 

birth was important. The emblem of pride in one’s family was heraldry, and its manifesta-

tion – interest in one’s own genealogy
15

. It can be justified by the fact that the end of the 

twelfth century brought exclusion from knights’ tournaments of those who were not wor-

thy of becoming knights
16

. Acquiring the status of a knight involved at first meeting some 

requirements connected with bravery, valour and devotion. However, with time, the situa-

tion begins to change. As far back as in the thirteenth century, one could become a knight 

as a reward for achievements on the battle field, but the candidate’s wealth was also took 

into consideration. With the development of cities, the status of a knight could be applied 

for by people from the bourgeoisie. Although a person did not become a knight by birth, 

it seemed that being a son of an armed knight had some influence on the further fate of an 

aspirant. With time, however, as the kinghood started to turn into the gentry, the knight’s 

title became something you inherited and did not have to result from a certain conduct of 

an individual and his achievements
17

.   

The medieval knight was to radiate beauty and grace, which was stressed by the 

dress he wore. On the one hand, this dress was rich and ornamental, on the other hand – it 

required from an individual to be physically strong. The build of a descendant of a 

knight’s family could be a determinant of his later fate and professional career. So, broad 

shoulders and strong thighs, combined with a body’s nimbleness, were conducive to mak-

                                                 
10

 Ibidem, p. 23.  
11

 L.Z. Zakrzewski, op. cit., p. 24. 
12

 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), Warszawa 2000, p. 

60. 
13

 R. Barber, op. cit. p. 57.  
14

 F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002, p. 94. 
15

 L.Z. Zakrzewski, op. cit., s. 30.  
16

 R. Barber, op. cit., s. 54.  
17

 L.Z. Zakrzewski, op. cit., p. 31. 
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ing a knight’s career, and their lack made one assigned to the clerical state
18

. A medieval 

knight did not fight to gain fame, he participated in duels and tournaments because victo-

ries over distinguished opponents were about creating a hierarchy. He should be proud 

and brave – cowardice was regarded as inexcusable and disgraceful. Courage was con-

nected with discipline and allegiance to the feudal lord, as well as loyalty to his own so-

cial class, magnanimity towards the weak, in particular widows and orphans. As L. 

Zakrzewski points out, “these women and orphans usually came from the same social 

class, although Christianity introduced norms to protect not only the well-born”
 19

. An-

other element constructing the ethos of a medieval knight was his participation in a battle, 

which could be summed by stating that not victory but the way he fought attests to such a 

man’s glory. A battle may be lost and cost a knight his life but death at a battle field is 

something to be proud of. The knight’s fight is governed by its own rules: these are prin-

ciples of fair play, respect for the opponent, having equal opportunities with the opponent 

– after all victory over somebody who is weaker, older or ill cannot be something to be 

proud of. A knight does not attack an unarmed opponent, but he also cannot retreat at the 

sight of an enemy
20

.
 
In Poland the symbol of knightly virtues was a famous knight, un-

beaten in multiple tournaments and battles: Zawisza the Black of Garbów (1370-1428). 

He was a brave soldier, participant and winner of numerous knight’s tournaments at Eu-

ropean courts, adviser and diplomat, participants of many fights, in which he showed 

courage and heroism. As Jan Długosz wrote: “Not only in the battle in which he was tak-

en prisoner and died but in all expeditions he proved to be a brave and distinguished 

knight, was famous for courage and great deeds, in which nobody could match him. He 

spoke so sweetly and endearingly that his kindness captivated not only good and noble 

people but even barbarians. He had a rare quality of showing the bravest enthusiasm in  

a battle but the most restrained prudence in advice. For his heroic deeds he deserves not 

mine but Homer’s praises.
 21

”
 
Zawisza the Black is a knight who undertakes every task 

that can earn him glory and fame. He is characterized by visual attributes and verbal ca-

pabilities, as well as such character traits and skills as: bravery, courage, unusual perse-

verance in battle, prudence, moderation, inborn fighting skills, and a unique knowledge of 

the art of being a knight
22

.
 
How much of this ethos of a medieval knight will be found at 

the turn of the eighteenth and nineteenth centuries, when institutional armies start to ap-

pear and the previous “dignity” is replaced by a “profession”? 

2. ETHOS OF CHIVALRY AND THE POLISH ARMY 

Belief in God and fighting for the faith, a certain system of values and very closely 

defined norms – these are only some of the aspects which made knights not only a specif-

ic class but even a professional group or caste. The model of an ideal knight seemed to be 

closely defined through the requirements set for the feudal lord, those who are higher or 

                                                 
18
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21
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equal, enemies and friends. It covered fight, tournaments and duels, and went beyond this 

sphere. Its symbolic heir became a nobleman, who in later centuries fulfilled the role of 

an army officer. Thus at this point it’s worth looking at how those who devoted their life, 

or even its part, to fighting and war were presented.   

In the middle of the sixteenth century a work by A. Frycz Modrzejewski appeared 

entitled “On the Improvement of the Commonwealth (De Republica emendanda)”, one 

part of which was the book “On war”
23

. The author claims that both soldiers and leaders 

should know their trade very well, and it is important for them to be trained and prepared. 

Those who are to ensure security to the general public trace the course of various wars 

and based on them learn how to fight. An important role is played by an individual’s pre-

disposition – indeed, effeminate men are not suitable for fighting. Of importance are such 

biological attributes as ability to wear a heavy armour, helmet, weapon requires great 

physical strength, whereas facing up to changeable atmospheric conditions – endurance
24

. 

In defence it is important to bring up the youth properly. Young people should not waste 

their free time for travelling, but develop their physical fitness. Of importance is here the 

aspect of quasi public preparation of the young generation for defence - A.F. Modrzewski 

writes that they should have good teachers paid by the state. The youth – in certain sea-

sons – should turn up on the field and be trained in building embankments, enduring 

thirst, hunger, frost and heat. “In this way, carrying heavy objects on their shoulders, 

running in armour and jumping on a wooden horse, they would become used to a sol-

dier’s life”
 25

. Young disciples were also to learn how to walk in formation, turn, march, 

and swim. A separate issue was discipline, which such a military service was to inspire 

and reinforce in a young man. Gaining competences was also crucial. On the one hand, it 

was important to get to know other armies and conditions in which they operate, on the 

other hand – disposition, talents and capabilities of an own soldier
26

. 

Modrzewski describes also a soldier’s way of life: he should lead an honest and 

moral life, he shouldn’t drink alcohol or chase after luxuries or even take great delight in 

eating. On the one hand, soldiers are properly selected, on the other hand, in barracks they 

don’t have time for drinking and extravagance, because they train all the time. Modesty, 

refraining from taking somebody else’s possession and satisfaction with own pay – these 

are the elements that were to construct the image of a warhorse at that time. Naturally, 

this image was idealized, hence the possibility of punishing a soldier by the commander. 

A Commander should be a man who is hard-working, knows the art of war, and has com-

bat experience. It is somebody who not only has certain competences, but who proved 

with his conduct that he knows this art of war as well as his courage and heroism. Ac-

cording to Modrzewski, he does not have to come from a distinguished family. This is 

important from the point of view of later transformations, and high standing resulting 

from a high birth that was strongly articulated in other parts of Europe
27

. From the socio-
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logical point of view, it was also important that Modrzewski, while acknowledging the 

gentry’s significance in defending the state against the enemy, demanded the introduction 

of the distinction between a nobleman and a knight, arguing that you can be a nobleman 

by birth but the position of a knight has to be earned
28

. 

Similar view on the army and training soldiers can be found in the treatise by Jan 

Tarnowski entitled “Consilium rationis bellicae”. Tarnowski was a distinguished states-

man, a great hetman, castellan of Kraków, and voivode of Ruthenian Voivodeship
29

.
 
Also 

he stressed the importance of educating and training soldiers and their commanders – 

which constituted the basis of military efficiency and obedience. Knights should behave 

sedate and obediently, doing as the hetman orders. A soldier should be disciplined, obedi-

ent, and brave during the fight. Any form of treason is treated as desertion. Soldiers can-

not commit any violence against civilians: they shouldn’t rob sacred places, and they are 

supposed to fight only when ordered. Like Modrzewski, Tarnowski was aware of possible 

occurrence of negative aspects of a soldier’s life (drunkenness, prostitution) which he 

regarded as decreasing the military efficiency
30

. 

While in the sixteenth century Poland was a strong country on the international 

arena, which could conduct and win wars, two centuries later the situation changed. How-

ever, this does not mean that the issue of security wasn’t addressed by writers, politicians 

or patriots at that time. For instance, the king Stanisław Leszczyński
31

 postulated the in-

troduction of a hundred-thousand-strong professional army, which would be able to de-

fend the Republic of Poland against an attack. It was to be financed from taxes paid by 

the gentry. He proposed establishing hospitals designed for soldiers, disabled people’s 

homes and arsenals, as well as schools of knights, which soon became the reality with the 

establishment, on the initiative of among others the last Polish king Stanisław August, of 

the Nobles' Academy of the Corps of Cadets of His Majesty and Commonwealth. The 

formation of the academy, as well as its later functioning, had widespread significance 

from educational, social and patriotic point of view. From the point of view of the issues 

addressed in this paper, the school was also important due to the fact that it laid the foun-

dations for the creation of a new corps of officers of the Republic of Poland. According to 

“The Cadet’s Catechism”
 32

, a cadet, as a well-born man, should behave in a certain way 

and have certain skills. The features of behaviour characteristic of a cadet included deco-

rum, discipline, religiousness, love of the homeland and acting for its own good. Of im-

portance was respect for the superiors, but also absolute obedience, charity, and affection 

for those who are at the same position, as well as “consideration” for those who are 

worse-born. A determinant of a cadet’s conduct should be honour and feeling of shame as 

an internalized control
33

. 

                                                 
28
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30.03.2012. 
30

 L.Z. Zakrzewski, op. cit., p. 48-49.  
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According to “The Catechism for Corps of Cadets”
 34

, a cadet should be a person 

brought up in the spirit of patriotism and love for the home country. In the service for the 

country, the following were important: good conduct, possession of useful skills, and 

bravery. This good conduct becomes operationalized to: religiousness, love and gratitude 

towards parents and guardians, as well as love for the home country shown in an active 

way. “The Catechism” highlighted absolute discipline shown to officers, and attention to 

and performance of teachers’ orders, associated with applying oneself to the study. Of 

importance were also norms of collective coexistence, which in “The Code” were defined 

in relation to pears. A cadet was obliged to behave politely, to live in harmony and do 

favours. Vices that shouldn’t be found in the young corps were also pointed out
35

.
 
This 

solidarity is visible at the level of a society – state, group of mates – and a school as an 

institution. A cadet should care about the honour of the Corps, whose general honour 

falls on its particular members, just as reprimand affects all
 36

. 

Napoleon’s defeat affects the fate of our country. The issue of the army that 

marched the length and breadth of Europe, that participated in a hundred battles, that 

everywhere and always carried the banner of Polish dignity and courage (…)
37

 is crucial 

for a Polish soldier. Quasi democratic, common or even civic tendencies that affected the 

Polish army fighting under Napoleon were stopped and enslaved, the process of loosing 

autonomy and independence deepens. As T. Hołowko wrote: Alexander I strived to de-

stroy the civic element in the Polish army, he wished to make it loose all the characteris-

tics of a national army, to make it an army that is obedient and blindly attached to him. 

So, his aim was to make it a mindless machine which nimbly and skilfully as a puppet 

shows off at the Saxon Square
 38

.
 
A thing of the past becomes the case of the order given 

by Kniaziewicz to the Danuble Legion in 1800 in which soldiers were called to learn to 

read and write because it will give the realistic chances for promotion, just as the situation 

when soldiers who plan to march off in February complain that they have no shoes, so the 

commander gives his own pair of shoes to the soldier who complains most
39

. The army in 

which Poles serve undergoes changes. During the first four years of Constantine’s rule, 

49 officers, insulted or maligned by him, committed suicide, regarding it as the only pos-

sibility of washing away the disgrace from themselves
40

.
 
Generals of Napoleon’s era and 

many colonels kept a low profile. “Anyone who had a sense of honour ran away, only 

weak, docile people, who could bear everything passively and wanted only to survive un-

til retirement stayed (…).
41

 A new “model” of an officer was preferred at that time: pas-

sive, subordinated, “detached” from the society: Constantine often said that he didn’t like 
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officers who read anything more that the rules (…) and kind to soldiers: “a stick reigned 

everywhere in Polish barracks.
 42

”    

However the history of Poland in the nineteenth century is marked by attempts to 

regain independence. Poles’ patriotism, both in the country divided by the partitioners and 

outside its borders, where the fight for freedom was taking place, was strongly articulated 

by the representatives of culture, ideologists, intellectualists, social and political activists. 

As for military people, as the author cited above pointed out: “the people who saved the 

honour of the Polish army were young officer cadets” who instigated the November Up-

rising
43

.
 
However, despite the enthusiasm of young people, as well as the involvement of 

part of the “old guard” outside the institutional army, the uprising was suppressed. “It was 

however a beneficial necessity. It saved the army from moral destruction, ones and for all 

broke the chains from the Polish soul, made it free
44

.”
 
The suppression of the uprising did 

not destroy Poles’ patriotism. In the last decade of the nineteenth century, national politi-

cal bonds existing over the partitions were getting stronger, cemented by the sense of uni-

ty of the Polish nation and national culture
45

. 

3. POLISH ARMY IN THE INTERWAR PERIOD 

 In the first years after regaining independence, the state’s efforts focus on military 

issues, developing and equipping the Polish army, which will become the guarantor of the 

country’s independence
46

.
 
The main role in the creation of the army will be played by 

officers of the partitioners’ armies, who will hold prominent posts in the army’s authori-

ties and institutions
47

.
 
Thus, two issues will become crucial – patriotism and “citizenship”. 

The authorities of the country that attempted to be reborn will attach great importance to  

a military training treated as a “moral preparation of the nation so that it was permeated, 

from the youngest boy and woman to the commander and head of the state, with the idea 

of war and will of victory”
 48

.
 
The period of active military service is treated as systemati-

zation of knowledge on defence, but also acquiring general education. It is an equivalent 

of the idea of “folk university” providing soldiers with vocational education (agricultural, 

technical, commercial)
 49

. Apart from skills that are useful in everyday life, military ser-

vice instils national values in an individual. Hence, the propagation of patriotism, making 

soldiers aware of their duties to the country and society: So, a soldier was made aware of 

the duty to be faithful and loyal to the Republic of Poland. Among these deontological 

norms were also obligations to colleagues, and to oneself, understood as developing self-
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esteem. In the army an individual was instilled with basic values, such as: bravery, cour-

age (understood as contempt for danger during the performance of tasks), love for the 

home country (as the highest responsibility to the state), sense of duty, respect of national 

property, comradeship, ambition, discipline and self-reliance
50

.
 
The army was to face not 

only defence-related tasks, the social aspect of the army was also crucial. Intelligent bar-

racks should teach soldiers to get up early, discipline, loyalty to colleagues and civic 

equality of all classes, as well as making them physically fit. It is necessary that regard-

less of academic degree, all educated persons do actual military service in barracks 

equally with a simple peasant and physical worker, and not scrimshank in and offices, 

where non-commissioned officers in the regular army and women should work (…). An 

educated person should not go directly to school of cadets, he should first complete  

a recruit school equally with all and only then go to school of cadets
51

. The expectations 

towards non-commissioned officers formulated at that time included: hatred for the ene-

my, ability to count, fluency in speech and writing, and love for the home country
52

. 

Emblems of the continuation of the ethos of chivalry as well as addition of certain 

attributes characteristic of gentlemen
53

 made the requirements connected with fulfilling 

the roles of professional officers much rigorous. The requirements to be fulfilled by offic-

ers of the Polish Army in the interwar period were concentrated on two planes. The first 

of them was a teaching and educational role. An officer was expected: to know regula-

tions and be able to learn them, to be an example of obedience, reliability and punctuality; 

to be able to appear before the front in the role of a superior both during service and be-

yond; not to exceed his authority against privates and to ensure the dignity of soldiers of 

lower ranks; to appropriately treat people that are subordinate to him, to wisely give 

praises and reprimands to instil ambition and love of service in subordinates and – last but 

not least – to spread “protective wings” over subordinates. The second plane was com-

mand duties – physical, intellectual and moral preparation. What was expected was this 

knightly freshness and agility of the body, and showing self-restraint and moderation in 

life as well as avoiding everything that leads to effeminacy
54

.
 
Naturally, this does not 

mean that there was no pathology in the Polish army or deviations from the model that 

was postulated and implemented. It resulted from many factors. The first is connected 

with the beginning of Polish statehood in the twentieth century and the fact that profes-

sional soldiers were recruited from different partitioners’ armies – hence the reproduction 

of behaviour patterns from partitioners’ armies
55

.
 
There were also “dubious” political and 

social motivations of some individuals choosing military career – despite institutional 

political neutrality of the army, a specific “petty party politics” could be seen in it. An-

other issue was of ossification of views and routine of part of the professional military 

staff as well as subjectively understood “professionalism”, associated with unwillingness 

to accept and implement and implement new organizational and educational solutions. 
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Despite institutional obstacles, a shortcoming was also a “caste system” and lack of soli-

darity of the staff. However, the real danger to the army was people devoid of ideals, os-

tensible specialists and careerists. It is on their recommendation […] that people of poor 

capabilities, knowledge and ethical conduct gained popularity and influences […]. Ac-

knowledging the harmfulness of this phenomenon, difficulty in its identification and quick 

reaction in the environment of an army, it was proposed that a somewhat utopian but 

solidarity-based alliance should be formed uniting all honest soldiers who could oppose 

to this pathology
 56

. Apart from that, officers also abused alcohol, which often resulted 

from too many occasions for that
57

. Although in the interwar period, a lot of attention was 

attached to “tying” the society with the army, at the top of its elites attitudes could be seen 

that manifested “being better” than a “civil-bandit
58

.
 

A huge part of these vices of the army at that time was known, so not surprisingly 

attempts were made to counteract them in an institutional way. Hence, in The guidelines 

for educational handling of the youngest officers in front-line formations, drawn up in 

1935 by the Ministry of Military Affairs’ Department of General Command, pointed out 

the existence of 2 pejorative personality types in the army. The first was “careerist”, that 

is a person who in the service and relations with the superiors is guided by the desire to 

endear himself. Such an individual was focused on studying closely his principals, espe-

cially their weaknesses. The second distinguished type of a negative conduct in the army 

was a “snob”. Back then, this name referred to individuals who treated service in the ar-

my as necessary evil, one that secures their living and in the long run gives them material 

benefits. Typical of this attitude was avoidance of falling into disfavour with anybody and 

carrying about comforts during the service by putting minimum effort into performing 

duties
59

.
 

 In Poland of the interwar period, the basic document (although not a legal act) 

regulating the principles of honourable conduct, including the principles of fighting duels, 

was the Polish Code of Honour of 1919, also called the Code of Boziewicz, after the 

name of its author. It quickly became known as the most important code of honour in the 

interwar period, although there were more. There have been numerous reissues of and 

references to it today, however the tradition of duels was treated rather symbolically. Ac-

cording to this work, the group of “honourable” persons, called gentlemen, include apart 

from the gentry also authors and persons with secondary school or higher education, and 

fulfilling important social functions […] According to this principle, you should satisfy  

a honour of a peasant who is a deputy to the Sejm – Art. 5)
60

. Thus, this document was an 

attempt to introduce equal treatment of honourable persons, regardless of their back-

ground, although exclusions from this catalogue (people who are not gentlemen) were 

numerous. In the preface to this work, its author does not state whether he supports or not 

the arguments for duels, but he points to the fact that in all societies that are regarded as 

„cultural” the tradition of duels has existed for centuries. What’s’ more, he notes that this 
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custom will continue to be practiced unless the laws in a given country are harsh enough 

for people who insult honourable persons (the 24-hour arrest is considered by him to be 

insufficient). According to the principles of the bible of men of honour, an insult may be 

literary everything. A gesture, comment, general behaviour, accusation of ignorance, stu-

pidity, lack of education, or insulting the honour of one’s beloved. A gentleman should 

even defend the honour of the lady he walks arm in arm with. He should also react when 

the honour of persons with whom he is on intimate terms is insulted. Art. 218 of the Code 

of Honour states that you can use three kinds of weapon: a sabre, sword, and pistol. Other 

weapon was not allowed (“only peasants came for each other with their fists”). The prin-

ciples of fighting duels are numerous. Starting with the kind of weapon and ending with 

individual arrangements by the seconds of both the parties, that is the insulted and insult-

ing. It is worth pointing out that a gentleman could not challenge to a duel a man who 

could not be regarded as a gentleman (the code contains at least 30 exclusions from the 

group of gentlemen, as mentioned above), and insult from such a man should be ignored 

because […] it ill befits a gentleman to get into an argument with e.g. a deserter of the 

Polish army. Likewise, a slanderer had no “honour capacity”.  

From the present perspective, the Code of Boziewicz seems to be a defunct docu-

ment according to many sources. Various environments in which being honourable  

is very important set their own principles, only slightly based on the rules of honour con-

tained in the discussed work from 1919. We can say that the Polish Code of Honour has 

now only a mythical character, and duels are associated more with the ethos of a caval-

ryman of lancers. Duels were fought by all kinds of officers, politicians, lawyers, journal-

ists. In the army alone, there were 500 duels per year in the 1920s
61

.
 
The most frequent 

reasons included: love problems, insults and work-related conflicts. The cause could be 

e.g. a dispute between officers about competence or a journalist’s refusal to place a dis-

claimer. This originally extremely dangerous ritual was gradually changing into a kind of 

a painless show. In one case, both men agreed to use antique pistols without sights. As  

a result, both bullets flew somewhere into the sky. 

As a matter of fact, most of the honourable duels, which, after all, were fought by 

regular military men, ended completely bloodlessly or with a symbolic “first blood”. It is 

also worth noting that in the 1920s a person who participated in a duel, which after all 

was against the law and actually constituted an attempted murder, received quite a sym-

bolic punishment. An officer was punished with a dozen days of arrest at most. Thus, 

detailed descriptions of duels mentioning participants’ names often could be found in the 

press at that time. Punishments for fighting duels started to get stricter only during the 

rule of Sanation, however social change proved to be more effective than penalization in 

confrontation with the tradition of duels
62

. 

An officer of the Polish Army in the interwar period was supposed to be a person 

who enjoyed respect in the society he served. The Polish state set him a range of require-

ments to meet. Using today’s words, he was supposed to be a professional who possessed 
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knowledge of military issues, foreign languages, was interested in raising his qualifica-

tions (especially by studying at military academies), and was characterized by mobility of 

acquiring skills and intellectual capabilities (lectures, war games, solving tactical tasks, 

field trips). The army was supposed to be and was a breeding ground for intellectual 

freedom of officers’ authorities, provided that this capability was not harmful to national 

interests
 63

.The bond with the formations of military forces was cultivated at different 

levels: at the lowest one, where it was manifested in a small patriotism in regiments – 

reflected in solidarity towards the environment, pride in belonging to a certain formation 

(regiment festivals, patron day’s celebrations)
64

, customs related to transferring responsi-

bilities, organization of events and welcome ceremonies for officers
65

.
 
 

Summing up, „The recognition that our society expressed for the army, which re-

sulted not only from its popularity but above all patriotic thinking, was conducive to the 

development of a positive image of officers and soldiers in their own eyes. The people 

who felt responsible for the fate of the country indirectly became the symbol of its inde-

pendence and creditor of the nation’s freedom. High moral standards set for regular sol-

diers led to the strengthening of the army’s elitism, as well as the sense of its real value. 

Elitism of the cadre, rooted in the national tradition and based on discipline, codes of 

honour, distinctive life style, and even on the values near and dear to the whole society 

(God, Honour, Home country), promoted this occupational group in the public opinion 

(…) High social position of the army attracted to it people committed to the Polish raison 

d’état, materially secured and politically independent
66

. 

4. PROFESSIONALIZATION AND THE CODE OF HONOUR OF A REGULAR 

SOLDIER 

 The systemic transformation leads to multi-faceted changes in the Polish Army
67

.
 

Changes at the economic, political and ideological levels will inevitably affect the Polish 

Armed Forces. At the threshold of the systemic transformation, the Polish army will be in 

an unfavourable situation – which, as is pointed out, was not caused by the society’s ill 

will but rather a clear disapprobation of the winning anti-communist coalition’s politi-

cians. Faced with aggressiveness shown by part of the political elites and part of the me-

dia and the Polish army being called “Polish-speaking formations of the Soviet army”, 

this institution will have to generate mechanisms defending “soldier’s dignity”. The need 

to clear the army of suspicions of submissive attitude to the Soviet ally and to confirm its 

national and independent character forces a change of orientation towards military tradi-

tions, the emblem of which will be reference to the tradition of the interwar period
68

.
 
In 

2008, the process of professionalization of the Polish army took place, both connected 

with the changes initiated earlier and determined by Poland’s membership in the Europe-
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an Union and – above all – in the NATO. The problem of the professionalization of the 

Polish army was described in other publications, therefore we will only point out
69

 that an 

important aspect was to adapt basic regulations concerning the military service of regular 

soldiers to a new political and military, as well as social reality
70

. Not surprisingly then, 

the principles of the ethos of chivalry, “the Catechism of Cadets”, and later “Code of 

Honour” by Boziewicz are replaced by the Code of Honour of a Regular Soldier of the 

Polish Army
71

. 

At present, various institutions and organizations as well as professions formulate 

their own ethical codes
72

. Some of them have a long tradition, other – are born together 

with specific organizations. Their objective is symbolic and practical: on the one hand, 

they define paradigms and principles of doing a certain job (doing some service), on the 

other hand – they define, sometimes in great detail, a catalogue of desirable and negative 

behaviours. What’s important, the issue of professional ethics is strongly signalled in the 

case of other special availability groups
73

. 

 The Code of Honour of a Regular Soldier mentioned above constitutes an attach-

ment to the Announcement of the Minister of National Defence of the 3
rd

 of March, 2008. 

It was published based on art. 108 of the act on military service of regular soldiers of the 

11
th

 of September 2003
74

. It reads as follows: “The principles of ethics and honour and 

dignity of regular soldiers are defined in the Code of Honour of a Regular Soldier of the 

Polish Army, developed and accepted by the representative bodies of regular soldiers. 

The Code of honour as an attachment is divided into five basic parts: dignity and honour 

of a regular soldier, regular soldier during service, regular soldier in combat situations, 

regular soldier outside service, conduct outside the service and final provisions. It pro-

vides definitions of honour and dignity, and contains references to respecting both cus-

tomary rules and legal norms. During the service, a regular soldier is expected to show 

good manners, subordinate own values to the needs of the home country and raise qualifi-

cations. In combat situations, respecting the international principles of humanitarian law 

of armed conflicts and helping comrades-in-arms and war prisoners to save life were 

stressed. The part “Regular soldier outside the service”, apart from the values already 

mentioned, also highlights concern for the welfare of the family and openness in social 

contacts.  The part related to conduct in the matters of honour contains a quite modern 
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element, rather absent from the Code of Boziewicz, i.e. mediation on the motion of the 

injured party and both parties’ effort to solve the matter amicably. It also mentions ap-

pointing an independent team of arbitrators in accordance with a procedure, and defines  

a catalogue of means of redressing the harm. So, the procedure is quite clear and meets 

the standards of modern regulations. Pointing out the obligation to have a family life and 

maintain good relations with friends outside job responsibilities as well as the necessity of 

raising qualifications can be treated as of empowerment of people serving in the army. 

Thus, according to the Code of Honour of a Regular Soldier, being honourable simply 

means being a human being, despite the stereotypical thinking that a soldier is supposed 

to carry out orders and shouldn’t contemplate whether a given action is consistent with 

his own system of values. 

CONCLUSION 

Already since time immemorial, philosophers and forefathers of social thought 

have pointed out that an important element of social structure is made up by those who 

connected their fate with war. The class of warriors was distinguished in Plato’s ideal 

polis, it was also included among communities mentioned by Aristotle. In U T. Veblen, 

those who carry weapon and uniforms belong to a class of slackers – as in contrast to the 

productive people, they produce nothing. Attributes of the former ethos of chivalry are 

visible even in the modern military customs. They include the way of conferring the first 

rank of officer (trace of former accolade), codes of honour, rules of service and fighting. 

An emblem is hierarchy and elitism – constituting the aftermath of the times of knights. 

“Thus, the ethos of a soldier is directly derived from the life style and values of knights”. 

Moral instructions for knights to show honour, bravery, courage, loyalty, honesty, chival-

ry, courtesy, and later orders to love the home country and the nation, independence and 

sovereignty constructed criteria of the social function and duty of a soldier
75

. However, 

the evaluation of the strength and impact of both the former ethos of chivalry and the co-

lonial emblem of a gentleman is up to the reader. 
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The article depicts the issues of the ethos of chivalry in the contemporary conditions of the mod-

ern society. It is an attempt of synthesis presenting soldiers’ system of values with reference to 

tradition and history, as well as to the present. The authors have included a wide range of theo-

retical terms for the ethos of chivalry, creating army elitism and the systems of values especially 

ethical ones. There have been discussed issues of the ethos of chivalry with reference to Polish 

army tradition, as well as the dynamics of changes in systems of ethical values of Polish soldiers 

– modern knights.  

Keywords: ethos of chivalry, code of honour, systems of values, tradition, elitism 
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WARTOŚCI DEKLAROWANE U ŻOŁNIERZY WYJEŻDŻAJĄ-

CYCH NA MISJE WOJSKOWE 
 

 

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było określenie warunków szczęśliwego udanego 

życia, pragnienia życia na tle wartości deklarowanych przez żołnierzy oraz ich miejsca pracy. 

Badaniami objęto 239 żołnierzy. 115 żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa i 124 

żołnierzy pozostających w kraju. Przeprowadzone badania nie potwierdzają istnienia znaczących 

różnic między badanymi grupami. Najważniejsze wartości stanowiące niejako oś, wyznaczone 

zostały przez wartości zdrowotne, materialne, moralne, humanistyczne i naukowe. Do najważniej-

szych warunków udanego szczęśliwego życia badani zaliczyli: zdrowie, udane życie rodzinne, 

dobre warunki materialne, wykonywanie ulubionej pracy, sukcesy w pracy. Pragnienie życia jest 

dużo silniejsze niż szczęście u badanych oraz uznają oni, że zasługują na dużo więcej niż otrzyma-

li. Z uwagi na doświadczenia zdobyte przez żołnierzy wyjeżdżających na służbę poza granicę kra-

ju, warto w kolejnych badaniach odnieść się do miejsca misji wojskowej, wykonywanych zadań 

 i czasu, jaki upłynął od powrotu z misji do kraju. Być może te czynniki będą różnicowały żołnie-

rzy.  

Słowa kluczowe: wartości, poczucie szczęścia, warunki szczęśliwego udanego życia, misje woj-

skowe 

 

 

WSTĘP 

Każda sytuacja, bez względu na stopień trudności, zawiera zadanie, które czeka na 

zrealizowanie przez człowieka. Ale tylko od podmiotu zależy, czy ta stojąca przed nim 

możliwość wykonania zadania będzie podjęta. W ten sposób każdej sytuacji jednostka 

nadaje egzystencjalne subiektywne znaczenie. Życie ludzkie jest zawieszone w „prze-

strzeni pomiędzy egzystencją jako otwartą potencjalnością z jednej i moralnymi zobowią-

zaniami, jakie obecne są w człowieku z drugiej strony. Ludzkie wybory muszą godzić 

oba te czynniki. Życie nigdy nie jest spełnione, ale zawsze pokazuje możliwości, które 

czekają na zrealizowanie
1
. Człowiek uobecnia zinterioryzowane wartości poprzez podję-

cie zobowiązań. 

Wartości na trwałe uobecniają się w historii ludzkości poprzez towarzyszenie 

człowiekowi  w życiu. Są one długotrwale, ciągłe i ogólnoludzkie. Zachowują swoją sta-

                                                 

  Aldona Molesztak – doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego 
1
 Ogólne wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej Godela von Kirchbach, maj 2002 

http://www.analiza-egzystencjalna.pl/wp-ontent/uploads/2009/01/ogolne_wprowadzenie_do_ae.pdf, 

dzień korzystania 2.12.2012 

http://www.analiza-egzystencjalna.pl/wp-content/uploads/2009/01/ogolne_wprowadzenie_do_ae.pdf
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łość, są niezmienne. Wartości związane są z egzystencją człowieka, ale dla ich autentycz-

nego zaistnienia w świadomości jednostki człowiek musi je zinterioryzować
2
. Wartości 

istnieją obiektywnie niezależnie od człowieka. Każdy człowiek scala swoje życie poprzez 

budowanie systemu wartości, który kieruje jego życiem, by w ten sposób uwolnić się od 

grożącej mu alienacji. Jednostka zastanawia się nad własnym życiem i postępowaniem 

w otaczającym go świecie. Wyznacza sobie cel, do którego osiągnięcia zmierza. Dokonu-

je wyborów moralnych i podejmuje odpowiadające im akty. Jednostka wielokrotnie staje 

w obliczu sytuacji trudnej, w której musi podejmować decyzje ważne dla swojego czło-

wieczeństwa.  

Szczególną specyfiką charakteryzuje się praca żołnierzy podczas misji wojsko-

wych wymagająca podejmowania trudnych decyzji. Pierwszym niebagatelnym rozstrzy-

gnięciem dla rodziny jest zdecydowanie się żołnierza – męża, ojca na wyjazd na misję 

wojskową. Jest to sytuacja, w której na dwóch biegunach stają wartości, między którymi 

trzeba dokonać wyboru. Rozstanie z rodziną, rodzicami, żoną, dziećmi, ciszą, spokojem, 

a na drugim biegunie pieniądze, sprawdzenie się w pracy, awans, przygoda, poznanie 

innego kraju, zagrożenie życia i zdrowia. Dokonany wybór zostanie uzasadniony na tyle 

silnie, aby nie występowało nieprzyjemnie uczucie dysonansu egzystencjalnego. Pytanie 

o to, co dobre a co złe, co należy wybrać, co dla mnie i mojej rodziny jest najważniejsze, 

narzuca się nieustannie ludziom, drąży ich psychikę niezależnie od epoki, stopnia kultury 

osobistej, czy przynależności do określonej grupy społecznej.  Jakimi wartościami kieru-

jemy się w życiu, aby być szczęśliwi? Jakie wartości są nam potrzebne w życiu to pyta-

nia, na które szukamy odpowiedzi.  

Sytuacja żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin stała się podstawą do 

sformułowania celu badań, którym było określenie warunków szczęśliwego udanego 

życia, pragnienia  życia  na tle wartości deklarowanych przez żołnierzy oraz ich miejsca 

pracy. Z uwagi na rozmiary artykułu skoncentruję się na następujących problemach 

badawczych, wynikających z tak postawionego celu: Jaka jest deklarowana hierarchia 

wartości u żołnierzy zawodowych? Czy, a jeśli tak, to jak wartości różnicują warunki 

szczęśliwego udanego życia u respondentów? Czy, a jeśli tak, to jak wartości różnicują 

ocenę poziomu żżyycciiaa,,  oocceennęę  wwłłaassnneeggoo  sszzcczzęęśścciiaa  ii  ddeekkllaarroowwaannee  ppoocczzuucciiee  sszzcczzęęśścciiaa  

u żołnierzy zawodowych z uwzględnieniem miejsca pracy (w kraju, na misji wojskowej)?  

1. WARTOŚCI A FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA W ŻYCIU CODZIEN-

NYM  

 Człowiek funkcjonuje w życiu poprzez deklarowanie i urzeczywistnianie warto-

ści. W każdej sytuacji społecznej kieruje on się przyjętymi wartościami. Życie podmiotu 

jest to więc permanentne wartościowanie otoczenia w kontekście doświadczanych sytua-

cji indywidualno-egzystencjalnych i społecznych. Aktywna postawa wobec życia to roz-

poznawanie, a następnie ocena i wybór dostrzeganych wartości
3
. Najogólniejsza definicja 

                                                 
2
 K. Popielski, Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowieka, [w:] Człowiek – 

wartości – sens, K. Popielski (red.), KUL, Lublin 1996, s. 71. 
3
 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 2006, s. 6. 
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wartości określa je jako wszystko, co człowiek ceni, co kocha, za czym tęskni, do czego 

dąży, a co jest zdolne zaspokajać jego potrzeby
4
. Rozróżnianie rodzajów wartości życio-

wych człowieka trwa niezmiennie, począwszy od Arystotelesa i Stoików poprzez poglądy 

św. Tomasza Z Akwinu, D. Hildebrandta, M. Schelera, R. Ingardena do czasów obec-

nych. Począwszy od starożytności, czyli od sofistów do czasów nowożytnych posługiwa-

no się tylko tą kategorią, uznając ją jednocześnie za najważniejszą w życiu. Poszczególne 

wartości systematyzują relacje człowieka z człowiekiem, człowieka ze światem oraz 

człowieka z Bogiem. Dzięki wartościom moralnym przejawianym w każdej chwili nasze-

go działania stajemy się osobowością. Zdobywamy wiedzę konieczną do naszej egzy-

stencji. Wartości wpływają na formułowane przez nas cele pośrednie i ostateczne. Okre-

ślają kierunek naszego postępowania, aktywności dla ich osiągnięcia. To one nadają 

kształt naszym relacjom z drugim człowiekiem. Są nie tylko w „nas”, ale i „wokół nas” - 

w drugim człowieku. Badanie wartości to pytanie o to, co człowiek robi, dokonuje, do 

czego dąży, jak powinien postępować.  Jest to więc pytanie o człowieka. To kompas, któ-

ry wyznacza jego drogę życia.  

Człowiek, jako nosiciel wartości, konstytuuje się w przebiegu życia, stopniowo 

się krystalizując, bowiem w człowieku musi dokonać się pewien proces życiowy, aby 

stał się osobą. Podmiot jest niepowtarzalnym bytem indywidualnym. Dla R. Ingardena 

bycie „osobą” oznacza określoną dojrzałość i poziom człowieczeństwa, stopień scalenia 

człowieka, wykrystalizowanie się jego indywidualności. Zdaniem autora, jest nim JA, 

które stanowi najczystszą i najpełniejszą postać podmiotowości. JA osobowe pełni roz-

maite funkcje. Stanowi bowiem centrum działania, myślenia i decyzji. Z niego płyną au-

tentyczne decyzje, myśli i działania. Osoba zajmuje szczególną pozycję w strukturze by-

towej człowieka z uwagi na to, że jest „podmiotem moralnym”. Oznacza to, że spośród 

wielu różnych wartości musi dokonać wyboru, podjąć decyzję, rozstrzygnąć i ponieść 

za to odpowiedzialność. Jako podmiot moralny, osoba musi być szczególnie uwrażliwia-

na na wartości, musi mieć znakomite ich rozeznanie. Osoba nie tylko zwraca się ku war-

tościom, ale sama stanowi wartość, bowiem cechują ją uzdolnienia i różne sposoby od-

czuwania wartości. Osoba w poglądach R. Ingardena stanowi szczególną wartość, która 

wynosi człowieka w (sensie aksjologicznym) ponad inne byty. Postępowanie moralne 

wywiera swoisty wpływ na sam byt osoby, wobec której pełni funkcję transformacyjną. 

Uszlachetnia ją i umacnia postępowanie moralnie wartościowe. Wartości pozytywne nie 

tylko utwierdzają ją w bycie, lecz okazują się też źródłem scalenia i jednolitości osoby
5
. 

W opinii psychologów wartości wyznaczają relacje ja – świat. System wartości jest regu-

latorem zachowania podmiotu. Wartości stanowią taką klasę obiektów, które są przed-

miotem najgłębszych pragnień i dążeń, i dzięki którym realizuje się ludzka egzystencja 

 w określonym stylu funkcjonowania. (…) urzeczywistniane wartości nadają znaczenie  

i sens ludzkiej aktywności, ujawnianej w fizycznym, psychicznym, społecznym i ducho-

wym wymiarze. Wartości wyznaczają nie tylko siłę i kierunek motywacji i aktywności, ale 

                                                 
4
 Z. Goliński, Prymat wartości moralnych, Lublin 1947, s. 9. 

5
 R. Ingarden, Wykład z etyki, [w:] Rozprawy filozoficzne, (pr. zb.), Toruń 1969, s.105. 
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przesądzają o przyjętej i realizowanej całościowej koncepcji własnego życia
6
. Wartości 

mają znaczący wpływ na kierunek procesu rozwoju i dojrzewania osobowości
7
. 

Problematyka wartości, mimo bogatej literatury, do dziś nie doczekała się jedno-

znacznych rozstrzygnięć. Nikt jednak nie przeczy stwierdzeniu, że wartości są lub mogą 

być urzeczywistniane
8
. Analizy dotyczące wartości przeprowadzali autorzy na gruncie 

różnych dyscyplin, jednak nie zawsze te rozważania były usystematyzowane 

i wyczerpujące. Zastanawiano się niejednokrotnie nad rozgraniczeniem podstawowych 

rodzajów wartości. Wartości są filtrem informacyjnym, drogowskazem kierującym ży-

ciem człowieka
9
. Kryterium, jakie przyjmowano zazwyczaj w rozróżnianiu wartości była 

jakościowa determinacja. Gdy jednak mamy wynik (uporządkowanie według pokrewień-

stwa jakościowego) ująć pojęciowo i powiedzieć, co pokrewne sobie jakości mają w sobie 

„pokrewnego”, tego, co o ich pokrewieństwie rozstrzyga, wówczas znajdujemy się  

w wielkim kłopocie
10

. Dotyczy to między innymi odróżnienia odpowiedzialności, spra-

wiedliwości. Ponadto w każdej dziedzinie spotykamy przeciwieństwa np. umiejętność 

przebaczania – mściwość. Człowiek może stać się odpowiedzialny tylko wówczas, gdy 

spełnione będą warunki wolności, zdrowia psychicznego. Słusznie autor podkreśla, że 

brak wolności nie jest równy z brakiem czynów moralnie wartościowych. Warunki bo-

wiem nie stanowią jakości wartości uwarunkowanej przez nie. Kontrowersje wzbudza 

formalna struktura wartości. Zdaniem R. Ingardena, nie wiadomo [...], czy należy zgodzić 

się, że wartość jest szczególną własnością rzeczy, czy też w ogóle zrezygnować z tego, by 

ją za własność czegoś uważać
11

. Inna koncepcja traktuje wartości jako „relacje” między 

rzeczą wartościową a inną rzeczą (człowiek – społeczność). Jednak to podejście ma zna-

miona relatywizmu, zaprzecza obiektywności wartości. Kontrowersje występują również, 

gdy rozważamy sposób istnienia wartości. Wydaje się, że sposób istnienia jest inny war-

tości estetycznej przysługującej rzeczy, a inny moralnej przysługującej człowiekowi lub 

realnemu postępowaniu. Słuszność ma więc R. Ingadren, który uważa, że sposób istnie-

nia wartości wiąże się jakoś z różnymi względami, a więc i z ich własną materią, i z typem 

ich wartościowości, jak i wreszcie ze sposobem istnienia przedmiotów, którym mogą 

przysługiwać. Nie umiemy jednak wyjaśnić tych spraw w sposób dostateczny i sformuło-

wać twierdzeń zadowalająco uzasadnionych
12

. Kolejną kontrowersją jest „wysokość” 

wartości i możliwość ustalenia ich hierarchii. Niestety dotąd nie wyjaśniono, na czym ma 

owa ranga polegać. Przy tym problemie ścierają się dwa stanowiska obiektywistyczne 

i subiektywistyczne. Nierozstrzygnięte jest zagadnienie autonomii i obiektywności warto-

ści. Niezależność i autonomia wartości mogłaby w konsekwencji doprowadzić do wza-

                                                 
6
 K. Ostrowska, Wartości i normy młodzieży uczącej się, [w:] pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej 

(red.) Czego obawiają się ludzie. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, 

Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2007, s. 144. 
7
 K. Popielski, Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowieka, [w:] Człowiek – 

wartości – sens, K. Popielski (red.), KUL, Lublin 1996, s. 73. 
8
  W. Stróżewski, W kręgu wartości, 1992, s. 57. 

9
 B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2009, s. 7. 
10

 R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, 1966, s. 86. 
11

 Ibidem, s. 90-92. 
12

  Ibidem, s. 106-112. 
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jemnego wykluczania się czyli nietolerancji wobec innej wartości
13

. Okazuje się zatem, 

że jest jeszcze wiele zagadnień, które nie doczekało się swoistych rozstrzygnięć. U pod-

staw typologii wartości znajdują się odmienne kryteria i założenia systemowe. Wartości 

są ściśle powiązane z koncepcją bytu i koncepcją człowieka, natomiast klasyfikacje war-

tości są pochodne wobec sposobu rozumienia wartości jako takiej
14

. S. Kowalczyk wy-

różnia trzy kryteria porządkujące klasyfikacje wartości: przedmiotowe, podmiotowe  

i formalno-profilowe. Wartość jest relacją między przedmiotem a podmiotem
15

. 

Podstawą ukazanej typologii wartości jest koncepcja personalistyczna człowieka.  

Przedstawia ona pluralizm jakościowy i ilościowy wartości. Człowiek jest jednostką wie-

lowymiarową, dynamiczną, która nieustannie się rozwija, zawsze, a nawet nieustannie ku 

czemuś zmierza i dąży. Nie pozostaje w miejscu, chce iść do przodu. S. Kowalczyk pisze: 

nie zadowala go stan aktualny, planuje i wybiega ku przyszłości
16

. W tym kontekście 

człowiek nieustannie dokonuje wyborów pomiędzy wartościami, będąc zarówno ich nosi-

cielem, jak i kreatorem. S. Kowalczyk wyróżnia osiem rodzajów wartości. Są one nastę-

pujące: wartości ekonomiczno-utylitarne, wartości witalno-zmysłowe i ludyczne, warto-

ści poznawczo-intelektualne, wartości estetyczne, wartości moralne, wartości społeczno-

narodowe i wartości religijne.
  
Porównując tę klasyfikację z propozycją S. Kisiela, stwier-

dzić można, że obejmuje ona podobne i tożsame wartości.  

Wartości są kategorią multidyscyplinarną bowiem termin ten występuje w wielu 

naukach, przez które jest definiowany. Z tego względu przywołane zostało w niniejszym 

artykule stanowisko P. Brzozowskiego. Analizując wartości, P. Brzozowski uważa, że 

wartości są związane z potrzebami. Podstawą do takiego stanowiska są poglądy S.H. 

Schwartza i M. Rokeacha. W oparciu o te rozważania P. Brzozowski stwierdza, że hie-

rarchie wartości w pewnym stopniu odzwierciedlają hierarchię potrzeb
17

. W tym kontek-

ście przywołuje hierarchię potrzeb A.H. Maslowa, bowiem jest to autor, którego intere-

sowały nie tylko potrzeby, ale także i wartości. Wartości w ujęciu Maslowa są wyzna-

czone przez potrzeby. Wynikają one z natury ludzkiej, a więc są także biologicznie zde-

terminowane. A.H. Maslow wyróżnia wartości BRAKU i ISTNIENIA (metawartości). 

Wartości BRAKU są związane z podstawowymi potrzebami, natomiast wartości IST-

NIENIA są związane z metapotrzebami. P. Zimbardo wyróżnia osiem potrzeb w swojej 

hierarchii: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, potrzeby 

poznawcze, potrzeby estetyczne, samorealizacja i transcendencja. Potrzeby układają się 

w określoną sekwencję od najbardziej prymitywnych do zaawansowanych. Jednak muszą 

być zaspokojone potrzeby niższe, aby doszły do głosu potrzeby wyższe. Zaspokojenie 

niższych potrzeb motywuje do zaspokojenia wyższego poziomu
18

. Efektem realizacji 

wartości ISTNIENIA jest przeżywanie prawdziwej satysfakcji. Zestawienie hierarchii 

potrzeb Maslowa z koncepcją wartości S. Kowalczyka i S. Kisiela ukazuje, iż potrzeby 

                                                 
13

  Ibidem, s. 100-125. 
14

  S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 2006, s. 139. 
15

  Ibidem, s. 140. 
16

 S. Kowalczyk, op. cit., s. 168 
17

 P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości, UMCS, Lublin 2007, s. 71. 
18

 P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2004, s. 444-445. 
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determinują hierarchie wartości. Zaspokojenie określonej potrzeby to urzeczywistnienie, 

realizowanie wartości. 

2. CEL I METODA BADAŃ 

Celem przeprowadzonych badań było określenie warunków szczęśliwego udanego 

życia, pragnienia  życia  na tle wartości deklarowanych przez żołnierzy oraz ich miejsca 

pracy. Z uwagi na rozmiary artykułu skoncentruję się na następujących problemach 

badawczych, wynikających z tak postawionego celu:  

 Jaka jest deklarowana hierarchia wartości u żołnierzy zawodowych?  

 Czy, a jeśli tak, to jak wartości różnicują warunki szczęśliwego udanego życia 

u respondentów? 

 Czy, a jeśli tak, to jak wartości różnicują ocenę poziomu życia, ocenę 

własnego szczęścia i deklarowane poczucie szczęścia u żołnierzy zawodowych 

z uwzględnieniem miejsca pracy (w kraju, na misji wojskowej)?  

W badaniu przyjęto  określony układ zmiennych (rys. 1). 

 
Rys. 1. Założony układ zmiennych 

Źródło: opracowanie własne 

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety  

z wykorzystaniem kwestionariusza. Badanych poproszono o zaznaczenie na 

siedmiostopniowej skali od 7 do 1 poziomu szczęścia, stopienia poziomu życia, jaki 

odpowiada temu, na co zasługuje respondent oraz oceny pragnienia życia (życie straciło 

dla mnie wartość – bardzo cenię życie). W badaniach wykorzystano ogólną klasyfikację 

wartości S. Kisiela oraz kwestionariusz LWO. 

W przeprowadzonych badaniach przyjęto klasyfikację S. Kisiela. Klasyfikacja 

wartości przedstawiona przez autora ukazuje wszystkie płaszczyzny, w których następuje 

urzeczywistnianie wartości. Podkreślić należy, że S. Kisiel przeprowadził badania empi-
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ryczne w oparciu o taki podział wartości
19

. Jednocześnie wykorzystano w badaniach Listę 

Wartości Osobistych – LWO Z. Jurczyńskiego. Wartości osobiste są nabywane w proce-

sie uwewnętrzniania (internalizacji), czyli przekształcania rozmaitych normatywnych 

aspektów kultury społeczeństwa otaczającego jednostkę w nieodłączną część struktury 

osobowości. Ponieważ występuje związek między wartościami normatywnymi a posta-

wami, badanie zawiera wybór symboli szczęścia, które mają charakter normatywny. Lista 

Wartości Osobistych składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis 9 symboli szczę-

ścia, które wyrażają różnorodne formy aktualizacji wartości ludzkich. Natomiast druga 

cześć prezentuje 10 kategorii wartości osobistych. Celem badania jest ocena znaczenia 

przypisywanego różnym wartościom. Osiągnięcie ważnych dla siebie wartości jest utoż-

samiane z pełnym, trwałym i uzasadnionym zadowoleniem z życia
20

. LWO jest przezna-

czona do badania dzieci i młodzieży, aczkolwiek może mieć zastosowanie do badania 

osób dorosłych, zdrowych i chorych. Badanie można przeprowadzić indywidualnie lub 

grupowo. Spośród dziewięciu symboli szczęścia badany wybiera pięć najważniejszych 

dla siebie. Następnie wybranym pięciu symbolom przypisuje punkty od 5 – dla symbolu 

najważniejszego do 1 – dla najmniej ważnego. Taka sama zasada obowiązuje w odniesie-

niu do 10 wartości osobistych. Obliczanie polega na traktowaniu punktów przypisanych 

przez badanego pięciu wybranym symbolom szczęścia oraz wartościom osobistym jak 

„wag”, które w ten sposób umożliwiają dokonanie interpretacji w odniesieniu do repre-

zentacyjnej próbki dzieci i młodzieży. Punktem odniesienia jest kolejność rang, przypisa-

na poszczególnym kryteriom. W badaniach grupowych wartościom, które nie zostały 

wybrane wypisujemy „0” punktów
21

. Jak już wcześniej podkreślono, wartości są jednym 

z predyktorów jakości życia. 

Badaniami objęto żołnierzy zawodowych. Wśród żołnierzy wyodrębniono dwie 

grupy, to znaczy żołnierzy, którzy wyjeżdżali na misję do Iraku, Libanu, Afganistanu, 

Syrii, Kosowa oraz żołnierzy pozostających w kraju. W sumie badaniami objęto 239 żoł-

nierzy — 115 wyjeżdżających na misję i 124 wykonujących pracę w kraju. Stosunek wy-

jeżdżających na misje do żołnierzy niewyjeżdżających nieustannie się zmienia. Grupa 

żołnierzy, która jeszcze nie wyjechała jest coraz mniejsza. Analiza danych w tabeli 

świadczy o tym, że największa liczba respondentów (187 żołnierzy) mieściła się w okre-

sie wczesnej dorosłości, czyli do 34 roku życia. Natomiast środkowy okres dorosłości 

reprezentowało 52 żołnierzy.  

Żołnierze objęci badaniami są nie tylko młodą grupą, ale także najwięcej z nich 

legitymuje się najniższym stopniem wojskowym. 93,18% badanej grupy posiada stopień 

szeregowego i starszego szeregowego. Na uwagę zasługuje fakt, że liczniejsza jest grupa 

starszych szeregowych u żołnierzy wyjeżdżających na misje. Można przypuszczać, że po 

odbyciu misji wielu nadano wyższy stopień wojskowy. Dane zawarte w tabeli 1 ukazują, 

że badaniami objęto stosunkowo młodych żołnierzy.  

Tabela 1. Wiek badanych żołnierzy  

                                                 
19

 S. Kisiel przeprowadził badania dotyczące uwarunkowania rozwiązań problemów moralnych postawami 

wobec religii.  
20

 Z. Jurczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów 

Psychologicznych PTP, Warszawa 2001, s. 130-131. 
21

 Ibidem, s. 132. 
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Żołnierze – misja 

zagraniczna 
Żołnierze Razem 

N % N % N % 

Wczesna dorosłość do 34 

roku życia 
82 71,3 105 84,68 187 78,24 

Środkowy okres dorosłości 

od 35 roku życia 
33 28,7 19 15,32 52 21,76 

Razem 115 100 124 100 239 100 

Źródło: opracowanie własne 

 Praca na stanowisku zawodowego szeregowego zastępuje obowiązkowy nabór do 

służby zasadniczej. Korpus szeregowych zawodowych to nowy korpus stworzony w celu 

uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przysługiwały poborowym. Żołnierze z kor-

pusu szeregowych są zatrudniani na stanowiskach młodszych specjalistów, kierowców, 

strzelców, kucharzy
22

. Stanowiska służbowe w strukturach armii są związane ze strukturą 

stratyfikacyjną, inaczej hierarchiczno-prestiżową, złożoną z wielu warstw powiązanych 

hierarchicznie. Warstwy te, tworząc hierarchię, określają względnie trwałe dystanse po-

między sobą jako a kategoriami struktury zawodowej
23

. Najniższą warstwę stanowi kor-

pus szeregowców. Mimo że żołnierze pełnią służbę kontraktową mogą liczyć na awans  

i naukę.  

 W przeprowadzonych badaniach 9,21 % respondentów ukończyło szkołę zawo-

dową. 69,46% żołnierzy legitymuje się wykształceniem średnim, 10,88% ukończyło stu-

dia zawodowe, a 8,77 % otrzymało tytuł magistra (tabela 2).  

Tabela 2. Charakterystyka badanych ze względu na posiadane wykształcenie 

Wykształcenie 

Żołnierze – misja 

zagraniczna 
Żołnierze Razem 

N % N % N % 

Zawodowe  2 1,74 20 16,13 22 9,21 

Średnie 81 70,43 85 68,55 166 69,46 

Licencjat 18 15,65 8 6,45 26 10,88 

Wyższe mgr  10 8,7 11 8,87 21 8,77 

Brak informacji  4 3,48 0 0 4 1,67 

Razem  115 100 124 100 239 100 

Źródło: opracowanie własne 

Kolejna istotna kwestia dotyczy liczby wyjazdów na misje. Dane zostały zawarte 

w tabeli 3. Najliczniejszą grupę stanowią żołnierze wyjeżdżający tylko na jedną zmianę 

(47,83%).  Drugą grupą są żołnierze wyjeżdżający na dwie zmiany (25,22%). Znaczącą 

grupą jest 16 badanych (13,91%) mających za sobą cztery zmiany. Z przeprowadzonych 

                                                 
22

 J. Maciejewski, op. cit., s. 25.  
23

 W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. Akademii Obrony 

Narodowej, Warszawa 2008, s.165 cyt. za: J. Maciejewski, Zawodowy szeregowy w Wojsku Polskim – 

sukces czy porażka? Zawód profesjonalizacja i kariera, [w:] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. 

Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie, (red.) J. Maciejewski, A. Krasowska-Marut, 

A. Rusak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 25.  
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wywiadów wynika, że duża liczba wyjazdów na misje zagraniczne jest niebezpieczna  

z uwagi na brak zajmowanego wcześniej stanowiska po powrocie z misji. Obawa przed 

utratą pracy nie wpływa korzystnie na funkcjonowanie w środowisku zawodowym.  

Tabela 3. Liczba wyjazdów żołnierzy na misje zagraniczne  

Liczba wyjazdów na misje N 

1 55 47,83 

2 29 25,22 

3 11 9,57 

4 16 13,91 

5 4 3,48 

Razem  115 100 

Źródło: opracowanie własne 

 W przeprowadzonych badaniach nie poproszono o podanie motywów wyjazdu 

żołnierzy na misje zagraniczne. Jednak dyskusje prowadzone po przeprowadzeniu badań 

ukazały, że było to uposażenie otrzymywane na misji, awans zawodowy i sprawdzenie się 

w warunkach bojowych. Egzemplifikacją tego zagadnienia są badania przeprowadzone  

w Pomorskim Okręgu Wojskowym w 2008 roku. W. Nowosielski wyróżnił następujące 

czynniki: 

 pieniądze, zarobek (89,8%); 

 podniesienie i rozwój kwalifikacji, zdobycie nowych doświadczeń  

i pogłębienie wiedzy wojskowej, możliwość doskonalenia swoich 

umiejętności, współpraca z żołnierzami innych krajów (79,6%); 

 sprawdzenie w warunkach bojowych, chęć przeżycia przygody, sprawdzenie 

samego siebie, pogłębienie znajomości angielskiego (42,8%); 

 sprawdzenie się w warunkach ekstremalnych, w innych warunkach 

klimatycznych (36,7%); 

 możliwość poznania nowej kultury, poznanie religii, obyczajów innych 

państw (28,6%); 

 chęć poznania nowych rejonów świata (22,4%); 

 chęć służenia pod błękitnym beretem, chęć udziału w misjach pokojowych 

(8,2%)
24

. 

Zainteresowanie wyjazdami na misje pokojowe jest największe w korpusie sze-

regowych zawodowych i podejmowane jest na skutek materialnego wynagrodzenia.  

3. WYNIKI BADAŃ  

W analizie statystycznej materiału badawczego ustalono następujące wskaźniki: 

liczebności, średniej arytmetycznej (M), odchylenie standardowe (SD), istotności różnic 

między grupami na podstawie ANOVA Kruskala-Wallisa oraz Test U Manna-Whitneya. 

                                                 
24

 W. Nowosielski, Szeregowi dawniej i dziś, [w: ] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna 

analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie. (red.) J. Maciejewski, A. Krasowska-Marut, A. Rusak, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 70.  
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Siłę związków badano współczynnikiem korelacji rang Spearmana. Badano również róż-

nice w sile związku pomiędzy grupami, za istotne przyjęto wyniki spełniające warunek  

p <,05.  

Zgodnie ze sformułowanymi problemami opisane poniżej zostały uzyskane wyni-

ki badań.  

4. HIERARCHIA WARTOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 

Zanim przedstawiony zostanie podjęty problem, ukazać należy pewną swoistość 

podejmowanych rozważań. Z jednej strony są to wartości, a z drugiej specyficzna grupa 

zawodowa – żołnierze. Wartości wyznaczają normy niezbędne przy ocenie zachowań, 

wyrażaniu postaw, wyborze i uzasadnianiu działań. Ważna jest adekwatna interpretacja 

wartości, ich rozróżnianie w celu rozpoznawania, jakie ludzie preferują wartości i czego 

oczekują. Druga istotna płaszczyzna to wojsko. Siły Zbrojne spełniają w społeczeństwie 

wiele funkcji. Jedną z ważniejszych jest kształtowanie osobowości żołnierza przez jasno 

sprecyzowany regulamin, przedsięwzięcia szkoleniowo-wychowawcze, teoretyczne  

i praktyczne. Zatem Siły Zbrojne to określona grupa społeczna charakteryzująca się na-

stępującymi cechami konstytutywnymi: liczebność, więzi między jej członkami, wspólny 

system wartości, zorganizowany system stosunków, instytucji oraz środków kontroli spo-

łecznej
25

. Zadania Sił Zbrojnych obejmują działania wewnątrz kraju i poza jego granica-

mi. Specyfika wynika z działań podejmowanych przez żołnierzy w kraju, w którym nara-

żeni są na utratę życia i zdrowia. Począwszy od pierwszej misji w 1953 roku do 2002 r. 

około 400 uczestników misji doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego in-

walidztwem. Od 2003 roku w przybliżeniu tyleż samo żołnierzy z Iraku i Afganistanu 

zostało inwalidami. Często cierpią oni na inne zaburzenia związane ze stresem bojowym. 

Co czwarty ma tak zwane wspomnienia intruzyjne, ponad 38% narzeka na koszmary sen-

ne, 39% częściej sięga po alkohol.  Do tej listy należy dopisać jeszcze wybuchy gniewu  

i agresji fizycznej, obniżoną zdolność przeżywania emocji, depresję
26

. Następstwa PTSD 

mogą się ujawnić nawet po wielu latach. Wyniki analiz ukazują, że w porównaniu z tą 

samą grupą wiekową wśród weteranów misji wojskowych występuje nadumieralność. 

Jednocześnie stwierdzić można wyższy odsetek popełniających samobójstwa, decydują-

cych się na rozwody, wchodzących w konflikt z prawem
27

. Często leczeniu podają się 

także matki i żony żołnierzy. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego w ciągu sześciu lat 

leczyła ponad 200 żołnierzy PKW (125 podoficerów, 16 oficerów i 47 szeregowych).  

Lektura książek napisanych przez korespondentów wojennych P. Langenfelda 

(2011), M. Ogdowskiego (2011), S. Parnella (2012) i żonę korespondenta G. Jagielską 

(2013) ukazuje traumatyczne przeżycia, które wpływają na funkcjonowanie w życiu nie 

                                                 
25

 A. Rusak, Wartości życiowe wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Próba analizy socjologicznej 

z badań z 2006 roku, [w:] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych, (red.) J. Maciejewski, A. Krasowska-

Marut, A. Rusak, Wrocław 2009, s. 220; J. Maciejewski, Oficerowie Wojska Polskiego w okresie 

przemian społecznej struktury i wojska (studium socjologiczne), Wrocław 2002, s. 58-60. 
26

 Polska Zbrojna, „Bajka o złym wilku” http://polska-

zbrojna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15032&catid=118&Itemid=189, Środa, 

01.02.2012 10:18 MS 
27

 M. Rigamonti, Niewidoczne rany. Newsweek 1.03.2012.  Wywiad z  S. Ilnickim. 

http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ niewidoczne-rany,88754,2,1.html 

http://polska-zbrojna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15032&catid=118&Itemid=189
http://polska-zbrojna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15032&catid=118&Itemid=189
http://spoleczenstwo/
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tylko uczestników misji wojskowych, ale także członków ich rodzin. W tym aspekcie 

kwestia, jakie są wartości deklarowane przez respondentów jest bardzo istotna.  

Dane umieszczone w tabeli 4 ukazują podobieństwa i różnice w deklarowanej hie-

rarchii wartości. Żołnierze są zgodni w kwestii kilku wartości. Na pierwszym miejscu 

cała grupa usytuowała zdrowie, na czwartym wartości humanistyczne, a na ostatnim poli-

tyczne.  

Tabela 4. Wartości deklarowane przez badanych w oparciu o klasyfikacje S. Kisiela 

Wartości 
Żołnierze – kraj  Żołnierze – misja  Razem  

M Miejsce  M Miejsce  M Miejsce  

estetyczne 7,96 10 7,6 8 7,79 10 

hedonistyczne  5,96 6 5,41 5 5,69 6 

humanistyczne 4,65 4 4,65 4 4,65 4 

naukowe  4,81 5 5,48 6 5,13 5 

materialne 4,45 3 3,84 2 4,15 2 

moralne  4,03 2 4,56 3 4,29 3 

polityczne 9,05 11 9,28 11 9,16 11 

prestiżowe 7,38 8 6,79 7 7,09 7 

religijne 7,92 9 7,79 10 7,78 9 

społeczne  6,88 7 7,71 9 7,28 8 

zdrowotne 2,56 1 2,04 1 2,31 1 

Źródło: opracowanie własne 

Trudno jest dokonywać porównań różnych klasyfikacji wartości. Można zwrócić 

uwagę na pewne pojawiające się zbieżności, mimo upływu lat. Uzyskane wyniki badań 

można porównać z wnioskami J. Mariańskiego i A. Molesztak. Okazuje się zatem, że 

wartości polityczne są przez badanych umieszczane na ostatnim miejscu w hierarchii 

wartości (Mariański 1995, Molesztak 2002). Podobnie jest z miejscem pierwszym, na 

którym wszyscy umieścili zdrowie. (Molesztak  2002). Przeprowadzenie Testu U Manna-

Whitneya względem zmiennej, jaką są kategorie grup pokazało, że trzy wyniki są istotne 

z p <,05000. Należą do nich wartości naukowe (Z=-2,27 P=0,023), prestiżowe (Z=2,0 

P=0,45) i społeczne (Z=-2,68 P=0,007). Wartości te mają mniejsze znaczenie w życiu 

żołnierzy znajdują się bowiem na niższych pozycjach. Żołnierze pozostający w kraju ce-

nią wyżej wartości naukowe i przywiązują ważniejszą rolę do wartości społecznych, na-

tomiast żołnierze powracający z misji wojskowych cenią bardziej wartości prestiżowe.  

Analizując pozostałe wartości, nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych. Żołnierze 

wyjeżdżający na misje wojskowe bardziej cenią wartości materialne niż moralne, od-

wrotnie niż grupa porównawcza. Uzasadnić ten wybór można poniekąd powodami wy-

jazdu, do których należy właśnie czynnik związany z poprawieniem sytuacji materialnej 

żołnierzy.  
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Badania analizujące deklarowane wartości przez ostatnie dwadzieścia ukazują, że 

za najbardziej cenioną uznawana była „rodzina” [Borowicz (1982), Bogusz (1988) Ma-

riański (1995) Szczupał (2005)]. Najmniej cenione jest „dostatnie życie” (B. Szczupał, 

2005). Badania przeprowadzone przez A. Rusaka na grupie żołnierzy zasadniczej służby 

wojskowej  ukazują, że respondenci na pierwszym miejscu wymienili uczciwość, potem 

miłość i rodzinę. Natomiast w codziennym życiu najczęściej kierują się uczciwością, pra-

cowitością, szczerością i troską o rodzinę
28

. W przeprowadzonych przez A. Rusaka bada-

niach okazało się, że na pytanie otwarte: Jakie są najistotniejsze wartości życiowe dla 

Pana? respondenci wymienili: spełnienie marzeń, planów (98%), honor (94,1%), satys-

fakcjonująca praca (94%), własne mieszkanie (92,4%), grono bliskich znajomych i przy-

jaciół (91, 5%), szczęśliwa udana rodzina (90,9%), wysokie zarobki (90,7%) i bezpie-

czeństwo osobiste (90%). Badana grupa to stosunkowo młodzi żołnierze, między 21 a 25 

rokiem życia, bez zobowiązań rodzinnych i dlatego rodzina jest sytuowana niżej od przy-

jaciół, bowiem nie utożsamiają się z rodziną pochodzenia. Dla tej grupy ważne jest speł-

nienie marzeń, których podstawą będzie satysfakcjonująca praca, mieszkanie i wysokie 

zarobki, które ułatwiają spełnienie marzeń. Jak wskazuje A. Rusak, system wartości 

uznawanych i stosowanych przez żołnierzy nie zawsze jest zgodny z etosem wojskowym, 

bowiem zależy od czynników natury zewnętrznej, przemian ustrojowych, ekonomicz-

nych, społecznych czy moralności
29

. 

Podobnie nisko usytuowano wartości religijne i polityczne. 
 
Janusz Mariański pod-

kreśla stopniowe odchodzenie od takiego kanonu wartości, jak: zarobek, praca, racjonal-

ność, ekspansja i asceza, w kierunku wartości ukazujących nowy styl życia, jak: materia-

lizm, egoizm, hedonizm, czas wolny
30

. Fakt postępujących zmian pokazują badania Hanny 

Świdy-Ziemby, która  pomimo jednorodnie dobranej grupy, stwierdziła, że młodzież jest 

bardzo zróżnicowana. Autorka dostrzega stosunkowo duże grupy „indywidualistów”  

i „wspólnotowców”, „moralistów” oraz takich, którzy lekceważą moralność
31

. Barbara Har-

was-Napierała, jak wielu autorów, wskazuje na występowanie chaosu wartości. Tradycje nie 

są kontynuowane, a nowe sztucznie kreowane są nieczytelne, często zakłócające przebieg 

indywidualnego rozwoju. Występujący w myśleniu relatywizm powoduje zacieranie się gra-

nic między postępowaniem etycznym i nieetycznym
32

. Odwołując się do wniosków H. Świ-

dy-Ziemby i J. Mariańskiego, można stwierdzić, że zmiany w deklarowaniu wartości nastę-

pują. 

Oś hierarchii w przeprowadzonych badaniach tworzą następujące wartości: zdrowia, 

materialne, moralne, humanistyczne i naukowe. W celu sprawdzenia, czy faktycznie są to 

cenione wartości zastosowano inne narzędzie badawcze. Kolejna tabela 5 ukazuje wartości 

osobiste cenione przez respondentów.  

                                                 
28

 A. Rusak, Wartości życiowe wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Próba analizy socjologicznej 

z badań z 2006 roku, [w:] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych, (red.) J. Maciejewski, A. Krasowska-

Marut, A. Rusak, Wrocław 2009, s. 225-226. 
29

 Ibidem, s. 228-229. 
30

 J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości 

maturzystów, Redakcja Wydawnictwa KUL,  Lublin 1995, s. 163. 
31

 H. Świda-Ziemba, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, ISNS UW, Warszawa 1995. 
32

 B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2009, s. 7. 
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Tabela 5. Preferowanie wartości osobistych w oparciu o LWO 

Wartości osobiste  Żołnierze – kraj  Żołnierze – misja  Razem  

miłość, przyjaźń 2 2 2 

dobre zdrowie, sprawność fizyczna i 

psychiczna 

1 1 1 

poczucie humoru, dowcip 6 8 8 

inteligencja, bystrość umysłu 4 3 4 

wiedza, mądrość  5 6 5 

radość, zadowolenie  3 4 3 

odwaga, stanowczość 8 5 7 

dobroć, delikatność 9 9 9 

ładny wygląd zewnętrzny, prezencja 10 10 10 

bogactwo, majątek 7 6 6 

Źródło: opracowanie własne 

 Analizując wybór wartości osobistych, można zauważyć powtarzające się tenden-

cje. Na pierwszym miejscu respondenci umieścili dobre zdrowie, sprawność fizyczną  

i psychiczną, na drugim miłość i przyjaźń. Trzecie miejsce zajmuje radość i zadowolenie, 

czwarte inteligencja, a piąte wiedza i mądrość. Bogactwo sklasyfikowane zostało na szó-

stym miejscu. Respondenci w każdym badaniu umieścili na najwyższym miejscu zdro-

wie. Mimo że grupa badanych należy do osób w okresie wczesnej dorosłości, cenią oni 

zdrowie jako wartość. Większość badanych założyła już swoje rodziny, wychowuje dzie-

ci i doświadczyła już niejednokrotnie problemów związanych z opieką zdrowotną. Zau-

ważyć można, że wartości naukowe i humanistyczne zajmują te same miejsca w deklaro-

wanej hierarchii wartości. Inną pozycję zajmuje majątek i bogactwo, które są niżej sytu-

owane niż miłość i przyjaźń. Jest to wartość związana z rodziną, która w wielu klasyfika-

cjach występuje obok zdrowia.   

 Korelacja porządku rang Spearmana ukazała związki istotne z p <,05000 między 

niektórymi wartościami. Tabela 6 zawiera najważniejsze związki istotne statystycznie.  

I tak, jeśli wartości moralne są wysoko cenione to preferowanie życia rodzinnego maleje. 

Natomiast cenione wartości moralne są związane z dobrymi warunkami materialnymi. 

Wartości te stanowią podstawę przyjętego systemu wartości badanych żołnierzy. Interpre-

tując podane wyniki badań należy być bardzo ostrożnym. Respondentom zostały podane 

dwie klasyfikacje wartości, w jednej mieli uszeregować wartości, a w drugiej wybrać 

najważniejsze i nadać im odpowiednią rangę. 
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Tabela 6. Korelacja porządku rang Spearmana wartości w analizowanych klasyfikacjach 

(związki istotne z p <,05000 ) 

Wartości/LWO N - Ważnych R – Spearman t (N-2) p 

Wartości estetyczne & radość, zadowolenie 145 0,187632 2,28433 0,023825 

Wartości naukowe & radość, zadowolenie 146 0,177869 2,16901 0,031723 

Wartości moralne& życie rodzinne 222 -0,146228 -2,19248 0,029393 

Wartości moralne& dobre warunki 

materialne 
168 0,162534 2,12232 0,035294 

Wartości prestiżowe & dobre zdrowie, 

sprawność fizyczna i psychiczna 
210 0,138352 2,01472 0,045221 

Wartości prestiżowe & wiedza, mądrość 110 -0,220133 -2,34521 0,020843 

Źródło: opracowanie własne 

5. WARTOŚCI A WARUNKI UDANEGO SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA 

W badaniach zastosowano dwie klasyfikacje ukazujące wybór warunków szczę-

śliwego udanego życia.  Pierwsza obejmowała wybór najważniejszych symboli szczęścia 

(tabela 7), które wyrażają różnorodne formy aktualizacji wartości ludzkich. Wśród dzie-

więciu symboli szczęścia na pierwszym miejscu usytuowane jest zdrowie, na drugim 

udane życie rodzinne, na trzecim dobre warunki materialne, czwartym – wykonywanie 

ulubionej pracy i piątym – sukcesy w nauce, pracy. Badane grupy nie różnią się, bowiem 

w rezultacie wymienione wartości otrzymały to samo miejsce.  

Tabela 7. Wybór symboli szczęścia w oparciu o LWO 

Symbole szczęścia  Żołnierze – kraj  Żołnierze – 

misja  

Razem  

duży krąg przyjaciół   7 7 8 

udane życie rodzinne  2 2 2 

wykonywanie ulubionej pracy, zawodu 4 4 4 

sukcesy w nauce, pracy  5 5 5 

dobre zdrowie 1 1 1 

bycie potrzebnym innym ludziom 6 6 6 

dobre warunki materialne  3 3 3 

życie pełne przygód podróży 8 8 7 

sława, popularność   9 9 9 

Źródło: opracowanie własne 

 Badani wybierali pięć warunków udanego szczęśliwego życia z 14 kategorii. Na 

pierwszym miejscu jest zdrowie, a następnie praca, pieniądze, udane małżeństwo i dzieci. 

Pomiędzy badanymi grupami istnieje różnica w miejscu, które warunki szczęścia uzyska-

ły.  Żołnierze wyjeżdżający na misje wojskowe bardziej cenią zdrowie, pieniądze i pracę, 

a pozostający w kraju stawiają na pierwszym miejscu pracę, zdrowie i pieniądze.  Miejsce 

poszczególnych wartości jest warunkowane doświadczeniami zdobytymi podczas wyjaz-
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du do pracy za granicę. Niebezpieczeństwo, na które byli i są narażeni żołnierze na mi-

sjach wojskowych jest niepodważalne. Statystki urazów fizycznych i psychicznych nie są 

prowadzone, chociaż można uznać, że bardzo często dotykają one żołnierzy. Ten fakt 

powoduje, że, podobnie jak seniorzy, na pierwszym miejscu stawiają zdrowie jako waru-

nek szczęśliwego udanego życia. Seniorzy jako osoby, u których występuje wielochoro-

bowość bardzo cenią zdrowie, okazuje się, że tak samo jak żołnierze, którzy podczas wy-

konywania zadań na misjach są narażeni na utratę zdrowia i życia. W celu sprawdzenia, 

czy faktycznie tak jest, zastosowano kolejne narzędzie badawcze, które prezentuje tabela 

8. 

Tabela 8. Warunki szczęśliwego udanego życia  

 Żołnierze kraj Żołnierze – misja Razem 

Pieniądze 3 2 3 

Dzieci 5 5 5 

Udane małżeństwo 4 4 4 

Praca 1 3 2 

Przyjaciele 6 6 6 

Opatrzność, Bóg 8 10 9 

Pogoda ducha, optymizm 10 12 11 

Uczciwość 7 7 7 

Życzliwość i szacunek 9 8 8 

Wolność, swoboda 12 11 12 

Zdrowie 2 1 1 

Wykształcenie 13 9 10 

Silny charakter 11 13 13 

Inne 14 14 14 

Źródło: opracowanie własne 

Porównanie tabeli 7 i 8 pokazuje, że zdrowie jest bezwzględnie na pierwszym 

miejscu. Ważnymi wartościami są: rodzina, dzieci, warunki materialne i praca, które zaj-

mują miejsca od drugiego do czwartego. Wyróżnione warunki stanowią podstawę szczę-

śliwego udanego życia i są najważniejsze dla badanych. Analiza statystyczna nie ukazuje 

związków istotnych.  

Zastosowanie poszukiwania korelacji porządku rang Spearmana w celu określenia 

istnienia związku między warunkami szczęśliwego udanego życia a wartościami ukazało, 

że jeśli wartość ma większe znaczenie, to poczucie szczęścia spada, ale związek jest ni-

kły. Związek ten obejmuje dwie sytuacje, bowiem dotyczy wartości hedonistycznych  

( R – Spearman=-0,15 t(N-2)=-2,22  p= 0,028) i religijnych (R – Spearman=-0,13 t(N-

2)=-1,97 p= 0,049). Chociaż odnośnie hedonistycznych wartości można stwierdzić, że 

samo poszukiwanie przyjemności życiowych przynosi jedynie chwilowe uniesienia, ale 

nie działa w czasie. Wynika to z faktu, że aby osiągnąć szczęście w życiu, należy nadać 
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jemu sens. Być może z tego względu, jeśli warunek szczęśliwego życia, jakim są dzieci 

jest na wyższym miejscu tym uznawanie wartości hedonistycznych maleje ( R – Spear-

man=-0,17 t(N-2)=-2,23  p= 0,027 ). Dzieci nadają sens życiu człowieka, poświęcanie im 

czasu, zaangażowanie w ich wychowanie spycha na dalszy plan wartości hedonistyczne.  

66..  WARTOŚCI A POZIOM ŻŻYYCCIIAA  II  OOCCEENNAA  WWŁŁAASSNNEEGGOO  SSZZCCZZĘĘŚŚCCIIAA    

Kwestionariusz ankiety zawierał cztery pytania, w których żołnierzy poproszono  

o wybór na skali 1-7, gdzie najmniejszą kategorią było 1, a najważniejsza, ukazującą 

zdecydowanie bardzo dobre zadowolenie – 7. Analizując związki istotne statystycznie 

okazało się, że im wyżej stawiamy pieniądze, tym rośnie uznanie o adekwatnym 

poziomie życia (R – Spearman=0,16  t(N-2)=1,98  p= 0,049 ).  

Tabela 9. Stosunek badanych do wybranych kategorii życia. Statystyki opisowe 

Kategorie  
N  

ważnych 
Średnia Mediana 

Dolny - 

Kwartyl. 

Górny - 

Kwartyl. 
Odch.std 

określenie poziomu szczęścia 234 4,86 5,00000 4,00000 5,50000 1,140199 

adekwatność stopnia poziom 

życia do otrzymanych darów  
235 3,71 4,00000 3,00000 4,00000 1,137437 

pragnienie życia 236 6,27 6,50000 6,00000 7,00000 0,925115 

Źródło: opracowanie własne 

 Najwyższy wynik uzyskało pragnienie życia M= 6,27. Zamieszczone w tabeli  

9 dane pokazują niskie odchylenie standardowe SD= 0,92 przy bardzo wysokiej medianie 

6,5. Poziom szczęścia badanych jest na poziomie M= 4,86 przy medianie równiej 5. Naj-

niższą wartość uzyskała adekwatność stopnia poziomu życia do tego, na co zasługują 

badani M=3,71. A zatem pragnienie życia jest dużo silniejsze niż szczęście, a najniższa 

jest odpowiedniość otrzymanego od życia, społeczeństwa, bliskich, państwa daru, bo-

wiem badani uznają, że zasługują na dużo więcej niż otrzymali.   

 Przeprowadzone badania miały ukazać związki zachodzące między zmiennymi. 

Na podstawie analizy statystycznej zebranych danych stwierdzić należy o występowaniu 

nikłych związków pomiędzy badanymi zmiennymi. Przygotowana rycina 2 akcentuje 

najważniejsze uzyskane wyniki. Tendencja, która jest widoczna to akcentowanie zdrowia 

i warunków materialnych, które są w opinii badanych niezbędne do życia. Żołnierze wy-

jeżdżający na misje wojskowe kierują się w większości chęcią uzyskania środków mate-

rialnych. Podczas wykonywania zadań mogą stracić nie tylko zdrowie, ale i życie. Ale 

analiza danych nie ujawnia różnicy z grupą, która wykonywała zadania w kraju. Najważ-

niejsze pytanie, jakie będzie analizowane w kolejnych badaniach dotyczy czynników, 

które różnicują badaną grupę żołnierzy.  
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Rys. 2. Układ badanych kategorii i ich najważniejsze wyniki 

Źródło: opracowanie własne 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

1. Przeprowadzone badania nie potwierdzają istnienia znaczących różnic między 

badanymi grupami. Uwidocznione różnice są niewielkie. Jednak z uwagi na 

doświadczenia zdobyte przez żołnierzy wyjeżdżających na służbę poza granicę 

kraju warto w kolejnych badaniach odnieść się do miejsca misji wojskowej oraz 

czasu, jaki upłynął od powrotu z misji do kraju. Być może te czynniki będą 

różnicowały żołnierzy. 

2. Na pierwszym miejscu grupa usytuowała zdrowie, na czwartym wartości 

humanistyczne, a na ostatnim polityczne. Pozostałe wartości różnią się jedynie 

jedną rangą. Najważniejsze wartości, stanowiące niejako oś, wyznaczone zostały 

przez wartości zdrowotne, materialne, moralne, humanistyczne i naukowe.  

3. Istnieją niewielkie różnice pomiędzy deklarowaną hierarchią wartości  

a wartościami osobistymi u badanych żołnierzy. Na pierwszym miejscu 

respondenci umieścili dobre zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, na drugim 

miłość i przyjaźń. Trzecie miejsce zajmuje radość i zadowolenie, czwarte 

inteligencja, a piąte wiedza i mądrość. Bogactwo sklasyfikowane zostało na 

szóstym miejscu. Respondenci w każdym badaniu umieścili na najwyższym miejscu 

zdrowie. Mimo że grupa badanych należy do osób w okresie wczesnej dorosłości, 

doceniają oni zdrowie jako wartość. Większość badanych założyła już swoje 

rodziny, wychowuje dzieci i doświadczyła już niejednokrotnie problemów 
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związanych z opieką zdrowotną. Zauważyć można, że wartości naukowe  

i humanistyczne zajmują te same miejsca w deklarowanej hierarchii wartości. 

Inną pozycję zajmuje majątek i bogactwo, które są niżej sytuowane niż miłość  

i przyjaźń. Jest to wartość związana z rodziną, która w wielu klasyfikacjach 

występuje obok zdrowia.  

4. Wśród dziewięciu symboli szczęścia na pierwszym miejscu usytuowane  

u badanych jest zdrowie, na drugim udane życie rodzinne, na trzecim dobre 

warunki materialne, czwartym – wykonywanie ulubionej pracy i piątym – sukcesy 

w nauce, pracy.  

5. Badani wybierali pięć warunków udanego szczęśliwego życia z 14 kategorii. Na 

pierwszym miejscu jest zdrowie, a następnie praca, pieniądze, udane małżeństwo  

i dzieci. Żołnierze wyjeżdżający na misje wojskowe bardziej cenią zdrowie, 

pieniądze i pracę, a pozostający w kraju stawiają na pierwszym miejscu pracę, 

zdrowie i pieniądze. Miejsce poszczególnych wartości jest warunkowane 

doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu do pracy za granicę. 

Niebezpieczeństwo, na które byli i są narażeni żołnierze na misjach wojskowych 

jest niepodważalne.  

6. Zdrowie jest bezwzględnie najważniejszą wartością i warunkiem szczęśliwego 

udanego życia. Ważnymi wartościami są: rodzina, dzieci, warunki materialne  

i  praca, które zajmują miejsca od drugiego do czwartego. Wyróżnione warunki 

stanowią podstawę szczęśliwego udanego życia i są najważniejsze dla badanych. 

Analiza statystyczna nie ukazuje związków istotnych.  

7. Pragnienie życia jest dużo silniejsze niż szczęście u badanych oraz uznają,   

że zasługują na dużo więcej niż otrzymali.  
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DECLARED VALUES OF SOLDIERS GOING ON MILITARY MISSIONS 

Summary 

 The aim of the research was to determine conditions for a happy and successful life and 

the desire to live against the backgrounds of values declared by soldiers and their workplace. Out 

of 239 soldiers participating in the research 115 served abroad and 124 stayed in Poland. The 

study has shown no confirmation as to the differences between the two groups in the study. The 

major values constituting the axis for the research have been determined as those referring to 

health, material status, moral, humanistic and scientific values. The soldiers in the research listed 

the following as the most important conditions for a happy and successful life: health,  

a successful family life, good material conditions, doing the job they like, success at work. The 

desire to live is, however, much stronger than the feeling of happiness among the research sample 

as the soldiers also feel that they deserve much more than they have already received. 

Considering the experience gained by soldiers leaving their country to serve abroad it should be 

proposed that the next studies should refer to the site of military missions, conducted tasks and 

the time passed since the return from the mission. Those factors might differentiate soldiers. 

Keywords: values, feeling of happiness, happy and successful life conditions, military missions 
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AKSJOLOGIA POSTĘPOWANIA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO  

W KODEKSIE HONOROWYM ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 

WOJSKA POLSKIEGO 

 

 

Streszczenie: Omawia się poszczególne zapisy Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego 

Wojska Polskiego, aby ukazać ich genezę w etyce ogólnej, przepisach prawa stanowionego  

i w regulaminach służby wojskowej.  Przeprowadzona analiza wskazuje na zgodność zapisów 

 z etyką Arystotelesa i z etyką żołnierza Wojska Polskiego, odtworzoną przez Józefa  

M. Bocheńskiego. Część norm KH znajduje swoje uzupełnienie w stanowionym prawie,  

w szczegółowych regulaminach służby wojskowej i przyjętych procedurach szkolenia. 

Słowa kluczowe: wartości, żołnierz zawodowy, kodeks honorowy 

 

WSTĘP
 

Kodeksy etyczne kolejnych grup zawodowych są współcześnie pisane w zasadzie 

dla wszystkich profesji. Przedstawiciele poszczególnych zawodów, jak i całe organizacje 

stawiają sobie za cel przygotowanie kodeksu etycznego obowiązującego poszczególnych 

członków grupy zawodowej, regulującego relacje między członkami organizacji, w tym - 

relacje między pracobiorcami a pracodawcami oraz relacje między organizacją  

a otoczeniem. O zasięgu i o swoistym przymusie wprowadzania kodeksów etycznych 

niech świadczą dane o stanie rozpowszechnienia na świecie kodeksów etycznych 

organizacji na początku lat 90. XX w. Przodowały Stany Zjednoczone AP, gdzie kodeksy 

etyczne miało 85% firm, podczas gdy w Europie stan „zaopatrzenia” w kodeksy etyczne 

był wtedy znacznie niższy: niewiele ponad 20% w przypadku największych firm 

holenderskich, 30-35% w przypadku we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii. 

Nietrudno się domyślić, że w następnych latach proces „zaopatrywania się” w kodeksy 

etyczne postępował i współcześnie, także w Polsce, wymóg kodeksu etycznego 

organizacji jest na tyle obowiązkowy, że jego realizacja lub brak realizacji wpływa na 

tzw. wizerunek i ocenę firmy
1
.  

                                                 

  Teresa Grabińska – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu 

  Maciej Rowicki – podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 

1
 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona, WSPiZ, Warszawa 2007, s. 179-180; 

por. też: C. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wyd. Znak, Kraków 1997 i inne 

liczne wydawnictwa na temat etyk szczegółowych. O rozpowszechnieniu tzw. kodeksów etycznych 

organizacji niech świadczy np. fakt, że w ocenie jednostki w resorcie szkolnictwa wyższego brane jest 

pod uwagę legitymowanie się przez jednostkę (wydział uczelni) kodeksem etycznym. 
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W pracy zanalizujemy treść Kodeksu Honorowego Żołnierza Wojska Polskiego, 

kodeksu szczególnej grupy zawodowej, która tradycyjnie kieruje się ustalonymi 

zasadami, ponieważ jej kondycja moralna wpływa znacząco na pomyślność państwa  

i jego obywateli. Wskażemy na podstawę aksjologiczną nakazów i zakazów kodeksu oraz 

na jej związek z zapisami regulaminowymi i prawnymi. 

1. GENEZA I FUNKCJA TZW. KODEKSÓW ETYCZNYCH 

W PRZYPADKU ZAWODÓW I ORGANIZACJI 

Określenie etyczny w odniesieniu do kodeksu jest wieloznaczne nie tylko dlatego, 

że sporo przepisów poszczególnych kodeksów etycznych organizacji niewiele ma 

wspólnego z etyką, ale dlatego, że rozróżnia się współcześnie etykę ogólną, która zwykle 

jest podbudowana określoną ontologią lub religią i tzw. etyki szczegółowe
2
, które mają 

na celu pomóc w dokonywaniu szczegółowych wyborów postępowania. W kodeksach 

zawodowych lub organizacji uszczegółowienie etyki zwykle nie odwołuje się do systemu 

filozoficznego czy religijnego. Ten brak można by wyprowadzać z tradycji brytyjskiego 

utylitaryzmu
3
, amerykańskiego pragmatyzmu

4
, a współcześnie uzasadnić kanonem 

postmodernizmu. Trudniej byłoby pogodzić rozumienie etyki, niewymagające 

uzgodnienia z antropologią filozoficzną, z tradycją łacińską. W tej tradycji ludzkie 

postępowanie podlega ogólnym zasadom działania, zasadom etyki ogólnej, która jest 

pobudowana ontologią człowieka - sprawcy czynu. Rozstrzygnięcia szczegółowych 

wyborów muszą harmonizować z zasadami ogólnymi
5
. Jeśli zaś antropologia zakłada 

wolną wolę wyboru przez człowieka czynu, to nadmierna standaryzacja poszczególnych 

wyborów ową wolność ogranicza i niejako usuwa osobistą odpowiedzialność za podjęty 

czyn. 

Niewątpliwie zjawisko uszczegółowienia kodeksów etycznych i równocześnie ich 

masowego rozpowszechnienia wymaga refleksji - zastanowienia się przede wszystkim 

nad tym, czy są to w rzeczy samej regulaminy obowiązków członków organizacji czy 

zasady wykonywania zawodu. Czy nadawanie im nazwy „etyczne” jest uzasadnione i do 

jakiej etyki, jeśli ją rozumieć jako teorię moralności - dział filozofii praktycznej, mają się 

one odwoływać? W niniejszym artykule postaramy się rzucić pewne światło na ogólny 

problem zasadności oraz podstaw kodeksów etyk zawodowych i organizacji, rozważając 

przykład jednej z klasycznych etyk zawodowych (obok lekarskiej i sędziowskiej) - etykę 

                                                 
2
 Por. np. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tł. J. Łoziński, Wydaw. Zysk i S-ka, Poznań 

1995. W luźnym związku z ogólnością i szczegółowością etyk pozostaje podział na ogólne i szczegółowe 

kodeksy etyczne. Por. W. Gasparski, Wykłady...,  s. 276 i dalsze.  
3
 J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tł. B. Nawroczyński, PWN, Kraków 

1958; John S. Mill, Utylitaryzm, tł. M. Ossowska, PWN, Warszawa 1959; por. też np.: T. Grabińska, Czyn 

jako przedmiot kwalifikacji moralnej, Disputationes Ethicae nr 3, Etyka a prawo. Etyka działania, Wyd. 

„Educator”, Częstochowa 2007, s. 117-133; M. Zabierowski, Personalistyczna krytyka utylitaryzmu. 

Antropologiczna analiza brytyjskiej filozofii czynu, [w:] Personálna obnova humanity na prahu  

21. storočia, red. M. Klobušická, M. Jozek, Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 105-116. 
4
 Por. np. W. James, Pragmatyzm, tł. M. Filipczuk, Wydaw. Zielona Sowa, Kraków 2004. 

5
 Por. w filozofii personalistycznej o czynie powodowanym wolną wolą i o odpowiedzialności za skutki 

czynu, np.: E. Mounier, Co to jest personalizm?, A. Turowiczowa i in., SIW Znak, Kraków 1960;  

J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, 

KOW Veritas, Londyn 1961; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1985. 
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żołnierza. W tym celu będziemy się posługiwać obowiązującym Kodeksem Honorowym 

Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego
6
 (dalej oznaczanym jako KH). W niniejszej 

pracy postaramy się zanalizować zawarte w KH normy ze względu na ich genezę  

i funkcję. Ową genezę i funkcję określimy trojako, tzn. jako 1) normalizującą 

szczegółowe postępowanie zawodowe, 2) odwołującą się do obowiązujących przepisów 

prawnych, 3) odwołującą się do zasad moralności (etyki). Okaże się w wyniku naszych 

rozważań, że KH  głównie opiera się na zasadach etyki ogólnej, uszczegółowienia zaś 

norm zachowań żołnierza zawodowego i sankcji za przekroczenie tych zasad należy 

szukać w odrębnych dokumentach - przepisach prawa i Regulaminie Ogólnym Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. STRUKTURA I TREŚĆ AKSJOLOGICZNA KODEKSU HONOROWEGO 

ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 

Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego składa się z pięciu 

części, poprzedzonych krótkim wstępem o celach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, czyli o zapewnieniu państwu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz 

ogólnie o roli żołnierzy zawodowych i o zasadach, którymi powinni się kierować  

w służbie ojczyźnie. Służba w obronie i w ochronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 

Polskiej wymaga odwołania się wprost do norm prawnych zawartych w Konstytucji RP 

 i Ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Warto tu zwrócić uwagę na 

pojęcie służby, które występuje w zawodach - jak w przypadku zawodu lekarza czy 

sędziego – wymagających szczególnego zaufania publicznego, powołania i poświęcenia 

interesu własnego dla trwania przy wartościach. W przypadku żołnierza zawodowego Sił 

Zbrojnych RP są to niepodległość, bezpieczeństwo i dobro Rzeczypospolitej Polskiej,  

a zasadniczymi rysami postawy - dyscyplina, lojalność, poświęcenie. 

Postanowienia Końcowe w KH podają formalne warunkach obowiązywania norm 

kodeksu. Główne części KH będą w niniejszej pracy oznaczane cyframi rzymskimi:  

I  –Godność i Honor Żołnierza Zawodowego, II – Żołnierz Zawodowy w Służbie,  

III – Żołnierz Zawodowy w Sytuacjach Bojowych, IV – Żołnierz Zawodowy poza Służbą, 

V – Postępowanie w Sprawach Zawodowych.  

2.1. Godność i honor żołnierza zawodowego 

Pierwsza część KH dotyczy godności i honoru żołnierza. Zdefiniowane są 

znaczenia tych pojęć w taki sposób, aby mogły się odnosić do każdego obywatela RP. 

Szczególna godność (szacunek do siebie) wynika z przynależności do społeczności 

wojskowej i z poczucia dumy z wyjątkowego charakteru służby, powołania do obrony 

wartości najwyższych, jakimi są bezpieczeństwo państwa i ochrona jego obywateli. 

Każdy, kto uważa się za patriotę mógłby, podobnie jak żołnierz zawodowy, ten punkt 

                                                 
6
 Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, opr. Konwent Dziekanów Korpusu 

Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, Wyd. MON, Warszawa 2008. W artykule wykorzystujemy 

częściowo rozważania zawarte w pracy dyplomowej Macieja Rowickiego Źródła zasad kodeksów 

etycznych wybranych służb mundurowych, napisanej pod kierunkiem T. Grabińskiej na Wydziale 

Zarządzania WSOWL, Wrocław 2011. 
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traktować jak obowiązujący w zakresie działań na rzecz dobra wspólnego. Punkt 

dotyczący honoru żołnierza ma na celu określenie, czym jest honor i wskazanie 

przejawów postawy honorowej. Nie ma w tym punkcie konkretnego odwołania do 

żołnierskości i szczególnych cech honoru z nią związanych. 

Kodeks Honorowy Żołnierza Wojska Polskiego nie ma w nazwie słowa 

„etyczny”, dlatego że, jak słusznie uważali zapewne autorzy kodeksu, nie odwołuje się do 

konkretnej etyki, nie zawiera rozważań o dobru i złu, które jest udziałem działań 

wojskowych, nie jest poświęcony rozważaniom i uzasadnieniu szczegółowych dzielności 

etycznych (cnót moralnych), które są konieczne w służbie żołnierskiej
7
. Mimo braku  

w nazwie i potem w treści odwołań explicite do etyki ma KH dużo więcej wspólnego  

z ogólnymi zasadami moralności (etyki) niż współczesne kodeksy etyczne zawodowe  

i organizacji. Słowo „honor” ma tu podkreślać szczególnie ukształtowaną osobowość 

żołnierza w jego zaszczytnej misji obrony ojczyzny i odpowiedzialności za dobro 

wspólne. Na ów honor składają się cztery podstawowe dzielności (sprawności) etyczne 

żołnierza: prawość, męstwo, posłuszeństwo i sprawność decyzyjna, o których 

szczegółowo pisał Józef Bocheński
8
. Żołnierz honorem ma się wyróżniać spośród innych 

obywateli nie tylko w pełnieniu obowiązków służbowych, lecz w każdej sytuacji życia 

poza służbą, ma „świecić przykładem” zachowania honorowego, które wymaga przede 

wszystkim wierności zasadom działania dla dobra ogólnego, stawiania go ponad korzyści 

osobiste, a nawet poświęcenia własnego życia.  

2.2. Cnoty żołnierskie i normy zawodowej służby wojskowej 

Cnoty (dzielności, sprawności etyczne
9
) żołnierza są wymienione w I części KH. Są 

to: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność. 

Przekładają się one na wskazane przez J.M. Bocheńskiego: prawość, męstwo, 

posłuszeństwo i sprawność decyzyjną. Wymienione cnoty mają charakter uniwersalny, 

nie charakteryzują w szczególności żołnierza. Powinny cechować każdego 

sprawiedliwego, praworządnego obywatela. O ile jednak obywatel powinien, ale nie musi 

je posiąść w stopniu najwyższym, o tyle jest to obowiązkiem żołnierza. Podobnie rzecz 

się ma z przestrzeganiem norm prawnych i powszechnie przyjętych norm społecznych,  

o czym jest mowa w punkcie 6. I części KH.  

W części I KH występują także normy związane bezpośrednio z pełnioną służbą 

wojskową, takie jak: poszanowanie godła, hymnu, munduru, barw narodowych oraz flagi. 

Szczegółowy sposób obchodzenia się z symbolami państwowymi jest ujęty w odrębnych 

aktach normatywnych – Konstytucji RP i Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych 

Rzeczpospolitej Polskiej.  Złamanie tych norm grozi konsekwencjami prawnymi, ale  

w odróżnieniu od przestrzegania innych norm prawa, szczególny szacunek do symboli 

                                                 
7
 Etyce wojskowej poświęcona jest np. praca Józefa M. Bocheńskiego O.P., De virtute militare. Zarys etyki 

wojskowej, Wydaw. Philed sp. z o.o., Kraków 1993; por. też rozdział o etyce żołnierza [w:] Teresa 

Grabińska, Bezpieczeństwo państwa w myśli filozoficznej i politycznej. Od Sun Tzu do Bocheńskiego,  

w przygotowaniu do druku.  
8
  J. Bocheński, De virtute...op.cit . 

9
 W pracy stosujemy terminologię etyki wywodzącej się z etyki Arystotelesa, przyjętej też przez  

J. Bocheńskiego; por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007. 
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państwa powinien dla żołnierza być nie tylko nakazem z zewnątrz, lecz powinnością, 

głęboko umotywowaną wewnętrznie. 

Kolejny punkt I części KH ma na celu zwrócenie uwagi na ważność utożsamiania 

się żołnierza z macierzystą jednostką wojskową. Jest to norma ściśle powiązana ze służbą 

wojskową. Jeśliby jednak uznać, że jednostka wojskowa jest czymś w rodzaju korporacji, 

firmy, to utożsamiania się z firmą, jej celami i misją oczekują również menadżerowie  

i kierownicy. Historia zna jednak przypadki walki za sztandar (symbol jednostki 

wojskowej
10

) i poświęcenia życia żołnierzy w obronie sztandaru. Jest to więc norma 

znacznie głębiej umocowana emocjonalnie niż korporacyjna lojalność. 

 W punkcie 7. I części KH zawarte są treści mówiące o stosunku żołnierza do 

innych ludzi, nie tylko żołnierzy. Mają go cechować zwłaszcza szacunek i szczerość. 

Akcentowany jest również wspomniany już stosunek do służby: żołnierz powinien, 

zgodnie z KH, przedkładać dobro służby nad życie osobiste. Podobnie brzmiącej normy 

nie ma w innych kodeksach zawodowych czy organizacji. KH narzuca konieczność 

utożsamiania się z formacją wojskową i jej celami, firmy prywatne/cywilne nie ingerują 

zaś aż tak głęboko w życie pracowników, gdyż nie mają do tego prawa. Szczególne cele  

i warunki pracy-służby dają wojsku to prawo. 

 Następnie w tej części KH określa się czyny zabronione żołnierzowi w służbie. 

Norma ta wskazuje na szczególne powinności żołnierza i wymagania w stosunku do 

niego, ze względu na mundur, który jest równocześnie znakiem formacji i wyróżnieniem. 

To, co nie raziłoby w szczególny sposób w zachowaniu zwykłych obywateli, do czego  

w swej ludzkiej słabości mają prawo, jest dla żołnierza niedopuszczalne. 

3. POSTAWA ŻOŁNIERZA W SŁUŻBIE  

W II części KH przedstawiona jest nadrzędność żołnierskich powinności  

w stosunku do powinności zwykłego obywatela, obowiązek ponad życie. Jest to norma, 

według której od członka organizacji (jak można byłoby w pewnym, ale w specjalnym 

sensie określić Wojsko) oczekuje się więcej niż od zwykłego obywatela; jest to norma 

ściśle powiązana ze  specyfiką służby wojskowej, z niezwykłym poświęceniem, jakie jest 

od żołnierza wymagane. Uzasadnia tę normę bezpieczeństwo i dobro państwa, które są 

wartościami nadrzędnymi, dobrem wspólnym obywateli. Norma ta oparta jest na 

wymaganiu od żołnierza dzielności etycznych (arystotelesowsko rozumianych cnót) – 

prawości i męstwa. 

 Punkt 2. tej części KH podkreśla, że żołnierz cały czas swym zachowaniem 

reprezentuje państwo. Norma ta nakazuje żołnierzowi stale pamiętać o swej szczególnej 

roli, do jakiej został powołany. Wszelki interes własny (prywatny) ma pozostawać na 

dalszym planie. Żołnierz musi przedkładać dobro Państwa i Sił Zbrojnych, których jest 

elementem i w których odgrywa szczególną rolę,  ponad wszystkie inne wartości. Jest to 

norma ściśle odnosząca się do służby wojskowej.  

 W następnym zapisie II części KH pojawia się konieczność samodoskonalenia  

i podnoszenia kwalifikacji żołnierza jako żołnierskiego obowiązku, wynikająca z powagi 

                                                 
10

 Zgodnie z przyjętym obyczajem, gdy ginie sztandar będący symbolem jednostki wojskowej, jest ona 

rozwiązywana. 
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państwa, którego, jako noszący mundur, jest reprezentantem a także z szacunku do 

współobywateli, których reprezentuje poza granicami kraju
11

. Do tej normy powinni się 

stosować wszyscy obywatele kraju, ale zwykłego obywatela (cywila) z przestrzegania tej 

normy się nie rozlicza dopóty, dopóki jego zachowanie nie narusza norm prawnych. 

Punkt 4. II części precyzuje relacje żołnierza z przełożonymi, które ma cechować 

„szacunek, szczerość oraz gotowość do realizacji zadań”. Norma ta jest przełożeniem 

dzielności etycznej – posłuszeństwa. Świadczy ona o wyjątkowym rodzaju 

zarządzania/dowodzenia w wojsku, wojskiem. Norma ta, do pewnego stopnia, odpowiada 

zhierarchizowanej strukturze zarządzania w organizacji, w której występuje wysoki 

stopień zależności i podporządkowania w relacji przełożony – podwładny. Jednak tak 

silne zależności występują wyłącznie w służbach mundurowych
12

.  

 W punkcie 5. II części KH poruszany jest problem odpowiedzialności żołnierza za 

własne czyny. Norma ta ma przełożenie na etyczną normę zakorzenioną w wymaganiu od 

żołnierza prawości i męstwa, na normy uszczegółowione w kodeksach prawnych  

i w regulaminach wojskowych
13

. Od rodzaju czynu naruszającego tę normę zależy, czy  

jego konsekwencje będą etyczne czy prawne. 

 W punkcie 6. omawianej części KH bardzie dokładnie przedstawiona jest 

wyjątkowa relacja podległości w relacjach przełożony – podwładny, tym razem od strony 

przełożonego. Obowiązkiem przełożonego jest zachowywać się w stosunku do 

podwładnego w sposób godny, tj. nie nadużywać swej władzy, gdy nie wymaga tego 

dobro ogólne czy doraźna potrzeba obrony ojczyzny. Przełożony powinien szanować 

podwładnego, być wobec niego kulturalnym. Norma ta ma swoje źródło w cnocie 

sprawności decyzyjnej, która to sprawność nie wyczerpuje się w umiejętnościach 

wyłącznie technicznych zarządzania, lecz wymaga od dowódców prawej postawy 

etycznej
14

. Nie wolno dowódcy, na mocy uzależnienia od niego podwładnych,  

w niewłaściwych celach wykorzystywać władzę czy upokarzać podwładnych. 

 Punkt 7. już wyraźnie nawiązuje do etycznej sprawności decyzyjnej. Ma na celu 

objaśnienie roli wydawanych rozkazów. Jest to norma mówiąca o tym, że wydawane 

rozkazy powinny nie tylko służyć działaniom militarnym, ale także być zgodne  

z przyjętymi zasadami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi. Jeśliby porównać rozkazy 

do poleceń służbowych w firmie/organizacji, to norma ta ma podobne zastosowanie  

w postępowaniu pracownika na stanowisku kierowniczym. W przypadku służby 

wojskowej norma ta jest zaostrzona i zaostrzone są sankcje w wypadku jej przekroczenia. 

Rozkazy
15

 wydawane są ustnie bądź pisemnie, lub za pomocą sygnału, nie przewiduje się 

                                                 
11

  W latach istnienia zasadniczej służby wojskowej, żołnierze-marynarze byli wyposażeni w wyjściowy 

wzór munduru, po to aby po zawinięciu okrętu do obcego portu wyglądać godnie, elegancko i w ten 

sposób reprezentować kraj. Obecnie żołnierze reprezentują kraj podczas misji poza granicami kraju  

i w ramach współpracy w Pakcie Północnoatlantyckim i Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. 
12

  Silne zależności i podporządkowanie w relacji przełożony – podwładny występują również w hierarchii 

kościelnej, ale to nie jest tematem niniejszej pracy. 
13

  Podstawowym dokumentem regulującym tok służby wojskowej jest Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych 

RP, systematycznie uzupełniany.   
14

  Por. J. Bocheński, De virtute... op.cit. 
15

  Słowo „Rozkaz!” wypowiadane jest przez dowódcę jako bezwarunkowo wydane polecenie. To samo 

słowo wypowiedziane przez podwładnego wobec dowódcy potwierdza przyjęcie do wiadomości, że 
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możliwości ich zaskarżenia, co nie wyklucza odmowy wykonania rozkazu sprzecznego 

 z prawem. Rozkaz podlega natychmiastowemu wykonaniu, chyba że wyraźnie wskazano 

na inny termin jego realizacji. Rozkaz jest czymś znacznie więcej niż poleceniem 

służbowym, daje przełożonemu możliwość decydowania nawet o życiu żołnierza, a więc 

powinien być wydawany przez osobę, która etyczną sprawność decyzyjną osiągnęła  

w najwyższym stopniu (punkt 8. II części KH). 

4. UNORMOWANIE SYTUACJI BOJOWEJ ŻOŁNIERZA 

 Sytuacja bojowa żołnierza to znalezienie się żołnierza w czynnej walce zbrojnej, 

podczas której żołnierz powinien się kierować się przede wszystkim prawem 

humanitarnym i prawem wojennym (konfliktów zbrojnych). Oznacza to, że nie jest on 

panem życia i śmierci i nawet w działaniach bojowych musi przestrzegać przyjętych  

i uznanych norm postępowania. Jest to ściśle wojskowa norma, która odwołuje się do 

obowiązującego prawa międzynarodowego, do konwencji haskich
16

 i genewskich
17

. Nie 

ma odpowiednika i zastosowania w życiu codziennym/cywilnym. Cywile bowiem nie 

biorą udziału w walce zbrojnej prowadzonej przez siły zbrojne, najemnicy zaś nie mają 

obowiązku stosowania się do prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych. 

 Następny punkt III części KH ma na celu podanie przymiotów żołnierza na polu 

walki. Przede wszystkim idzie tu o cnotę męstwa oraz związaną z nim odwagę  

i roztropność w wykonywaniu zadań, wymagających szczególnego poświęcenia. Bez tych 

wartości nie dałoby się prowadzić skutecznie walki, a ewentualne przejawy tchórzostwa 

w sytuacji bojowej mogłyby dać zły przykład i spowodować zbiorową dezercję z pola 

walki.  

 Celem punktu 3. tej części KH jest opisanie relacji, jakie występują między 

żołnierzem a jego towarzyszami broni („współpracownikami”). Żołnierz nie może 

podczas działań bojowych kierować się ani celami osobistymi, ani dbać wyłącznie  

o własne bezpieczeństwo, gdyż realizacja założonego celu walki zawsze wymaga 

działania zbiorowego, zespołowego. Powoduje to, że podczas szkolenia żołnierzy bardzo 

duży nacisk kładzie się na zgrywanie i integrację żołnierzy. W środowisku wojskowym, 

dzięki wspólnemu przezwyciężaniu trudności, kryzysów, krytycznych sytuacji, to 

zjednoczenie żołnierzy jest bardzo silne. Proces zachodzi samoistnie i nie jest opisany w 

regulaminach i aktach prawnych. Zgrywanie w bojowym działaniu grup żołnierzy jest 

ściśle określone programem szkolenia wojsk.  

 Kolejny fragment KH jest bardzo ważny z punktu widzenia prawa wojennego
18

,  

a jego celem jest uregulowanie zachowań, powinności żołnierzy wobec jeńców i osób 

                                                                                                                                                  
właśnie otrzymał rozkaz. O ile rozkazy wydawane są dla konkretnych czynności, to rozkaz dzienny na 

piśmie reguluje całodzienny tok służby wojskowej. 
16

  Konwencje Haskie to zbiorcza nazwa zawieranych w Hadze umów międzynarodowych z zakresu prawa 

wojennego. Umowy te dotyczą  warunków zawierania pokoju, ochrony dóbr kultury, legalizacji 

dokumentów itp. Były systematycznie stanowione od 1899 r., w latach 1904, 1907, 1954, 1961. 
17

  Konwencje Genewskie są to umowy o pomocy humanitarnej, ustanowione w Genewie 12.08.1945  

i uzupełniane protokołami dodatkowymi. 
18

  Za prekursora nowożytnego prawa wojennego należy uznać Stanisława ze Skarbimierza. Po nim prawo 

wojny rozwinął Hugo de Groot (Grotius); por. Stanisław ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądrości, tł. 

B. Chmielowska i in., Wydaw. Arcana, Kraków 2000; H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, t. I i II, tł. R. 
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cywilnych podczas działań bojowych. Jest to norma mająca umocowanie prawne  

i traktatowe, ale wynikająca bezpośrednio z zasad moralnych, nakazujących etyczne 

postępowanie wobec jednostek słabszych i bezbronnych. Jest normą specyficzną dla 

żołnierzy, gdyż w „walce” o większy zysk finansowy czy pozycję na rynku nie dochodzi 

do sytuacji (z wyjątkiem porachunków mafijnych), gdy przegrany pozostaje we władzy 

wygranego i skazany jest na jego łaskę, byt lub niebyt. 

 Ostatni punkt III części KH też jest zapisem dedykowanym wyłącznie żołnierzom, 

ponieważ normuje zachowanie żołnierskie w niewoli. Nakazuje żołnierzowi, który 

znalazł się w obcej mocy, zachowanie wierności przysiędze wojskowej i pamięć o dobru 

współtowarzyszy, którym poprzez swoje zachowanie mógłby zaszkodzić, np. przez 

wyjawienie tajemnicy wojskowej i tym samym zdradę pozycji wojsk własnych. Zapis 

kodeksowy jest jednoznaczny, lecz - jak pokazuje historia - nie zawsze może być 

przestrzegany, gdy wróg zachowuje się nieuczciwie i nieetyczne, gdy łamie normy 

zachowania wobec jeńców i stosuje tortury, szantaż itp. Wtedy wytrzymałość jeńca - 

fizyczna i psychiczna - często zawodzi. 

5. ZACHOWANIE ŻOŁNIERZA POZA SŁUŻBĄ 

 Żołnierz poza godzinami pracy jest członkiem społeczeństwa, obywatelem 

państwa jak inni. Niemniej w życiu cywilnym, z racji jego żołnierskiej profesji, nadal 

pozostaje reprezentantem państwa. Dlatego powinien - jak mówi punkt 1. IV części KH - 

wykazywać się wysokimi wartościami moralnymi i prezentować nienaganną postawę, 

być wzorem do naśladowania, przykładnym mężem i sąsiadem, zdobyć zaufanie 

otoczenia, służyć dobrą radą i pomocą. 

 Równocześnie kolejny zapis przestrzega przed popadnięciem żołnierza poza 

służbą w pracoholizm (o który łatwo z powodu systematyczności wykonywania zadań  

w służbie) i dyktuje konieczność wykorzystania czasu poza służbą dla rodziny i na 

wypoczynek. Dbanie o dobro rodziny jest kolejną wartością, która w zachowaniu 

pozasłużbowym jest wręcz obowiązkiem żołnierza, gdyż rodziny żołnierzy, ze względu 

na priorytet zadań w służbie, często są pozbawione obecności współmałżonka i ojca, 

zgodnie z treścią punktu 2. tej części KH. 

 Z powyższym ma związek cel kolejnego zapisu o wpływie przełożonego/dowódcy 

każdego żołnierza na życie rodzinne podwładnych. Przełożony powinien pamiętać, że 

podwładni również mają rodziny, że „w domu ktoś na nich czeka”, i w taki sposób 

stawiać zadania, aby ci mogli poświęcić należyty czas rodzinie i bliskim. Jeśli dowódca 

nie przestrzega tej zasady, może dojść do sytuacji, w której u podwładnych powstają 

rodzinne problemy. Wpływa to niekorzystnie na ich samopoczucie, a w konsekwencji - 

na poziom wykonywanych zadań służbowych. Ta norma ma zastosowanie ogólne, także 

do relacji przełożony – podwładny w cywilnych firmach, korporacjach, organizacjach. 

Jednak „rzeczywistość rozkazu” w wojsku jest nie do zmiany, podczas gdy w życiu 

                                                                                                                                                  
Bierzanek, PWN, Warszawa 1957; Ludwik Ehrlich, Polski wykład prawa wojny XV wieku. Kazanie 

Stanisława ze Skarbimierza „De bellis justis”, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1954; Teresa Grabińska,  

O wzorze mędrca, polityka i dyplomaty, Idea XVIII (2006), s. 29-65; Eadem, Filozofia wojny, pokoju  

i bezpieczeństwa. Od Platona do Clausewitza, Wydaw. Argi, Wrocław 2012, rozdz. III. 
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cywilnym najczęściej dobrowolna zgoda na przyjęcie zadań czy kalkulacja decyduje  

o przyjęciu lub odrzuceniu ich wykonania. 

 Punkt 4. tej części KH charakteryzuje szczególny charakter wspólnoty, jaka łączy 

środowisko wojskowe również poza służbą wojskową. Nie powinna być pojmowaną 

niewłaściwie jako grupa zamknięta na relacje z otoczeniem pozawojskowym. Otwartość  

i komunikatywność mają być cechami każdego żołnierza, aby żołnierze jak najnaturalniej 

czuli się członkami społeczeństwa, a – z drugiej strony – aby wszyscy obywatele cenili 

ich zaangażowanie w sprawę obrony ojczyzny i szanowali za postawę służebną wobec 

społeczeństwa. 

 Norma 5. odnosi się do warunków służby wojskowej. O ile integracja środowiska 

wojskowego jest oczywista z wymienionych wcześniej powodów, o tyle otwartość  

w kontaktach towarzyskich może napotykać na obiektywne trudności. Nie ma w tym na 

ogół winy samych żołnierzy, lecz przyczyną są  warunki, w jakich często przychodzi im 

pełnić służbę. Jednostki wojskowe niejednokrotnie ulokowane są w małych 

miejscowościach, miasteczkach lub nawet w wioskach, gdzie żołnierze w zasadzie nie 

mają możliwości zawierania nowych znajomości i uczestniczenia w życiu kulturalnym; są 

zatem zamknięci w środowisku praktycznie wyłącznie wojskowym. 

 Celem następnego punktu KH jest przypomnienie, że żołnierz także poza służbą 

powołany jest do niesienia pomocy w każdej zaistniałej sytuacji. Po opuszczeniu bramy 

koszar nie może pozostawać bierny w przypadkach wymagających interwencji. Jest to 

norma mająca podstawę w prawości i męstwie. Powinna być uznawana przez ogół 

społeczeństwa; w sprawach dotyczących wypadków i niesienia pierwszej pomocy 

uregulowana jest również aktami prawnymi. Jednak żołnierz zawodowy ma nakaz 

honorowego i moralnego postępowania poza służbą, w życiu codziennym. Nakaz ten był 

już formułowany wcześniej przy omawianiu innych norm postępowania żołnierza 

zawodowego. Tu, dla podkreślenia ważności, jeszcze raz jest niejako podsumowany. 

Swoim postępowaniem zawsze i wszędzie żołnierz zawodowy jest zobowiązany 

demonstrować, że traktuje służbę, do której został powołany, nie jako przypadkowy 

zawód lecz jako powołanie, świadomy wybór i zaszczyt. Żołnierz poza służbą nie 

reprezentuje, tylko siebie, ale również całe Siły Zbrojne RP, a tym samym jest 

przedstawicielem narodu i Państwa Polskiego. 

6. HONOROWE ZACHOWANIE ŻOLNIERZA ZAWODOWEGO 

I SANKCJE ZA NARUSZENIE NORM KH 

Zapisy KH obowiązują wszystkich żołnierzy zawodowych, ale równocześnie każdy 

żołnierz na „zebraniu (zgromadzeniu) korpusu zawodowego” (V część KH) ma prawo 

wyrazić własny pogląd, jak i ma obowiązek wyrazić dezaprobatę w stosunku do 

postępowania żołnierzy naruszających normy KH.  

W wypadku zaistnienia konfliktu na tle honorowym KH przewiduje następującą 

procedurę, prowadzącą do rozwiązania. Żołnierz, gdy narusza KH, „podlega 

odpowiedzialności honorowej”. Sprawa naruszenia godności i honoru powinna zostać 

załatwiona w sposób polubowny. Potrzebę mediacji zgłasza strona pokrzywdzona. 
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Mediator jest wybierany spośród żołnierzy na zebraniu.  Druga strona też powinna zadbać 

o swojego pełnomocnika. 

Publiczne rozwiązanie konfliktu o naruszenie godności i honoru wymaga 

zgłoszenia do rozpatrzenia na specjalnym zebraniu korpusu zawodowego. Zebranie może 

powołać zespół arbitrów pod przewodnictwem męża zaufania lub dziekana korpusu 

zawodowego. Po zamknięciu postępowania zespół arbitrów przedstawia zebraniu 

sprawozdanie do rozpatrzenia. Zebranie (zgromadzenie) podejmuje uchwałę (większością 

głosów) o bezzasadności wniosku albo o odstąpieniu od postępowania, gdy  nastąpi 

przyznanie się do winy i zadośćuczynienie. Gdy jednak uzna wniosek za uzasadniony, to 

może uchwałą wybrać spośród przewidzianych sześciu sankcji (punkt 12. V części KH), 

włącznie z dołączeniem uchwały do akt osobowych winnego żołnierza.  

7. ETYKA OGÓLNA JAKO ŹRÓDŁO ZAPISÓW KODEKSU HONOROWEGO 

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, nie wystarczy wymienić hasło „etyka 

ogólna” bez sprecyzowania, o jaką etykę ogólną chodzi, bez odniesienia do filozofii, 

religii lub kultury
19

. Można oczywiście prowadzić rozważania o pewnych uniwersalnych 

zasadach moralnych
20

, ale nie ułatwia to opisania problemu. W tytule analizowanego 

kodeksu występuje odniesienie do Wojska Polskiego. Zawarta zatem jest w tym tradycja 

Wojska Polskiego, tradycja społeczności, którą to wojsko reprezentuje. Ma ona korzenie 

w kulturze łacińskiej, a ta od XIII w., od czasów Akwinaty, nawiązuje do podstaw etyki 

ogólnej Arystotelesa. Wyraźnie to widać w cytowanej pracy o etyce wojskowej autorstwa 

J.M. Bocheńskiego. 

Omówione zasady postępowania żołnierza zawodowego Wojska Polskiego nie 

mogą stać, i faktycznie nie stoją, w sprzeczności z zasadami ogólnymi etyki 

arystotelesowskiej. W szczególności normy postępowania żołnierza na służbie  

i w sytuacji bojowej wprost nawiązują do czterech głównych sprawności (dzielności 

etycznych, cnót), wskazanych przez J. Bocheńskiego, tj. do prawości, męstwa, 

posłuszeństwa i sprawności decyzyjnej. Bocheński omówił je dokładnie w cytowanej 

książce o etyce wojskowej, a zapisy KH, sformułowane w sposób ogólny, syntetyzują 

normy postępowania żołnierza i podkreślają wyjątkowość postępowania w służbie 

wojskowej i w sytuacji bojowej. Mimo że praca Bocheńskiego poświęcona jest etyce  

w pewnym sensie zawodowej (żołnierza), to ze względu na rozumienie cnoty (dzielności 

etycznej) jako takiej u Arystotelesa, gdzie cnota jest wzorem zachowania umiarkowanego 

(i zracjonalizowanego) między dwoma skrajnymi namiętnościami, w każdej 

szczegółowej sytuacji, etyka wojskowa Bocheńskiego zachowuje charakter ogólny i nie 

zajmuje się rozważaniem kolejnych szczególnych przypadków, na których skupiają się 
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  Gdyby chcieć odtworzyć zasady prawa wojny na podstawie starochińskiej koncepcji wojny, np. na 

podstawie traktatu Sun Tzu, to znacznie różniłyby się od przyjętych w naszych czasach i w naszym kręgu 

kulturowym. I choć niektóre, np. o konieczności poszanowania zdrowia i życia jeńców brzmiałyby 

podobnie, to ich uzasadnienie byłoby odmienne; por. Sun Tzu, Sztuka wojny, [w:] Sun Tzu, Sun Pin, 

Sztuka wojny. tł. D. Bakałarz, Wydaw. Helion, Gliwice 2008, s. 61-151; T. Grabińska, Bezpieczeństwo… 

op. cit. 
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  Por. np. T. Grabińska, Fundamentalizm i postmodernizm a uniwersalizm, [w:] Postmodernizm 

 i fundamentalizm a prawda - Od idei do praxis, red. H. Grzmil-Tylutki i A. Hennel-Brzozowska, 

Wydaw. PAU i UJ, Kraków 2010, s. 25-50. 
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zwykle etyki szczegółowe, zwłaszcza te mające źródło w etyce utylitarystycznej. To, co 

wyróżnia etykę w przedstawieniu Bocheńskiego to założenie, że zestaw czterech 

wybranych cnót jest dla żołnierza absolutnie konieczny, a wszelkie wychowanie  

i ćwiczenie musi mieć na celu ich wyrobienie i utrwalenie. 

W dalszej części tego rozdziału jeszcze raz przyjrzymy się zapisom KH pod kątem 

ich związku z zasadami etyki ogólnej, opartej na etyce Arystotelesa. W punktach 2., 3., 7. 

i 8. części poświęconej godności i honorowi żołnierza zawodowego (I) widać wyraźnie 

nawiązanie do zasad etyki ogólnej - prawości, męstwa, posłuszeństwa. Godność 

żołnierza, podobnie jak godność każdego człowieka, polega na zdawaniu sobie sprawy  

z własnej wartości, z odpowiedzialności za innych i z konieczności wykonywania swoich 

zadań w sposób jak najbardziej doskonały. Honor i godność żołnierza są szczególnie 

zabarwione wiernością przysiędze wojskowej, odpowiedzialnością za dobro wspólne, 

gotowością poświęcenia nawet najdroższych osobistych wartości dla obrony  

i bezpieczeństwa ojczyzny. Żołnierz ma się zachowywać godnie i honorowo w każdej 

chwili swego życia, nie tylko podczas pełnienia służby wojskowej. 

W części KH poświęconej postępowaniu żołnierza w służbie (II) występuje już 

uszczegółowienie i hierarchizacja norm postępowania w służbie i poza służbą. 

Wymagania stawiane w służbie zawsze są wyższej wagi niż te w cywilu ze względu na 

nadrzędność dobra wspólnego, którego żołnierze strzegą, w stosunku do partykularnych 

interesów poszczególnych obywateli. W punkcie 3. podkreślony jest wymóg 

samodoskonalenia się żołnierza, który bardzo dobrze koresponduje z arystotelesowską 

koncepcją człowieka jak bytu dynamicznego, wciąż aktualizującego swoje potencje  

w kierunku przybliżania się do ideału, zawsze w środowisku innych ludzi - człowieka 

etycznie dzielnego, przy czym sam proces doskonalenia jest wartością i równocześnie 

normą.  

W punktach 4. i 6. relacja podwładnego do przełożonego jest oparta na cnocie 

posłuszeństwa, która, aby wojsko mogło skutecznie działać, musi zostać w taki stopniu 

wpojona, aby żołnierz nie odczuwał przymusu w naturalnej sytuacji podległości  

i konieczności wykonania rozkazu. Relacja ta jednak nie może prowadzić do poniżania 

podwładnego, rozkaz zaś ma być nie tylko zrozumiały, wydany w zakresie czynności 

wojskowych (nie zaś prywatnych), ale i z poszanowaniem norm w stosunkach 

międzyludzkich (punkt 7.). Tak, jak podwładny musi w sposób doskonały posiąść cnotę 

posłuszeństwa, dowódca musi wykształcić w sobie cnotę sprawności decyzyjnej. 

W KH nie ma miejsca na konkretne sankcje za niestosowanie się do stawianych  

w nim wymogów. Osobowość żołnierza ma zostać ukształtowana w procesie 

wychowania w taki sposób, aby on sam naturalnie rozumiał i przyjmował na siebie 

odpowiedzialność (punkt 5.) za podejmowane czyny, czyli aby był człowiekiem prawym 

w sensie arystotelesowskiej etyki. Dlatego część V traktuje o rozwiązywaniu konfliktów 

o naturze honorowej wyłącznie wewnątrz grupy żołnierzy. 

W sytuacjach bojowych żołnierz zawodowy musi się cechować wymienionymi 

czterema cnotami, ale przede wszystkim męstwem. KH wspomina o odwadze (punkt 2. 

części poświęconej żołnierzowi zawodowemu w sytuacji bojowej), ta jednak z punktu 
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widzenia etyki arystotelesowskiej
21

 nie tyle jest cnotą, co przejawem męstwa, przy czym 

udział emocji w czynach odważnych jest większy niż w czynach mężnych. Zwłaszcza  

w armii zawodowej, która w długim okresie przygotowuje kadrę wojskową, kształtowana 

jest przed wszystkim postawa męstwa, odwaga zaś może cechować poszczególnych ludzi, 

np. nieświadomych niebezpieczeństwa i niepoddanych szkoleniu. 

Poczucie jedności i solidarności z grupą żołnierzy z oddziałem (punkt 3.) to 

następna ważna cecha żołnierza, która  ma swoje źródło w prawości i w zrozumieniu 

(zgodnie z etyką Arystotelesa), że człowiek jest istotą społeczną w każdej sytuacji,  

a w sytuacji bojowej w szczególności, gdy poszczególni żołnierze są bardziej anonimowi 

niż członkowie społeczności cywilnej i gdy o sile bojowej decyduje działanie 

kolektywne. 

Cnota prawości leży także u podstaw zasad postępowania z jeńcami (punkt 4.) jako 

przede wszystkim z ludźmi - z żołnierzami, którzy popadli w niewolę. Od tego momentu 

odpowiedzialność za ich los spada na zwycięzców. 

W części KH zajmującej się postępowaniem żołnierza zawodowego poza służbą 

obowiązujące normy moralne nie wykraczają poza powszechnie przyjęte w społeczności. 

Podkreślona jest natomiast konieczność wykazywania się przez żołnierzy zawodowych 

postawą prawości, męstwa i sprawności decyzyjnej oraz postawą otwartości w stosunku 

do otoczenia, pomocniczości i postawą dbania o rodzinę w taki sposób, aby mogła być 

wzorem dla otoczenia cywilnego (punkty 1.- 6.). Dbałość o rodzinę żołnierza nie 

spoczywa tylko na nim samym, lecz i na przełożonych, którzy mają szanować jego czas 

wolny poza służbą. 

8. ODNIESIENIA REGULACJI KH DO PRZPISÓW PRAWA STANOWIONEGO 

 Prawo stanowione jako podstawa zapisów KH to prawo obowiązujące  

w Rzeczypospolitej Polskiej i prawo międzynarodowe. Ten pierwszy rodzaj prawa 

wyznacza sposób poszanowania godła, hymnu oraz flagi (punkt 4 w części KH, 

poświęconej godności i honorowi żołnierza zawodowego). Traktuje o tym Kodek karny 

(Art. 137 § 1), a naruszenie jego artykułu grozi karą pozbawienia wolności. Punkt 6.  

o szacunku do ogólnie przyjętych norm i aktów prawnych jest wyrazem przestrzegania 

naturalnie zorganizowanej prawem i obyczajowością społeczności; obowiązuje każdego 

członka takiej społeczności. Ten drugi rodzaj prawa normuje m.in. stosunek stron 

walczących do ludności cywilnej, działania wojska poza granicami kraju, sposoby 

postępowania z jeńcami, procedury ustanawiania pokoju.  

 W części KH poświęconej żołnierzowi zawodowemu w służbie (II), oprócz 

omówionych zasad zakorzenionych w etyce ogólnej występują zasady uszczegółowione 

w regulaminach służby wojskowej. 

 W części KH dotyczącej żołnierzy zawodowych w sytuacji bojowej (III) w punkcie 

1. występuje odwołanie się do zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa 

konfliktów zbrojnych (dawniej - prawa wojny). Zapisy tej części zasadniczo wynikają  

z etyki ogólnej, jednak, aby wzmocnić ich uniwersalną wymowę i sprecyzować 

procedury postępowania, zostały umieszczone w aktach prawnych, których 
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nieprzestrzeganie wiąże się z konsekwencjami prawnymi, także na forum instytucji 

egzekwowania prawa międzynarodowego. 

 Nakazy w części traktującej o zachowaniu się żołnierza zawodowego poza służbą 

(IV) pochodzą z zasad etyki ogólnej oraz przyjętej obyczajowości i zostały już omówione 

w niniejszej pracy. 

 Każdego żołnierza, jak każdego obywatela, obowiązują normy prawa 

stanowionego w państwie, przy czym żołnierz, który jest podejrzany o popełnienie 

przestępstwa, ze względu na szacunek do munduru i godność przedstawiciela sił 

zbrojnych, podlega odrębnym wojskowym instytucjom sądowniczym. 

9. ODNIESIENIA ZAPISÓW KH DO PRZEPISÓW REGULAMINOWYCH 

Punkty 1. i 5. części KH, traktującej o godności i honorze żołnierza zawodowego 

(I), w szczególności o identyfikacji żołnierza z jednostką macierzystą, znajdują swoje 

ukonkretnienie w Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (RO).  

Punkt 2. części KH, odnoszącej się do zachowania się żołnierza zawodowego w służbie 

(II), jest dokładnie omówiony w RO. Są tam także podane sankcje za wykroczenia 

przeciwko przepisom RO. Sankcje te są wymierzane w postępowaniu dyscyplinarnym.  
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AXIOLOGY OF PROFESSIONAL SOLDIER’S CONDUCT IN THE 

CODE OF HONOUR OF POLISH ARMED FORCES’ 

PROFESSIONAL SOLDIER  
 

Summary 

 

There have been discussed separate regulations of the Code of Honour of Polish Armed Forces’ 

Professional Soldier to present their genesis in general ethics, in articles of established laws, as 

well as in regulations of military service. The conducted analysis indicates the conformity of 

regulations to Aristotle’s ethics as well as to the ethics of a Polish soldier reconstructed by Józef 

M. Bocheński. Some norms of the Code of Honour are complemented by established laws, 

detailed regulations of military service and accepted procedures of training.  

Keywords: values, professional soldier, code of honour 
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AKSJOLOGICZNE DYLEMATY ŻOŁNIERZA, CZYLI O KON-

FLIKCIE WARTOŚCI W ŚWIECIE KONSUMPCJI 
 

 

 

Streszczenie: Artykuł opisuje zagadnienia zmiany systemów wartości we współczesnym świecie. 

Jego przesłaniem jest pokazanie dynamiki zmian w polskim społeczeństwie w odniesieniu do zde-

rzenia tradycji z nowoczesnością. Poruszane wstępne zagadnienia z obszaru aksjologii stanowią 

dość obszerne tło merytoryczne dla zmian w systemach wartości w polskiej armii, a właściwie dla 

pokazania ich stałych i zmiennych elementów. Uzasadnieniem poruszanych kwestii jest to, że pol-

ski żołnierz, jako uczestnik życia społecznego – podobnie jak pozostałe warstwy społeczne – 
 z jednej strony wpisuje się w ethos cech narodowych, a z drugiej jest zwykłym obywatelem, który 

posiada własne potrzeby materialne. Zatem, na gruncie powyższego dylematu, rodzi się konflikt 

wartości autotelicznych z instrumentalnymi. W celu pokazania wycinka rzeczywistości społecznej 

polskiej armii usytuowanej w świecie konsumpcji, przedstawiono teoretyczne ramy aksjologicz-

nych dylematów społeczeństwa, a także wybrane wyniki badań prowadzonych wśród żołnierzy 

zawodowych oraz studentów wojskowych. 

 

Słowa kluczowe: wartości autoteliczne i instrumentalne, normy, konflikt wartości, konsumpcja, 

nowoczesność, homogenizacja kultury 

 

WSTĘP 

 Rozważania nad aksjologicznymi czynnikami funkcjonowania armii warto rozpo-

cząć od zarysowania teoretycznych ram interpretacji samego pojęcia wartości oraz uka-

zania ich zmienności pod wpływem dynamiki zjawisk społecznych zachodzących w ma-

kroskali. Nietrudno się domyślić, że systemy wartości ulegają modyfikacji wraz ze zmia-

ną kulturową wpisaną w historię ludzkości tak samo trwale, jak postęp społeczny. Wielo-

krotnie zastanawiamy się, czy owa zmienność jest domeną wyłącznie współczesności, czy 

podnoszone w literaturze, drastyczne przejście z tradycji do nowoczesności jest faktycznie 

tym czynnikiem, który wpływa na zmiany w ładzie (systemie) aksjo-normatywnym
1
 współ-

czesnych społeczeństw, czy może jednak jest to stały element rozwoju społecznego? 

                                                 

  Marek Bodziany – doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu 

  Marta Milczanowska – magister prawa i administracji oraz doktorant w Wyższej Szkole Policji  

w Szczytnie, wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
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1
 Ład (system) aksjo-normatywny – powiązany system reguł, norm i wartości – dotyczących wszelkich 

przejawów życia społecznego, charakterystyczny dla danej kultury. P. Sztompka, Socjologia. Analiza 

społeczeństwa, Wyd. ZNAK, Kraków 2007, s. 287. 
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Odnosząc się do fundamentów teorii zmiany społecznej, której istotnym filarem 

jest postęp społeczny popychający nas do nowoczesności, jednoznacznie stwierdzamy, że 

konflikt tradycji z nowoczesnością od wieków towarzyszył ludziom i całym narodom. Od 

wieków też ludzie odrzucali tradycyjne (biorąc pod uwagę uwarunkowania epoki) modele 

życia na rzecz nowych, pojawiających się wraz potrzebą wzbogacania ich o nowe ele-

menty kultury zarówno materialnej, jak i niematerialnej. To właśnie zmiana społeczna,  

a w niej zmiana kulturowa opisywana przez nieustanną modyfikację orientacji religij-

nych, ról społecznych (w tym płciowych), obyczajów i tradycji, a także przez rozwój 

technologii - budowała nowy ład (system) aksjo-normatywny kolejnych pokoleń ludzi 

wkraczających w nowy – nowoczesny wymiar bytu. 

Owa nowoczesność, oprócz niezaprzeczalnych pozytywów, niosła ze sobą szereg 

negatywnych zjawisk przejawiających się konfliktem starego z nowym – tradycji z nowo-

czesnością. Konflikt ten z potężną siłą dał znać o sobie szczególnie w dobie rozprzestrze-

niania się kultury masowej i niepohamowanej konsumpcji, których praktyczny wymiar 

jawi się odejściem całych społeczeństw od wartości autotelicznych
2
 na rzecz instrumen-

talnych
3
. Jak się zdaje, zderzenie tych dwóch typów wartości w dobie nowoczesności 

stanowi obecnie istotny dylemat społeczny, nieuchronnie prowadzący do pytania, w jakim 

stopniu konsumpcja wpłynęła na zmianę w systemach wartości współczesnych społe-

czeństw? W konsekwencji pytanie to należy ukierunkować na problem zderzenia wartości 

w grupach społecznych. W nich należy umiejscowić te, które wypełniają na rzecz społe-

czeństwa role i zadania, mające na celu utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeń-

stwa. W ujęciu aksjologii, role te podbudowane są wartościami socjocentrycznymi, czyli 

takimi, z których wynika potrzeba obrony granic państwowych, utrzymania ładu społecz-

nego, a także – co istotne – potrzeba wypełniania zadań na rzecz utrzymania bezpieczeń-

stwa międzynarodowego.  

Odnosząc się więc do tematu, nieuchronnie wkraczamy na grunt rozważań nad dy-

lematem żołnierzy będących jednocześnie członkami społeczeństwa uwikłanego w kon-

sumpcję i materializm oraz członkami grupy społecznej, której podstawą istnienia są war-

tości fundamentalne. Rodzi się więc pytanie, na ile żołnierz – uczestnik życia społecznego 

– posiadający własne ontologiczne potrzeby, otoczony krajobrazem konsumpcji oraz po-

szukujący drogi do podniesienia standardów własnego życia i życia swojej rodziny – nie 

wyzbył się tych wartości, które sytuują go wśród elit etycznych? Zdaje się, że na to pyta-

nie nigdy nie uzyskamy miarodajnej odpowiedzi, jednak niech ten artykuł będzie próbą 

nakreślenia kierunku dociekań naukowych, które pozwolą na pokazanie statycznego  

i dynamicznego charakteru systemów wartości żołnierzy XXI wieku. 

1. KILKA UWAG TEORETYCZNYCH 

Rozważania nad wartościami należy rozpocząć od przybliżenia teoretycznych ram 

niniejszego artykułu. Sens poznawczy wartości odnajdujemy w słowach ojca socjologii – 

                                                 
2
 Wartości autoteliczne - autonomiczne, naczelne, centralne, zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii 

wartości, realizacja tych wartości jest dobrem samym w sobie. 
3
 Wartości instrumentalne - podrzędne, o niższym znaczeniu, są elementem pomocniczym w osiąganiu 

wartości najwyższych (autotelicznych), mają one charakter wykonawczy, służą wykonywaniu celów 

wyższych. 
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Augusta Comte’a
4
, który obserwując skutki Rewolucji Francuskiej, postawił pytanie,  

w którym czytamy: Co sprawia, że społeczeństwo nie rozpada się, w miarę jak staje się 

coraz większe, bardziej złożone, zróżnicowane, wyspecjalizowane i podzielone?
5
 A. Com-

te stwierdził, że siłą sprawczą trwałości i stabilności społeczeństw są: wspólne, po-

wszechnie uznawane idee i przekonania, nazwane concencus universalis, jako elementy 

nadające społeczeństwu uniwersalną moralność oraz nadające symbolom i kulturze siłę 

jednoczącą je
6
. Odnosząc się do podejścia A. Comte’a, stwierdzamy, że pomimo upływu 

czasu, concesus universalis – wartości uniwersalne, są nadal użyteczne, szczególnie wte-

dy, gdy następują drastyczne zmiany w strukturze społecznej. W związku z tym, należy 

przyjąć, że klasyczne podejście A. Comte’a – mimo wciąż zwiększającej się tendencji 

podnoszenia jakości życia – opisuje również współczesną rzeczywistość społeczną. Kul-

tura niematerialna, a w niej systemy norm i wartości ukształtowane przez wieki, stano-

wiące relatywnie trwały i niezmienny element syntagmy (rdzenia) kultury narodowej są 

podstawą tworzenia i utrzymania fundamentów kultur narodowych. 

Według Williama G. Sumnera elementy te stanowią trzon społeczeństwa, okre-

ślone jako folkways, które współtworzą reguły społeczne i normatywne wzory postępo-

wania rozpowszechnione w danym narodzie lub zbiorowości. W.G. Sumner podkreśla ich 

dynamiczny charakter, w którym ujawnia się przejście od zaspokajania potrzeb, poprzez 

zwyczaje z nich wynikające i potrzebę zmian stylu życia, aż po bezrefleksyjne sposoby 

życia oparte na wpojonych i wyuczonych regułach postępowania
7
.  

Abstrahując od podejść A. Comte’a oraz W.G. Sumnera, należy podkreślić, że 

wiedza o wartościach nie opiera się wyłącznie na elementach kultury niematerialnej. 

Utożsamiana jest w równym stopniu z materialną sferą życia społecznego. Teoretyczne 

podstawy badaniom kultury dała teoria Heinricha Rickerta
8
. To właśnie wartości, wpisane 

w systematykę składników kultury, według autora stanowią podstawę definiowania kultu-

ry. Definicja ta zawiera się w następujących słowach: kultura obejmuje wszystko, cokol-

wiek człowiek bezpośrednio wytwarza, działając zgodnie z podlegającymi wartościowa-

niu celami lub, jeżeli chodzi o już istniejącą rzeczywistość – wszystko, co przynajmniej 

jest świadomie podtrzymywane w imię określonych wartości
9
. To dzięki wartościom 

człowiek funkcjonuje w życiu społecznym zgodnie z przyjętymi przez siebie samego lub 

                                                 
4
 August Comte (1798-1857) – przedstawiciel wczesnego pozytywizmu, francuski filozof okresu rewolucji 

francuskiej. Autor następujących dzieł: „Kurs filozofii pozytywnej”, „Rozprawy o duchu filozofii”, 

„Rozprawy o całokształcie pozytywizmu” oraz wielu innych publikacji z obszaru pozytywizmu. Był 

twórcą nowej dziedziny wiedzy, którą obecnie nazywamy socjologią. Zgodnie z poglądami Comte’a, 

świat przyrody kohabituje w zgodzie ze światem społecznym, w związku z czym społeczeństwa kierują 

się tymi samymi prawami, jakie rządzą w przyrodzie. Twierdził również, że społeczeństwo jest 

skomplikowanym organizmem, którego kształt anatomiczny tworzy statyka, a zmienność dynamika. Zob. 

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002, s. 251-262. Również [w:] P. Sztompka, 

Socjologia….., op. cit., s. 22. 
5
 J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 10. 

6
 Ibidem, s. 10. 

7
 Zob. W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN, Warszawa 1995. 

8
 Heinrich Rickert (1863-1936) – filozof niemiecki, profesor uniwersytetów we Fryburgu Bryzgowijskim  

i Heidelbergu przedstawiciel neokantowskiej szkoły badeńskiej. Uważał, że funkcjonują transcendentne, 

ponadczasowe wartości, które muszą obowiązywać niezależnie od wszelkiego doświadczenia. J. Szacki, 

(red.), Sto lat socjologii polskiej, PWN, Warszawa 1995, s. 429. 
9
 H. Rickert, Człowiek i kultura, [w:] Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tek-

stów, Wyd. WUW, Warszawa 2005, s. 23-24. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1863
http://pl.wikipedia.org/wiki/1936
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryburg_Bryzgowijski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neokantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_bade%C5%84ska
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środowisko kulturowe zasadami postępowania, dokonując wyborów zgodnie z przyjętą 

wcześniej hierarchią wartości. Wybór ten od wieków przyjmuje formę walki material-

nych z niematerialnymi obszarami życia i bez względu na epokę, człowiek zawsze zde-

rzał się z dylematem wyboru pomiędzy nimi, przez co rodził się konflikt wartości indy-

widualnych. 

Interesujące podejście do wartości odnajdujemy w rozważaniach Maxa Schellera, 

który dzieli je na obiektywne i normatywne. Najwyższą jednak rangę w życiu społecznym 

posiadają wartości absolutne, czyli takie, które stanowią wartość samą w sobie i są do-

brem najwyższym – pewnego rodzaju sacrum
10

. Wartości absolutne są więc czymś, co 

człowiek ceni ponad wszystko, czymś, czego nie jest w stanie zastąpić żadną materialną 

rzeczą. Współcześnie panuje pogląd, że wartości absolutne zanikają.  

Istotną cechą wartości jest to, że mają wymiar subiektywny, który odnosi się do 

indywidualnych preferencji człowieka. Sfera indywidualnych wartości to, według auto-

rów ethos, tworzony i uznawany przez konkretną osobę lub grupę społeczną. Subiekty-

wizm tego typu wartości wyraża się tym, że dla innych wcale nie muszą mieć one zna-

czenia. Podnoszony przez M. Schellera ethos znalazł również swoje miejsce w rozważa-

niach W.G. Sumnera, który opisuje go jako: styl normatywny: kompleks charakterystycz-

nych dla siebie zwyczajów i reguł moralnych
11

. Według autora, ethos powinien być rozpa-

trywany zawsze ponad prawem stanowionym, a właściwie prawo powinno być dostoso-

wane do norm i reguł oraz wartości fundamentalnych danego narodu. Ethos jest więc 

czymś pierwotnym w stosunku do norm i reguł zapisanych w prawie, jest poniekąd wy-

znacznikiem kierunku tworzenia prawa i drogowskazem moralnym dla całych narodów. 

Jest więc elementem niematerialnej kultury narodowej, który budowany jest przez wieki 

dzięki tradycji i historii całych narodów. 

Wartości i ich teoretyczne ramy znajdują swoje źródła poznawcze w wielu kla-

sycznych podejściach. Istnieją trzy podstawowe koncepcje wartości:  

 pierwsza, nazwana platońską, określa byt i idee;  

 druga – przedmiotowa, pochodzi od obiektywistów i opisuje je jako pewne 

rzeczy, zespoły (układy) rzeczy, które są od człowieka niezależne, choć urze-

czywistniają się w jego życiu; 

 trzecia – podmiotowa koncepcja subiektywistów głosi, że wartości są funkcją 

ludzkiej percepcji, ze sfery świadomości człowieka, które poza nią nie istnie-

ją
12

.  

Na uwagę zasługuje również definicja zaproponowana przez Jana Szczepańskie-

go, który definiuje wartości jako: (...) dowolny przedmiot materialny lub idealny, w sto-

sunku, do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu 

ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają, jako przymus
13

. We-

                                                 
10

 Zob. M. Scheller, Resentyment a moralność, Czytelnik, Warszawa 1977. M. Scheler dzieli wartości 

(zgodnie z hierarchią ważności) na: utylitarne – opisujące użytkowość tego, co ważne dla człowieka; he-

donistyczne – opisujące stan i poczucie przyjemności lub jego brak – uzależnione są od zmysłów czło-

wieka; witalne – opisywane przez wiek, zdrowie, życie lub śmierć; duchowe, które dzielą się na: poznaw-

cze, prawne, estetyczne. 
11

 P. Sztompka, Socjologia….., op. cit., s. 268. 
12

 M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 125. 
13

 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 79. 
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dług Floriana Znanieckiego, wartości to: wszelki przedmiot posiadający empiryczną treść, 

dostępną członkom grupy społecznej oraz znaczenie, wskutek którego jest on lub może 

być obiektem działalności
14

. Wartością w takim ujęciu będzie więc każdy materialny wy-

twór – artefakt pracy ludzi oraz duchowy element kultury, będący w codziennym użytku. 

Może nim być zarówno przedmiot użytkowy, jak i legenda. 

 Współczesne definicje wartości w dużym stopniu zachowują klasyczny sens po-

znawczy, bazując na materialnych lub też niematerialnych obszarach życia społecznego, 

zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Według Jonathana H. Turnera, 

wartości stanowią sferę oceny i definiowania zjawisk zachodzących w rzeczywistości 

społecznej pod kątem wyobrażenia o tym, co złe, a co dobre, co właściwe, a co nie, co 

istotne, a co nieistotne, czyli tworzą system standardów, kryteriów służących ocenie mo-

ralnej postępowania
15

. Autor wprowadza również wartości do składowych systemów 

symboli, które nie są genetycznie zaprogramowane, ale tworzone są w wyobraźni, posłu-

gujemy się nimi i zmieniamy we wzajemnych kontaktach ze środowiskiem
16

. W ramach 

systemów symboli występują: systemy językowe, systemy wartości, systemy przekonań, 

systemy norm i zasoby wiedzy
17

. Stanowią również podstawę oceny działań społecznych 

oraz siłę sprawczą wyborów dokonywanych przez każdego człowieka.  

 W podejściu Anthonego Giddensa odnajdujemy określenie wartości jako: (...) idei 

określających, co uchodzi za ważne, wartościowe i pożądane, dające ludziom poczucie 

sensu i są dla nich drogowskazem w interakcjach ze światem społecznym
18

. Według 

Normana Goodmana (…) wartości są abstrakcyjnymi pojęciami mówiącymi o tym, co 

społeczeństwo uważa za dobre, słuszne i pożądane
19

. Specyficzny typ wartości stanowią 

wartości kulturowe. Według „Słownika Socjologicznego” są to: (...) kulturowo uwarun-

kowane, ustanowione i przekazywane poglądy na to, co pożądane, korzystne i wartościo-

we w danej rzeczywistości społecznej; poglądy te wchodzą we wzajemne relacje według 

hierarchii, tworząc w obrębie określonej kultury system wartości i norm
20

.  

 Niezależnie od interpretacji przedstawionych w literaturze, pojęcie wartości nale-

ży rozumieć w kategoriach rozróżniania pozytywnych i negatywnych zjawisk społecz-

nych i nadawania im odpowiedniej rangi, w zależności od indywidualnych cech kulturo-

wych i potrzeb. Można je również rozpatrywać w kontekście dynamiki, która opisuje to 

pojęcie jako zmienny składnik kultury zdeterminowany procesem socjalizacji i zmianą 

społeczną. Oznacza to, że czynniki zewnętrzne, do których niewątpliwie należy zaliczyć 

                                                 
14

 W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1. Nota metodologiczna, 1976, s. 41-96. 

Za: D. Joubert, Dwadzieścia pięć pojęć wartości, [w:] P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Wyd. 

ZNAK, Kraków 2007, s. 316. 
15

 J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 43. 
16

 Ibidem, s. 41. 
17

 L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wyd. 

SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 109. Autor rozszerzył pojęcie symboli o zasięg terytorialny, 

wprowadzając do nomenklatury z obszaru kultury pojęcie domeny symbolicznej. Domena symboliczna 

według autora jest niczym innym, jak obszarem opanowanym poprzez pewną kulturę. Jest wartością samą 

w sobie – elementem kultu i upamiętniania. 
18

 A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2005, s. 45-46. 
19

 N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2001, s. 40. 
20

 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik Socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1997, s. 239. 
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elementy obcych kultur lub też kultury masowej, posiadają siłę sprawczą modyfikacji 

systemów wartości zarówno narodowych, jak i grupowych, czy indywidualnych.  

 Omawiając teoretyczne ramy definiowania wartości, nie można pominąć definicji 

pojęcia normy. W ogólnym sensie definiowanie obu pojęć może stanowić istotny dylemat 

ze względu na fakt, że posiadają wiele cech wspólnych. W istocie normy posiadają 

mniejszy ciężar gatunkowy wśród pojęć z obszaru aksjologii. Są niczym innym, jak regu-

ły zachowań, które odzwierciedlają, czy też zawierają w sobie wartości danej kultury
21

. 

Opisują zachowanie człowieka w zastosowaniu do szczególnych sytuacji lub kształtują 

zachowanie ludzi wobec siebie
22

. Elliot Aronson wyróżnił kategorię o nazwie normy spo-

łeczne (ang. social norms), które określił, jako (...) ukryte albo jasno sprecyzowane reguły 

grupy dotyczące akceptowanych zachowań, wartości i przekonań jej członków
23

. Według 

N. Goodmana, normy społeczne posiadają specyficzną strukturę, w której skład wchodzą 

takie elementy, jak: zwyczaje, obyczaje, tabu i prawa
24

. Normy opisują sposoby zacho-

wań przedstawicieli danej kultury w otaczającym środowisku kulturowym. Stanowią spe-

cyficzną formę dekalogu kulturowego, będącego zwyczajowo narzuconym przez daną 

kulturę zestawem reguł postępowania.  

 Odnosząc się do teoretycznych zagadnień opisujących ład (system) aksjo-

normatywny w społeczeństwie, warto podkreślić, że bez względu na usytuowanie czło-

wieka w konkretnej grupie społecznej, istnieje pewna grupa elementów tegoż systemu, 

które są niezmienne, zarówno w sensie narodowym, jak i indywidualnym. To właśnie te 

wartości, które A. Comte nazywał consensus universalis, a W.G. Sumner i M. Scheller – 

ethosem, stanowią swoisty fundament istnienia narodów. Na ile więc te dwa typy syste-

mów wartości autotelicznych nie ulegają wpływom konsumpcji, kultury masowej i wsze-

chobecnym wartościom instrumentalnym, bez których z pewnością człowiek nie potrafi 

przetrwać? Oto dylemat współczesności – dylemat zmian systemowych, w których trady-

cja zderza się z nowoczesnością, a człowiek wpada w wir przemian w sposób podświa-

domy i nieunikniony. 

2. ZMIANA SYSTEMÓW WARTOŚCI JAKO EFEKT KONSUMPCJI 

 Jak już wspomniano, systemy wartości ulegają zmianom, w związku z czym nale-

ży rozpatrywać je w układzie dynamicznym, nie zapominając oczywiście o ich naturalnej 

tendencji do zachowywania pewnych stałych elementów, adekwatnych dla konkretnych 

narodów. Pomijając ten czynnik, należy pamiętać, że zmiana systemów wartości powinna 

być rozpatrywana w odniesieniu do zmian społeczno-kulturowych, a także w odniesieniu 

do czynników ekonomicznych związanych z naturalną potrzebą ludzi do podniesienia 

standardów i jakości życia. W pierwszym przypadku zmiana systemów wartości jest wy-

padkową zmian technologicznych i rozwoju technik przekazu informacji oraz homogeni-

zacji (ujednolicenia) kultury dzięki rozprzestrzenianiu się trendów mody za sprawą 

ośrodków ekspansji kulturowej. Drugi przypadek jest powiązany z pierwszym w sensie 

                                                 
21

 Ibidem, s. 46. 
22

 N. Goodman, op. cit., s. 40-41. 
23

 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 

1997, s. 7 i 680. 
24

 N. Goodman, op. cit., s. 41. 
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zwiększania się potrzeb ludzi oraz konsumpcji produktów kultury materialnej i niemate-

rialnej w ramach szeroko pojętego zjawiska globalizacji kultury.  

2.1. Kultura masowa jako produkt globalizacji kultury 

Chcąc sprostać wyzwaniu tematu, dla potrzeb ukazania dynamiki zmian w syste-

mach wartości, podjęto się równoległej analizy obu poruszanych wcześniej typów czyn-

ników. Na wstępie należy więc zarysować zakres pojęciowy kultury masowej, jako kate-

gorii związanej z rozwojem technologii oraz ze wzrostem znaczenia konsumpcji i komer-

cjalizacji produktów kultury. Jedno z klasycznych podejść, które reprezentuje George 

Friedmann, definiuje ją jako: ogół kulturalnych dóbr konsumpcyjnych oddanych do dys-

pozycji publiczności w najszerszym rozumieniu tego słowa (…) za pomocą masowego 

komunikowania w ramach cywilizacji technicznej
25

. Natomiast w definicji Antoniny Kło-

skowskiej kultura masowa (…) odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wiel-

kim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źró-

deł oraz do jednolitych form zabawowej, rozrywkowej działalności wielkich mas ludz-

kich
26

. Odnosząc się do powyższej definicji, kulturę masową w najprostszy sposób 

można określić jako działanie mające na celu wielokierunkowe przekazywanie treści 

dzięki środkom masowego przekazu. Kultura tego typu jest również nazywana kulturą 

popularną ze względu na jej powszechny i ogólnie dostępny charakter.  

Opisując zagadnienia kultury masowej, nieuchronnie wkraczamy na grunt globa-

lizacji kultury, której teoretyczne ramy ukazuje kilka klasycznych teorii. Jedna z nich, 

proponowana przez szwedzkiego antropologa społecznego Ulfa Hannerza, wprowadza 

pojęcie globalnej ekumeny kulturowej, które w odniesieniu do zjawisk kultury jest ana-

logią do idei systemu światowego
27

 adekwatnej do ekonomii. Autor definiuje dwa typy 

kultury: 

 tradycyjną, którą stanowią ekumeny zamknięte, zlokalizowane w wyraźnych 

ramach przestrzennych i czasowych; 

 nowoczesną, opisywaną przez ekumeny otwarte, przekraczające ramy prze-

strzeni i czasu, zwłaszcza dzięki technikom komunikacji i transportu. 

Oprócz tego U. Hannerz wprowadził cztery możliwe scenariusze losów global-

nej ekumeny kulturowej. Pierwszy z nich to globalna homogenizacja, czyli całkowita 

dominacja kultury zachodniej, w której ujawnia wpływy amerykańskiej kultury na inne. 

Podstawą takiego podejścia jest twierdzenie, że wszystkie społeczności staną się mniej 

lub bardziej udaną repliką zachodniego stylu życia, aspiracji, wartości i norm, wzorów 

konsumpcyjnych, idei, ideałów i przekonań. Drugi scenariusz, tzw. nasycenia kulturo-

                                                 
25

 Zob. G. Friedman, Maszyna i człowiek. Problemy człowieka w cywilizacji maszynowej, Warszawa 1966. 
26

 A. Kłoskowska, Kultura Masowa, PWN, Warszawa 2005, s. 52. 
27

 Zob. I. Wallerstein, Analiza systemów – światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007. Autor klasyfikuje 

strukturę społeczną świata w oparciu o trzy obszary: mini-systemy społeczne, czyli mało rozległe, zwykle 

nie więcej niż 6 pokoleń o dużej homogeniczności (np. społeczności plemienne), imperia światowe – 

rozległe struktury polityczne, o różnorodnej kulturze, zewnętrznej kontroli nad wewnętrznymi strukturami 

np. przez ekstrakcję (wyciąganie) nadwyżki ekonomicznej; istniały do niedawna, np. ZSRR, gospodarki 

światowe – rozległe i nierównomierne łańcuchy produkcji i podziału dóbr, rozczłonkowane przez różne 

systemy polityczne - nadwyżka rozdzielana według faktycznych monopoli osiąganych na rynku.  

Te ostatnie dzieli na: społeczeństwa centralne – tzw. trzon gospodarki światowej, pół-peryferie 

ekonomiczne – tzw. wschodzące rynki, peryferie ekonomiczne – państwa trzeciego świata. 
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wego, pokazuje wizję, w której kraje peryferyjne powoli, z oporami, w toku kilku gene-

racji, zastępują lokalne idee kulturowe, sensy i wartości, zuniformizowanymi treściami 

płynącymi z dominujących centrów. Trzeci scenariusz - deformacji kulturowej – ozna-

cza uproszczenie, zubożenie, a nawet degradację kultury zachodniej w toku jej adaptacji 

przez kraje peryferyczne. Czwarty natomiast, nazwany amalgamatyzacją kulturową, 

zakłada równorzędny dialog i wymianę między kulturami centrum i peryferii, co pro-

wadzi do ogólnego wzbogacenia kultury. Według autorów, ostatecznym efektem takie-

go optymistycznego scenariusza jest kreolizacja albo hybrydyzacja kultury, w której 

kultury silniejsze mieszają się ze słabszymi, jednak każda z nich ulega modyfikacji
28

.  

Proponowany przez autorów pierwszy scenariusz zdaje się pokazywać ogólno-

światowe trendy emisji składników kultury masowej z ośrodka (jądra) ekspansji na pe-

ryferie kulturowe. Ekspansja ta czyni świat jednorodnym i homogenicznym kulturowo 

tworem, budując pewnego rodzaju rzeczywisty, ale niewidzialny świat, w którym nie 

ma granic i nie ma namacalnej władzy. Jest tylko niewidzialna siła, która opina siecią 

całą populację ludzi uwikłanych i uzależnionych od mediów i informacji. Tak powstaje 

globalna wioska, którą, jako pojęcie z obszaru globalizacji, wprowadził w 1962 roku 

Marshall McLuhan. W publikacji pt.: „Galaktyka Gutenberga” przedstawił wpływ maso-

wych mediów elektronicznych na niwelowanie barier czasowych i przestrzennych  

i umożliwianie jednocześnie ludziom komunikacji na masową skalę
29

. 

Widzimy więc, że choć sama nazwa jest symboliczna, jej przesłanie ukazuje świat 

bez granic, świat, w którym człowiek staje się przedmiotem eksperymentu kulturowego  

i manipulacji. Dzięki mediom pochłania niezliczone ilości informacji ze świata, przyjmu-

je bezkrytycznie trendy mody i wprowadza do własnego sytemu wartości nowe, nie zaw-

sze pozytywne, elementy. Konsumuje produkty kultury masowej, takie jakie podaje mu 

wirtualna siła mediów. Tak zmienia się system wartości w całych narodach, które pod-

świadomie odchodzą od tradycji i zmierzają ku nowoczesności. 

2.2. Kultura masowa i jej skutki społeczne 

Odnosząc się do związków rozwoju kultury masowej z globalizacją kultury, nie-

uchronnie zwracamy uwagę na zmiany technologiczne i postęp społeczny. Widzimy 

również niepohamowany pęd ludzkości do tworzenia narzędzi zdolnych do rozprze-

strzeniana informacji oraz kultury na skalę globalną. Aby jednak o tym pędzie mówić, 

zasadne jest pokazanie dynamiki zjawiska w odniesieniu do historii. Rozwój kultury 

masowej w dużym stopniu zapoczątkowany został dzięki wynalezieniu przez Johannesa 

Gutenberga w 1450 roku ruchomej czcionki. Był to początek tzw. przekaźników maso-

wych, takich jak gazety, radio, telewizja czy w końcu Internet. Niezaprzeczalne dobro-

dziejstwo dla społeczeństw, jakim stały się środki masowego przekazu oraz powszechna 

i niemal natychmiastowa informacja pokazały niemal jednocześnie swoje negatywne 

oblicze. Wraz z nieograniczonym dostępem do wiedzy i kultury, pojawił się problem 

wzrostu potrzeb ludzkich i wzrostu nieuzasadnionej konsumpcji dóbr, które do niedaw-

na były nieznane. Co ciekawe, społeczeństwo zaczęło traktować informację płynącą  

                                                 
28

 Zob. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, s. 99-100. 
29

 Zob. K. Loska, Dziedzictwo McLuhana między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wyd. Rabid, Kra-

ków 2001. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Loska
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
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z mediów jako tę najbardziej obiektywną i w zupełności wystarczającą do funkcjonowa-

nia w nowoczesnym świecie. Przyjmować też zaczęło nowe trendy mody i elementy kul-

tury jako obiektywne fakty społeczne, w sposób uzasadniony modyfikujące tradycyjne 

style życia.  

Negatywny wpływ mediów na społeczeństwo został dostrzeżony „okiem naukow-

ców” dopiero w latach 20. minionego wieku. Nastąpiło to niemal równocześnie z począt-

kami kształtowania się nauki o komunikowaniu masowym. Ówcześnie badania nad pro-

blemem wpływu mediów na społeczeństwo opierały się na powszechnej w tym czasie 

teorii społeczeństwa masowego, traktowanego jako populacja miejsko-industrialna – he-

terogeniczna strukturalnie i kulturowo – tłum kierujący się emocjami, a nie racjonalno-

ścią
30

. Takie poglądy pozwoliły na rozwinięcie się teorii wszechmocy mediów
31

, które  

w sposób świadomy modyfikują nieświadomych tej modyfikacji ludzi, ich styl życia  

i system wartości. Dla porównania, Max Weber określił społeczeństwo masowe jako sze-

reg społeczeństw lokalnych, jako typy idealne
32

. 

Współczesny negatywny wymiar wpływu mediów na społeczeństwo znalazł swój 

ślad w teorii dysfunkcji narkotyzującej, która wprowadzona do systematyki pojęć z zakre-

su komunikacji masowej i socjologii, za sprawą Paula Lazarsfelda i Roberta Mertona  

w 1948 roku, pokazała negatywne skutki kultury masowej dla społeczeństwa. Termin ten 

oznacza postępujące uzależnienie odbiorców od mediów oraz związane z nim przeświad-

czenie, że pozyskiwanie aktualnych informacji powoduje, iż pełniej, bardziej świadomie  

i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Tymczasem dysfunkcja narkotyzująca pro-

wadzi do pasywnej obserwacji rzeczywistości, sprawia, że odbiorcy stają się raczej ob-

serwatorami niż zaangażowanymi uczestnikami życia społecznego
33

. Odnosząc ją do 

konsumpcji produktów kultury masowej, z całą stanowczością należy przypisać jej po-

dobne skutki społeczne. Mianowicie ludzie, czerpiąc przyjemność z konsumpcji tego, co 

daje radio, Internet, czy telewizja, żyją w przeświadczeniu, że uczestniczą w kulturze.  

Odnosząc się do klasycznych teorii opisujących wpływ mediów na społeczeństwo, 

widzimy ich współczesne konotacje związane już nie tylko ze zwykłą społeczną perswa-

zją i manipulacją informacjami, ale – co istotne – z kreowaniem trendów mody, modyfi-

kacją ludzkich potrzeb poprzez pokazywanie innych, egzotycznych stylów życia oraz 

stymulowanie i pobudzanie zachowań konsumenckich, które w dużym stopniu są efektem 

homogenizacji świata kultury. Ludzie i całe społeczeństwa podświadomie poddają się 

podskórnemu wpływowi (ang. hipodermie influence) kultury masowej, wykazując wielo-

krotnie irracjonalne zachowania. Zachowania tego typu potwierdzone zostały w wielu 

teoriach, jednak najbardziej rozpowszechnione to: efekt snoba, wprowadzony do zagad-

                                                 
30

 J. Grzybczyk, Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie, Zeszyty Prasoznawcze, 

Rocznik XXXVIII 3-4 (143-144), Kraków 1995, s. 19. 
31

 Teoria ta doczekała się wielu symbolicznych nazw, jak np.: teoria magicznego pocisku (the magic bullet 

theory), czy teoria zastrzyku (injection theory), czy też teoria podskórnego wpływu (hipodermic theory). 

Zob. T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 

PWN, Warszawa 2004. 
32

 Zob. M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, Tubingen 1922. Za: P. Załęski, Typy 

idealne w socjologii religii Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, Kultura  

i Społeczeństwo nr 224, Warszawa 2003. 
33

 Zob. J. Fiske, Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, Wydawnictwo ASTRUM, 

Wrocław 2005. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Lazarsfeld&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton_(socjolog)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
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nień z zakresu zachowań konsumenckich przez Torsteina Veblena, czy efekt owczego 

pędu opisany przez Harveya Leibensteina. Obydwa podejścia opisują irracjonalność za-

chowań konsumenckich pod wpływem zachowań innych osób. Efekt snoba to zjawisko 

ekonomiczne polegające na ograniczeniu zakupu pewnych dóbr lub całkowitym zanie-

chaniu ich nabycia ze względu na ich inkluzywny (powszechny) charakter
34

. Natomiast 

efekt owczego pędu to zjawisko występujące, gdy konsumenci pragną nabywać pewne 

dobra, także po wyższych cenach, tylko dlatego, że kupują je inni. Wynika to z chęci na-

śladowania osób, z którymi chcą się utożsamiać. Polega na wzroście popytu, dlatego że 

inni konsumują to samo dobro. Efekt owczego pędu jest w pewnym sensie formą protestu 

w stosunku do konformizmu konsumenckiego w zakresie dokonywania wyboru tych sa-

mych produktów i dóbr. O ile efekt snoba pokazuje pęd do luksusu, jako próbę oderwania 

się od powszechnego stylu życia, tak efekt owczego pędu jest odzwierciedleniem podda-

nia się całych zbiorowości trendom narzucanym przez kreowane w mediach standardy 

życia. 

2.3. Zmiana systemów wartości jako efekt konsumpcji 

 Teoretyczna analiza zagadnień opisujących ład (system) aksjo-normatywny we 

współczesnym świecie nieuchronnie prowadzi do pokazania czynników zmian zachodzą-

cych w systemach wartości w odniesieniu do zmiany pokoleniowej, jaka dokonała się  

i nadal dokonuje we współczesnych społeczeństwach. W celu wyjaśnienia istoty podno-

szonych kwestii, autorzy oparli swoje rozważania na wynikach badań prowadzonych 

przez Rolanda Ingleharta przez prawie 20 lat w różnych państwach, w tym również  

w Polsce. Badania te miały na celu pokazanie dynamiki zmian w systemach wartości spo-

łeczeństw starej demokracji oraz tych, które dopiero aspirują do niej. Punktem wyjścia 

tych badań było założenie, że we współczesnych społeczeństwach wartości instrumental-

ne stanowią podstawę bytu, tylko w różnym stopniu są modyfikowane przez wartości 

autoteliczne. Dlatego też autor zaproponował nową klasyfikację wartości: materialistycz-

ne  

i postmaterialistyczne.  

 Pierwszy typ wartości, według autora, odpowiada społeczeństwom ukształtowa-

nym po II wojnie światowej na gruncie dynamicznego rozwoju i odbudowy Europy Za-

chodniej. Ich podstawą jest odejście od problemów fizycznego, w tym ekonomicznego 

utrzymania bezpieczeństwa, w kierunku podnoszenia jakości życia i samorealizacji. Teo-

ria R. Ingleharta, stworzona na gruncie empirycznej diagnozy czynników zmian kulturo-

wych w Europie i na świecie, doprowadziła do postawienia dwóch hipotez: 

 niedoboru, w której wartości są odbiciem środowiska socjo-ekonomicznego, 

oparte na nadawaniu znaczenia rzeczom i przedmiotom deficytowym; 

 socjalizacji, w której środowisko socjo-ekonomiczne nie wpływa natychmiast 

na zmiany w systemach wartości, gdyż są one mocno zakorzenione w syste-

mie wartości stworzonym przez rodzinę i otoczenie kulturowe
35

. 

                                                 
34

 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2008, s. 60. 
35

 R. Inglehart, Pojawienie się wartości postamaterialistycznych, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), 

Socjologia. Lektury, ZNAK, Kraków 2007, s. 334. 
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 W ogólnym sensie można przyjąć, że społeczeństwa ukształtowane w gospodarce 

niedoboru mają większe poczucie zagrożenia, szczególnie ekonomicznego, co w konse-

kwencji zmusza je do większego poszanowania wartości instrumentalnych i jednocześnie 

przywiązania do wartości autotelicznych jako elementu tradycji. Warto jednak podkreślić, 

że nie istnieje korelacja zwrotna pomiędzy poziomem rozwoju ekonomicznego krajów 

rozwiniętych z poczuciem bezpieczeństwa ekonomicznego ich obywateli. R. Inglehart 

podkreśla również, że obie postawione hipotezy nie pozostają wobec siebie obojętne. 

Powinno się je rozpatrywać w połączeniu ze sobą, ponieważ indywidualne systemy war-

tości są wypadkową zarówno procesu socjalizacji człowieka od wczesnych lat życia, jak 

 i czynników ekonomicznych
36

. Dlatego też w badaniach istotne znaczenie miało nie tyl-

ko pokazanie związku poziomu ekonomicznego z poczuciem bezpieczeństwa i chęcią 

samorealizacji, ale również ukazanie procesu przechodzenia od wartości materialistycz-

nych do postmaterialstycznych w odniesieniu do zmiany pokoleniowej.  

 Podsumowując, należy podkreślić, że społeczeństwa, które stosunkowo niedawno 

przeszły proces transformacji ustrojowej oraz ewolucję od gospodarki regulowanej przez 

państwo – nazwanej przez R. Ingleharta – gospodarką niedoboru, do gospodarki wolno-

rynkowej – relatywnego dobrobytu, reprezentują nadal wartości materialistyczne z ten-

dencją do zmiany w kierunku postmaterialistycznych. W związku z tym, analizując spo-

łeczeństwo polskie, jako reprezentujące młodą demokrację oraz rozwijającą się gospo-

darkę, należy wziąć pod uwagę w badaniach z jednej strony hipotezę niedoboru, a z dru-

giej socjalizacji, we względnie tradycyjnym modelu rodziny opartym w dużej mierze na 

wartościach autotelicznych. Teoria R. Ingleharta posiada również swój użytkowy wymiar 

dla polskiego społeczeństwa ze względu na fakt, że przynajmniej połowa Polaków nadal 

pamięta realia gospodarki niedoboru i na przełomie lat 1989 i 1990 w niemal traumatycz-

ny sposób przeszłą zmianę społeczną, kulturową i ekonomiczną. Czy jednak ta nagła 

zmiana wpłynęła natychmiast na zmianę systemów wartości? Oczywiście, że nie. Droga 

do postmaterializmu polskiego społeczeństwa nadal trwa, a jej koniec prawdopodobnie 

nigdy nie nastąpi, ponieważ kolejna zmiana kulturowa wprowadzi nowy typ postmateria-

lizmu – jakże inny od poprzedniego. Jak zatem zmiany w systemach wartości odnieść do 

ekspansji kultury masowej? Odpowiedź jest oczywista. Mianowicie to dzięki kulturze 

masowej stymulowanej i napędzanej przez rozwój i siłę mediów, wartości posmateriali-

styczne rozprzestrzeniają się wszędzie tam, gdzie do nie dawna wszechobecna była go-

spodarka niedoboru. Pęd do poznania przez społeczeństwa materialistyczne smaku „za-

chodu” idzie więc w parze z ekonomią, której praktyczny wymiar jawi się lawinowym 

wzrostem konsumpcji dóbr do tej pory nieznanych, a propagowanych przez media jako 

ikony luksusu. Tak rodzi się rynek nowych konsumentów nowoczesności i nowych sty-

lów życia. 

3. SYSTEM WARTOŚCI ŻOŁNIERZY POLSKIEJ ARMII 

 Poruszane w poprzednich częściach artykułu zagadnienia stanowią teoretyczną 

podstawę analizy wybranych wyników badań dotyczących zagadnień opisujących aksjo-

logiczne obszary funkcjonowania polskiej armii. W celu dokonania diagnozy filarów 
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systemu wartości polskich żołnierzy, zasadne jest przypomnienie pytania postawionego 

na początku artykułu: Na ile żołnierz – uczestnik życia społecznego – posiadający własne 

ontologiczne potrzeby, otoczony krajobrazem konsumpcji oraz poszukujący drogi do 

podniesienia standardów własnego życia i życia swojej rodziny – nie wyzbył się tych war-

tości, które sytuują go wśród elit etycznych?  

 W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, wykorzystano badania prze-

prowadzone na próbie 516 respondentów – żołnierzy przewidzianych do działań w ra-

mach operacji pokojowych i misji stabilizacyjnych. Pierwszym krokiem była analiza zna-

czenia nadawanego składnikom kultury (tabela 1).  

Tabela 1. Składniki kultury w percepcji żołnierzy na tle innych składników kultury naro-

dowej        N=516 

Narodowe 

składniki 

kultury 

Rangi odpowiedzi 

Brak odpo-

wiedzi 
Razem 

Najmniejsze Minimalne Średnie Znaczące Najwyższe 

N % N % N % N % N % N %  

Symbole 

narodowe 
33 6,4% 60 

11,6

% 
114 

22,1

% 
134 

26,0

% 
155 

30,0

% 
20 

3,9

% 
516 

System 

wartości 

autotelicznych 

(etycznych) 

30 5,8% 78 
15,1

% 
147 

28,5

% 
128 

24,8

% 
98 

19,0

% 
35 

6,8

% 
516 

System 

wartości 

materialnych 

51 9,9% 73 
14,1

% 
130 

25,2

% 
122 

23,6

% 
96 

18,6

% 
44 

8,5

% 
516 

Historia 

narodu 
32 6,2% 46 8,9% 101 

19,6

% 
192 

37,2

% 
130 

25,2

% 
15 

2,9

% 
516 

Bohaterowie 

narodowi 
33 6,4% 69 

13,4

% 
131 

25,4

% 
171 

33,1

% 
77 

14,9

% 
35 

6,8

% 
516 

Tradycje 

narodowe 
30 5,8% 40 7,8% 145 

28,1

% 
159 

30,8

% 
121 

23,4

% 
21 

4,1

% 
516 

Religia 88 
17,1

% 
99 

19,2

% 
136 

26,4

% 
88 

17,1

% 
76 

14,7

% 
29 

5,6

% 
516 

Zwyczaje i 

obyczaje 
28 5,4% 68 

13,2

% 
145 

28,1

% 
156 

30,2

% 
92 17,8 27 

5,2

% 
516 

Święta 

narodowe 
62 12,0 112 

21,7

% 
125 

24,2

% 
108 

20,9

% 
71 

13,8

% 
38 

7,4

% 
516 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 Przedstawione w tabeli wyniki badań wskazują, że respondenci nie nadawali tak 

istotnej rangi systemom wartości, jak innym składnikom kultury. Największe znaczenie 

nadawano składnikom systemów wartości niematerialnych, takim jak: historia narodu, 

bohaterowie narodowi, a także tradycje, na dwóch najwyższych poziomach rangowych. 

Co istotne, wysoki poziom znaczenia nadawany historii oraz bohaterom narodowym 

wskazuje, że niematerialne aspekty życia w dużym stopniu kształtują ethos zawodu żoł-

nierza. To właśnie historia i bohaterowie narodowi, uzupełnione przez szacunek do sym-

boli narodowych, są elementami kultury kształtującymi i umacniającymi poczucie tożsa-

mości narodowej, która w świecie konsumpcji posiada tak istotne znaczenie. Odnosząc 

wyniki badań do przedziałów wieku, nasuwa się wniosek, że wymienione składniki kultu-

ry nie pozostają w związku ze zmianą pokoleniową (podnoszoną przez R. Ingleharta). 

Oznacza to, że żołnierze bez względu na wiek nadają istotną rangę wartościom niemate-

rialnym, jako elementom kształtującym ethos zawodu.  
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Nawiązując do wartości materialnych, które z natury rzeczy kształtują dobrobyt  

i są narzędziem do osiągnięcia stabilizacji ekonomicznej, respondenci wskazywali na ich 

wpływ na powstawanie negatywnych zjawisk społecznych. Świadczy o tym następująca 

odpowiedź: Ograniczają dialog społeczny, we współczesnym świecie wpływają na podzia-

ły między grupami społecznymi, prowadzą do konfliktów pomiędzy ludźmi, wpływają na 

tworzenie kręgów kulturowych o zróżnicowanym dostępie do zasobów materialnych, po-

zwalają określić, kto jest kim w społeczeństwie, a tym samym wpływają na wzajemne re-

lacje. Inne odpowiedzi pokazują wartości materialne w świetle potrzeb ludzkich, elemen-

tów koniecznych do zachowania własnej odrębności, stabilizacji ekonomicznej oraz bez-

pieczeństwa własnego i rodziny. Oto jedna z nich: czym byłyby wartości takie, jak patrio-

tyzm, miłość do kraju oraz poczucie bycia Polakiem bez zachowania prawa do godnego 

życia? Lub inna: co powiedzieć rodzinie, kiedy brakuje na chleb, że za cenę patriotyzmu 

warto głodować? Przedstawione odpowiedzi pokazują dualny wpływ na życie społeczne 

wartości materialnych. Z jednej strony są one przyczyną powstawania negatywnych po-

staw, podziałów, wartościowania i stratyfikacji występującej zarówno na poziomie spo-

łecznym (w ramach jednego narodu), jak i etnicznym (na poziomie kilku narodów),  

a z drugiej są podstawą bytu. W związku z tym stanowią dylemat każdego człowieka.  

Jednym z istotnych elementów kulturowych aspektów życia społecznego jest po-

czucie tożsamości narodowej. Ocenie jej poczucia posłużyło otwarte pytanie dotyczące 

znaczenia pojęcia patriotyzm. W związku z tym, że pomiędzy tym pojęciem a pojęciem 

szowinizm narodowy istnieje dość wąska granica, a Polacy w świetle profilu stereotypo-

wej percepcji innych narodów, uchodzą za raczej szowinistycznych, nietolerancyjnych  

i etnocentrycznych, podjęcie się diagnozy tego pojęcia wśród żołnierzy zdaje się być uza-

sadnione. Z percepcją pojęcia patriotyzm wiąże się pewna obserwacja, mianowicie re-

spondenci, którzy deklarowali wysoki poziom znaczenia historii, bohaterów i symboli 

narodowych, jednocześnie definiowali pojęcie patriotyzm w oparciu o sześć pozytywnych 

czynników:  

 tożsamość narodową; 

 wartości niematerialne; 

 tradycję i historię; 

 poczucie dumy narodowej; 

 symbole narodowe i afirmację (autoteliczny związek z ojczyzną). 

Segmentacja odpowiedzi oparta została na dwóch klasycznych teoriach narodu: 

Antoniny Kłoskowskiej i Floriana Znanieckiego. Zgodnie z teorią A. Kłoskowskiej, toż-

samość, wartości i symbole narodowe stanowią siłę sprawczą więzi z narodem i patrioty-

zmu kształtowanego przez upamiętnianie historii i dorobku przodków. Natomiast według 

F. Znanieckiego, więzi autoteliczne z narodem kształtowane są przez ład aksjo-

normatywny, który według autora jest głównym determinantem spójności narodu tworzo-

nego i podtrzymywanego przez artefakty, czyli materialne wytwory pracy ludzi tworzone 

na szlaku historycznym i przekazywane przez jedno pokolenie kolejnym pokoleniom. 

 W związku z różnorodnością odpowiedzi udzielanych przez respondentów, auto-

rzy dokonali ich dekompozycji na osiem zasadniczych grup, w tym jedną, którą charakte-

ryzują odpowiedzi niesklasyfikowane w pozostałych grupach. Są to: 
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 odpowiedzi nawiązujące do tożsamości narodowej; 

 odpowiedzi oparte na systemie wartości (ładzie aksjo-normatywnym); 

 odpowiedzi nawiązujące do dumy narodowej i honoru; 

 odpowiedzi o charakterze afirmacyjnym (oparte na wyrażaniu uczuć do kra-

ju);  

 odpowiedzi nawiązuje do tradycji i historii; 

 odpowiedzi oparte na przywiązaniu do symboli narodowych; 

 odpowiedzi radykalne, nawiązujące do negatywnych postaw; 

 odpowiedzi – niemieszczące się w proponowanych ramach kategoryzacji.  

  Odpowiedzi wskazują, że definiowane przez badanych pojęcie patriotyzm nie po-

siada związków ani z ich wykształceniem, ani z wiekiem. Różnorodność odpowiedzi 

wskazuje na dużą swobodę interpretacji tego pojęcia. Istotne jest, że prawie 90% odpo-

wiedzi posiada pozytywny kontekst, co w dużym stopniu jest uzasadnione wykonywa-

nym zawodem. Niemniej jednak, spośród 49 odpowiedzi niesklasyfikowanych (stanowią-

cych 9,5% wszystkich udzielanych przez respondentów) aż 46,9% odpowiedzi (23 osoby) 

wskazywało, że pojęcie to nie przystaje do rzeczywistości i jest w pewnym stopniu prze-

wartościowane. Świadczą o tym następujące odpowiedzi:  

 stan z zaświatów;  

 to puste hasło;  

 truizm;  

 to już niestety tylko teoria, która w praktyce się nie sprawdza.  

  Właśnie w tej grupie odpowiedzi kryje się obojętny stosunek do patriotyzmu,  

w tym poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do wartości autotelicznych ukształ-

towanych w ramach więzi z ojczyzną ideologiczną
37

 i symbolami narodowymi. W więk-

szości z nich zauważamy obojętność w odniesieniu do tradycji, historii, bohaterów naro-

dowych i wielu innych czynników wpływających na tworzenie postaw patriotycznych. 

Jedna z odpowiedzi, w której czytamy, że: w dzisiejszych czasach słowo to straciło ma-

cierzyste znaczenie zdaje się potwierdzać powyższe stwierdzenie. Inna wskazuje na brak 

autorytetów, które dawałyby przykład do kreowania postaw patriotycznych. Czytamy  

w niej, że: w dzisiejszych czasach trudno mówić o patriotyzmie, a głównie brak przykła-

dów osób, które charakteryzują postawy patriotyczne. 

  Odnosząc się do odpowiedzi o charakterze radykalnym, należy podkreślić, że spo-

śród 21 odpowiedzi (stanowiących 4,4% wszystkich udzielanych przez respondentów) 

23,8% z nich (5 osób) nie tylko deklarowało odrzucenie patriotyzmu, jako elementu bu-

dowania narodowych wartości, ale także przedstawiało skrajne poglądy i postawy, takie 

jak etnocentryzm, szowinizm narodowy, a nawet odrzucenie innych narodowości. Należą 

do nich następujące odpowiedzi:  

 wykładnia filozofii skinów;  

                                                 
37

 Zob. S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa 1984, s. 26-27. Ojczyzna ideologiczna to 

pojęcie ukształtowane na gruncie bezpośrednich przeżyć wobec ojczystego terytorium, na przekonaniach 

o uczestnictwie jednostki w pewnej zbiorowości i na przekonaniu, że jest to zbiorowość terytorialna 

związana z tym właśnie terytorium. Moja ojczyzna w tym ujęciu to ziemia mojego narodu. Inny typ 

ojczyzny to ojczyzna prywatna, którą opisuje więź nawykowa z regionem, w którym jednostka wrastała  

w społeczeństwo na drodze socjalizacji. 
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 cechuje się miłością do wartości, symboli, tradycji, ale również okazywaniem 

wyższości nad innymi narodami; 

 bezwzględna lojalność wobec własnego narodu; 

 szacunek do ustroju politycznego; 

 stawianie własnej narodowości ponad innymi; 

 wizja własnego narodu jako wybranego oparta na szowinizmie narodowym  

i egoizmie; 

 bezkrytyczna miłość do siebie jako Polaka.  

  Skrajną grupę odpowiedzi reprezentowali respondenci w przedziale wieku od 23 

do 37 lat, co wskazuje, że starsze pokolenie respondentów, które zostało wychowane  

w duchu innych wartości, raczej nie wykazuje tendencji do skrajnych poglądów i postaw. 

Kolejna ważna obserwacja dotyczy faktu, że skrajne poglądy reprezentują wyłącznie 

mężczyźni – ani jedna z 19 badanych kobiet nie nadała negatywnego kontekstu pojęciu 

patriotyzm (w tym jedna kobieta nie udzieliła odpowiedzi na pytanie).  

 Abstrahując od negatywnego znaczenia nadawanego pojęciu patriotyzm, istotne 

jest, że zdecydowana większość nadawała temu pojęciu pozytywny kontekst. W odnie-

sieniu do grupy odpowiedzi o charakterze tożsamościowym stanowiących 14,7% wszyst-

kich udzielanych odpowiedzi (76 osób), należy zwrócić uwagę, że dotykają one takich 

sfer, jak przywiązanie do narodu i państwa, pełnej akceptacji władzy, religii i społeczeń-

stwa, poświęcenia dla dobra kraju oraz promowania jego wizerunku na arenie międzyna-

rodowej. Należą do nich następujące odpowiedzi:  

 silna więź z narodem i pełna akceptacja wszelkiego zła i dobra wypływające-

go z historii i polityki państwa; 

 poczucie przynależności do Państwa; 

 utożsamianie się i praca na rzecz ojczyzny; 

 tożsamość narodowa oparta na symbolach narodowych; 

 tożsamość narodowa i religijność; 

 oddanie społeczeństwu, to przywiązanie do swojego narodu i działanie w jego 

interesie na arenie międzynarodowej. 

 Dość znaczący odsetek – 12,0% wszystkich odpowiedzi (62 osoby) stanowiły te, 

które nawiązują do systemu wartości (ładu aksjo-normatywnego). Istotą omawianych 

odpowiedzi jest to, że zwracają się ku poszanowaniu norm i wartości obowiązujących  

w systemie społecznym, oddaniu ideałom oraz narodowi bez poszukiwania własnych 

korzyści z tego faktu. Powyższe cechy patriotyzmu odzwierciedlone zostały w następują-

cych odpowiedziach: wzajemne uszanowanie przyjętych wartości w danym narodzie, 

przedkładanie dobra ogółu ponad swoje, bezinteresowność i oddanie ideałom, stosowanie 

się do systemu wartości obowiązującego w społeczeństwie, poszanowanie norm i wartości 

oparte na dobru własnego narodu i kraju, poszanowanie wartości własnego narodu. 

 Pozytywny kontekst pojęcia patriotyzm odnajdujemy również w odpowiedziach 

dotyczących poczucia dumy narodowej i honoru, które stanowiły 17,1% wszystkich od-

powiedzi (88 osób). Większość respondentów udzielających odpowiedzi o tym charakte-

rze zwracało uwagę na poczucie własnej godności i honor, jako czynniki kształtujące 

postawę patriotyczną oraz kształtujących wizerunek Polaków w opinii innych narodowo-
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ści. Spośród odpowiedzi o tym charakterze na uwagę zasługują następujące: poczucie 

godności, jako obywatel danego narodu i państwa, godne reprezentowanie kraju na are-

nie międzynarodowej, zdolność do walki na rzecz kraju, duma z faktu przynależności do 

narodu, chęć do wyrzeczeń i poszanowanie własnego wizerunku własnej narodowości. 

 Odpowiedzi nawiązujące do symboli narodowych stanowią 7,9% wszystkich 

udzielanych przez respondentów (41 osób). Wskazują jednoznacznie, że patriotyzm nie-

rozerwalnie wiąże się z symbolami narodowymi, ich poszanowaniem i identyfikacją na-

rodowości i państwa. W symbolach narodowych, takich jak godło, flaga oraz hymn pań-

stwowy, zawarte są treści opisujące chlubne epizody z historii oraz przesłanie dotyczące 

głównych wartości, którym dana narodowość hołduje. Symbole posiadają o tyle istotne 

znaczenie, że ich znajomość pozwala zdobyć uznanie i szacunek ze strony przedstawicieli 

innych narodowości, a także pozwala uniknąć nieświadomych błędów w interpretacji ich 

znaczenia. Spośród odpowiedzi nawiązujących do symboli na uwagę zasługują następują-

ce: odpowiedzialność, myślenie kategoriami państwa, poszanowanie symboli narodo-

wych, poczucie honoru, to nie tylko znajomość symboli narodowych, ale znajomość ich 

historii, treści i przesłania dla narodu, poszanowanie wszelkich symboli narodowych, np. 

hymnu, flagi, godła i pomników, znajomość symboli narodowych własnych i ich posza-

nowanie w kraju i za granicą. 

 Patriotyzm w opinii respondentów utożsamiany był również z historią i tradycjami 

narodowymi, o czym świadczy 11,8% (61 osób) wszystkich odpowiedzi. Obok symboli 

narodowych, historia i tradycje kształtują bowiem tożsamość narodową, która w tym kon-

tekście posiada retrospektywny charakter. Patriotyzm rozpatrywany jako suma elemen-

tów kulturowych ukształtowanych na gruncie dorobku minionych pokoleń czerpie swoje 

źródła z dokonań i osiągnięć przodków. Historia natomiast traktowana jest jako zapis 

dziejów narodu i państwa stanowi źródło informacji na ich temat. Wśród odpowiedzi na-

wiązujących do historycznego charakteru pojęcia patriotyzmu na uwagę zasługują, takie 

jak: cecha przypisywana obywatelowi danego kraju określająca miarę jego przywiązania 

do tradycji, historii, bohaterów i świąt narodowych, poszanowanie i podtrzymywanie 

tradycji narodowych, dbałość o język, znajomość historii i zwyczajów, przekazywanie 

wiedzy i tradycji pokoleniom, odnajdywanie w historii narodu własnych korzeni rodzin-

nych. 

 Kolejną grupę odpowiedzi opisujących pojęcie patriotyzm byłe te, które posiadały 

charakter afirmacyjny – 18,4% wszystkich odpowiedzi (95 osób). Większość z udzielo-

nych odpowiedzi wskazywało na miłość do kraju, jego symboli narodowych oraz szeroko 

pojmowanej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich kultury. 

Oto kilka z odpowiedzi opisujących afirmacyjny charakter pojęcia:  

 to coś, co powinien nosić w sercu każdy obywatel, by móc nazywać się nim; 

 oddanie narodowi i przywiązanie do jego elementów kulturowych; 

 miłość do ojczyzny; 

 miłość do wartości narodowych i symboli; 

 uwielbienie własnego kraju; 

 zdrowa fascynacja własnym narodem; 

 bez cech megalomanii i nacjonalistycznych akcentów. 
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 Badane wśród żołnierzy elementy kultury opisujące autoteliczny wymiar funkcjo-

nowania armii zdają się potwierdzać pewne stałe elementy systemu wartości, które  

w dużym stopniu skorelowane są z wykonywanym zawodem. Wprawdzie w badaniach 

nie poruszano kwestii wartości materialnych w takim stopniu, by pokazać przeciwwagę 

dla autotelicznych, jednak zauważalna jest pewna tendencja do zdolności do poświęceń 

bez względu na koszty materialne. Wartości autoteliczne wpisane w ethos zawodu poka-

zują, że mimo degradacji moralnej współczesnych społeczeństw, istnieje pewna grupa 

zawodów (w tym zawód żołnierza), które w sposób naturalny kształtują i pozwalają 

utrzymać przywoływane już w artykule wartości uniwersalne – concesus unieversalis.  

Z pewnością zaliczyć do nich należy patriotyzm, który – jak się zdaje – stanowi wśród 

żołnierzy względnie stały element kultury organizacji, który nie ulega degradacji, mimo 

konsumpcji. 

PODSUMOWANIE 

Należy zdać sobie sprawę, że przedstawione wyniki badań to tylko wycinek pro-

blemów opisujących system wartości polskich żołnierzy. Są one wyłącznie ogólnym tłem 

i wyznacznikiem kierunku szerszych badań, prowadzących do diagnozy proporcji pomię-

dzy wartościami instrumentalnymi a autotelicznymi. Istotnym elementem takich badań 

powinna być diagnoza motywacji żołnierzy do uczestnictwa w operacjach pokojowych  

i misjach stabilizacyjnych, która pozwoliłaby dokonać oceny żołnierza w kategoriach 

patrioty i wzoru wartości etycznych oraz konsumenta dóbr materialnych. Zdaniem auto-

rów, jest to ważny kierunek badawczy, który w dużym stopniu zmieniłby stereotyp żoł-

nierza – beneficjenta przywilejów i przedstawiciela klasy próżniaczej, który na wojnie 

dorabia się majątku i nadmiernie konsumuje dobra materialne
38

. Właśnie ten kierunek 

badań – jak się zdaje – jest najistotniejszy dla pokazania społeczeństwu wizerunku żołnie-

rza, który oprócz zwykłych materialnych wartości wpisanych w naturalny sposób w realia 

bytu, jest nosicielem i ikoną moralności oraz cech kształtujących tożsamość narodową. 
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AXIOLOGICAL DILEMMAS OF A SOLDIER, THAT IS ON THE 

CONFLICT OF VALUES IN THE WORLD OF CONSUMPTION 
 

 

 

Summary 

This article depicts the issues of changing the systems of values in the contemporary world. The 

aim of this article is to present the dynamics of changes in Polish society with reference to the 

collision of tradition and modernity. The discussed introductory issues related to axiology are the 

extensive factual background for the changes in the systems of values in the Polish Army, espe-

cially for presenting their permanent and changeable elements. The reason of the raised issues is 

the fact that a Polish soldier as a participant of a social life – similarly to other classes – on the 

one hand, becomes the part of the ethos of national characteristics, on the other, is an ordinary 

citizen, who has own material needs. Thus, there is the conflict of autotelic and instrumental val-

ues. To present a fragment of social reality of the Polish Army situated in the world of consump-

tion there have been displayed the theoretical extent of axiological dilemmas of the society as well 

as the selected research results conducted among professional soldiers and military students. 
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ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WARTOŚCI ORAZ 

RODZAJÓW TOŻSAMOŚCI WOBEC WYBORU ZAWODU. 

ROZWAŻANIA O ŻOŁNIERZACH ZAWODOWYCH 
 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiam rozważania na temat żołnierzy zawodowych 

jako grupy zawodowej, która posiada specyficzny świat wartości i tożsamości. Podejmuję próbę 

poszukiwania odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze, czy istnieje wyraźnie wyodrębniony 

system wartości, jakim powinni kierować się żołnierze zawodowi, a po drugie, czy istnieją 

aksjologiczne reguły funkcjonowania dla nich? Z przeprowadzonych analiz i rozważań wynika, że 

na moje pytania nie można dać odpowiedzi zdecydowanie twierdzących lub przeczących, co 

stanowi poważną trudność w przygotowaniu kandydatów na wojskowych. 

Słowa kluczowe: wartość, tożsamość, predyspozycje zawodowe, zawód, żołnierz, przywództwo 

wojskowe 

 

 

WSTĘP 

 Na przestrzeni życia każdego człowieka zachodzą wieloaspektowe zmiany. Już od 

dzieciństwa mały człowiek przejawia swoiste dla siebie zainteresowania, wykształca 

własne marzenia, ukazuje siebie otoczeniu jako jednostkę o określonych cechach, 

właściwych jej predyspozycjach. Wszystko to tworzy specyficzny świat wartości 

będących treściami kulturowymi. Bowiem na kulturę składają się wzory sposobów 

myślenia, odczuwania i reagowania, a zasadniczy trzon kultury stanowią […] idee,  

a szczególnie związane z nimi wartości
1
. Według Gerarda Kloski, jednego z autorów 

definicji socjologicznych, podkreślenia wymaga charakter przedmiotowy wartości, do 

których ludzie wyrażają pewien stosunek, a które oddziaływają na jednostkę, w tym na jej 

zachowanie. Stanowią one przedmiot dążeń człowieka
2
. Jednym z prostszych sposobów 

przybliżenia pojęcia wartość jest określenie wartości jako dowolnego przedmiotu 

materialnego lub idealnego, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują 

postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia 

                                                 

  Sylwia Budzianowska – magister prawa, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
1
  C.M. Kluckhohn, Badanie kultury, tłum. U. Niklas, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do 

dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), PWN, 

Warszawa 1975, s. 32. 
2
  G. Kloska, Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych, [w:] Wychowanie ku wartościom. 

Elementy teorii i praktyki, tom I (red.) K. Chałas, Lublin – Kielce 2003, s. 21. 
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odczuwają jako przymus
3
. Wartości w ujęciu socjologicznym rozróżniane są poprzez 

różne ich kategorie, tworzące hierarchię, różnicującą je wyraźnie pod względem stopnia 

ważności.  

Wartości są na ogół zastane, co oznacza, że wynikają z pozycji danej jednostki  

w strukturze społecznej, z przekonań przejmowanych od innych osób w procesie 

socjalizacji, ze stosunków zwierzchnictwa – podporządkowania, z wyrażanych przez 

partnerów w trakcie interakcji i skierowanych wzajemnie na siebie oczekiwaniach 

przywiązanych do ról społecznych
4
. Jednakże wartości są nie tylko przejmowane, lecz 

również tworzone i przetwarzane na nowo w zależności od (...) aktywności jednostek  

i grup podejmujących działania, zmieniających warunki materialne, tworzących nowe 

systemy przekonań, reguł, norm i kulturowych uzasadnień
5
. 

Wartości, stanowiąc wyznaczniki ludzkich działań, determinują ludzkie dążenia 

zmierzające do osiągnięcia wyznaczanych celów, w tym zawodowych. Cele zawodowe to 

jedne z takich, które nakładają na człowieka konieczność przyjęcia specyficznej nowej 

życiowej roli – roli społecznej. Do wypełniania zadań wynikających ze specyfiki roli 

społecznej przygotowuje socjalizacja, w toku której zachodzą nieustannie interakcje. 

Interakcja społeczna rozumiana jest najczęściej jako wzajemne oddziaływanie na siebie 

przynajmniej dwojga ludzi, którzy wchodzą ze sobą w szeroko rozumiany kontakt. 

Zdaniem Piotra Sztompki interakcja jest to (...) dynamiczna, zmienna sekwencja 

wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy modyfikują swoje działania  

w zależności od tego, co robi (lub mówi) ten drugi
6
. Z kolei zdaniem Barbary Szackiej: 

Interakcję społeczną możemy ogólnie określić jako proces wzajemnego oddziaływania co 

najmniej dwóch osobników ludzkich
7
. Autorka rozumie tak zdefiniowaną interakcję 

społeczną jako niewymagającą nawet kontaktów bezpośrednich i mogącą zachodzić też 

wówczas, gdy jej uczestnicy kontaktują się ze sobą na przykład listownie czy 

telefonicznie. Jednocześnie bezpośredniość kontaktu nie gwarantuje z kolei interakcji, co 

ma miejsce, jak podaje Barbara Szacka, w przypadku osób oczekujących w poczekalni  

u lekarza czy podróżnych przebywających w jednym przedziale kolejowym
8
. Ogólnie 

rzecz biorąc, zainteresowania interakcjami w znacznej mierze dotyczą przebiegu 

procesów interakcyjnych, a także kształtowania się w ich toku osobowości i tożsamości 

jednostek oraz kreowania ról społecznych
9
. 

System ról klasyfikuje jednostki w społeczeństwie. Odgrywanie ról społecznych 

jest silnie powiązane z tożsamością jednostki zarówno osobistą jako człowieka, jak też 

społeczną jako aktora społecznego. Perspektywa socjologiczna ukazuje ciągłą zmienność 

tożsamości. Z jednej strony osobowość predysponuje do obrania roli społecznej,  

a z drugiej strony realizowana jest również zależność odwrotna, choć wydawać się ona 

może mało oczywista. Odgrywane przez jednostkę role okazują się mieć tak duży wpływ 

                                                 
3
  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 97. 

4
  M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniora, Poznań 2000, s. 81-82. 
5
  Ibidem, s. 82. 

6
  P. Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 85. 

7
  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s.126. 

8
  Ibidem, s.126. 

9
 Ibidem, s.128. 
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na osobowość, że fakty te wykorzystywane są między innymi w psychoterapii po to, by 

móc zmienić nieprawidłowe wzorce funkcjonowania, nabyte i utrwalone w drodze 

socjalizacyjnej. Role tym silniej działają na tożsamość jednostki, im też silniej jednostka 

identyfikuje się z ich treściami i przekazem oraz im silniej także są one przez nią 

zinternalizowane. Zagadnień dotyczących tożsamości nie da się w pełni zrozumieć nie 

odnosząc się do nauki psychologii, gdzie głównym przedmiotem zainteresowania stało 

się poczucie tożsamości osobistej. Poczucie to określane jest jako świadomość własnej 

spójności w czasie i przestrzeni, w różnych okresach życia, w sytuacjach społecznych  

i pełnionych rolach, a także świadomość własnej odrębności, indywidualności, 

niepowtarzalności
10

. 

Czy określone wartości i poczucie tożsamości mogą stanowić pomoc dla 

żołnierza, by mógł on w pełni sprostać wymaganiom swej roli społecznej, czyli zawodu, 

zwanego też często służbą i kojarzącego się w społeczeństwie z działaniami uznawanymi 

za prawe i szlachetne? Czym winien cechować się tak zwany „dobry” żołnierz, a inaczej 

rzeczujmując żołnierz-profesjonalista? Czy do „odgrywania” pewnych ról społecznych-

zawodowych trzeba wykazywać zdolności jeszcze zanim zostaną one przez człowieka 

uświadomione, a może wręcz role te wymagają od aktorów je odgrywających 

dziedziczenia cech genetycznych, jak też dziedziczenia cech społecznych?  

W niniejszym artykule przedstawiam rozważania na temat żołnierzy zawodowych 

jako grupy zawodowej, która wyodrębnia się na tle innych zawodów poprzez wyróżniki, 

których imperatyw zaistnienia czerpany jest ze świata konkretnych wartości oraz 

tożsamości. 

1. IDEAŁY A FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE 

 Przyjmując założenie, że ludzie zmierzają do funkcjonowania, zgodnego  

z wyznawanymi przez nich wartościami, zasadnicze w kontekście mojego artykułu jest 

postawienie pytań o istnienie wyraźnie wyodrębnionego systemu wartości, jakim winni 

kierować się wykonujący zawód żołnierza, a także pytania, czy możliwe jest 

wyodrębnienie zestawu stałych, sprawdzalnych, niezawodnych reguł aksjologicznych dla 

zawodu wojskowego.  

 Zasadnicza rola armii to obrona społeczeństwa, dlatego musi być ona instytucją 

wysoce zorganizowaną i opartą o dyscyplinę. Główne zadanie sił zbrojnych polega we 

współczesnym świecie wciąż na utrzymywaniu kadr wojskowych w gotowości do 

odparcia agresji zewnętrznej oraz w gotowości do obrony interesów narodowych  

i państwowych. Z tychże powodów, wedle mojego wnioskowania, logiczne jest 

wyobrażenie o wojskowych jako o tych, których cechuje mocne powiązanie z tradycjami, 

obyczajami i nawykami, charakteryzującymi naród – populację, z której się wywodzą. 

Szacunek oraz oddanie dla własnej ojczyzny, gotowość do jej obrony, w tym nawet do 

ponoszenia dla niej najwyższych ofiar to postawy składające się na pojmowanie 

patriotyzmu. Patriota w jednym z wielu definicyjnych rozumień to ten kto kocha swoją 

                                                 
10

  M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki ( w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego 

w latach 1944-1955 ), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

1990, s. 26. 
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ojczyznę łącząc te uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto gotów jest do pracy  

i poświęceń dla dobra ojczyzny
11

. 

Zakorzeniony pogląd, że patriotą jest ten, kto jest gotowy do poświęcenia własne-

go życia zdezaktualizował się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Wyrazem tego są bada-

nia przeprowadzone pod kierunkiem Pani profesor Hanny Świdwy-Ziemby, socjolog 

zajmującej się od lat młodzieżą, w których patriotyzm zajął 78 pozycję z 80 na liście po-

jęć – wartości, które zostały przedstawione młodzieży do uporządkowania w hierarchii od 

najbardziej do najmniej ważnych
12

. 

 Zawód żołnierza powinien być wykonywany najpierw z racji powołania i misji 

społecznej, a dopiero później z powodu korzyści finansowych. Armia będąca elementem 

składowym struktury państwa oraz społeczeństwa powinna służyć narodowi i realizować 

cele wyznaczone przez państwo. Jednakże wojsko musi również być świadome roli, jaką 

pełni w życiu danej zbiorowości, dlatego w chwili, gdy cele i zadania państwa 

demokratycznego zaczynają charakteryzować się agresywną polityką, rozkazami, które 

wykraczają poza etos żołnierza – oficera, zasady etyki wojskowej oraz 

międzynarodowego prawa, wówczas żołnierz jako ten, którego niejako „stworzyły 

wartości” winien mieć prawo odmówić wykonywania rozkazów. Armia jest strażnikiem 

konstytucji, praw obywateli oraz ostatecznym punktem bezpieczeństwa. Każdy żołnierz 

pozostaje też zawsze przede wszystkim obywatelem i oprócz doskonalenia zdolności 

militarnych  ma obowiązek jako obywatel uczestniczyć w życiu swego kraju. 

 Armia, której żołnierzy charakteryzuje wysoki poziom społecznie akceptowanych 

i wyznawanych wartości moralnych, daje solidniejsze prawdopodobieństwo, że nie 

zaistnieją, znane z historii sytuacje, takie jak: nadużycie siły zbrojnej, tyrania, gdy zbyt 

dużo kontroli skumuluje się w aparacie politycznym, albo też sytuacja przejęcia władzy 

przez wojsko, gdy podlega ono zbyt małej kontroli.  

 Żołnierz przeznaczony do specjalnych zadań, na przykład oficer uczestniczący  

w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa NATO, powinien być wszechstronnie 

przygotowanym pod względem ogólnowojskowym i specjalistycznym, powinien 

posiadać wysoką moralność, poczucie godności narodowej i żołnierskiej oraz czuć 

odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa. Cechować go też musi duże 

opanowanie przy wykonywaniu obowiązków i duża odporność psychiczna, co ma 

wyjątkowo ważne znaczenie w związku z używaniem broni. Tak uważano już wiele lat 

temu
13

. 

 Poziom wyszkolenia wojska, a zatem i stan jego gotowości bojowej zależy od 

sprawnego, efektywnego, opartego na wysokich standardach etycznych dowodzenia. 

Ogromną rolę w tym przypadku pełni świadomość u kadry dowódczej etosu oficerskiego 

oraz jego tradycji i zobowiązań, jakie nakłada on na żołnierzy. Oficer według  

J.C. Maxwella powinien charakteryzować się następującymi cechami, wartościami 

osobistymi: 

                                                 
11

 Słownik języka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979, t. II, s. 620. 
12

  Por. M. Niewielska, Patriotyzm – pojęcie które wypadło z obiegu; Dziennik Gazeta Prawna, Młodzież: 

Mamy własne narodowe symbole, 29.07.2009 r. 
13

  Por. J. Kunikowski, Dowódcze i wychowawcze przygotowanie w systemie obronnym RP, wyd. Bellona, 

Warszawa 1995, s. 57-58. 
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 pozytywne nastawienie wobec ludzi i sytuacji, umiejętność pracy z innymi; 

 służebność rozumiana jako gotowość podporządkowania się i podążania za 

liderem; 

 możliwość rozwoju, czyli chęci stopniowego doskonalenia się w miarę 

poszerzania się wykonywanych obowiązków; 

 rzetelność, przejawiająca się w konsekwentnym realizowaniu powierzonych 

zadań; 

 lojalność, wyrażająca się w przedkładaniu celów instytucji nad własne 

pragnienia; 

 elastyczność, polegająca na wykazywaniu zdolności w pokonywaniu 

przeszkód; 

 integralność, manifestująca się w silnym charakterze, wzbudzaniu zaufania 

oraz zgodności słów z czynami; 

 patrzenie i myślenie perspektywicznie, polegające na całościowym 

postrzeganiu instytucji i jej potrzeb; 

 dyscyplina, czyli gotowość wykonywania tego co trzeba, bez względu na 

nastrój; 

 wdzięczność rozumiana jako chęć wyrażania wdzięczności wpływającej na 

styl życia
14

. 

Ethos żołnierski oraz etyka wojskowa pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, 

wynikającą z zadań realizowanych przez armię w społeczeństwie demokratycznym,  

a także z roli żołnierza zawodowego w swoim środowisku. Pielęgnowanie  

i kultywowanie wartości etycznych mających wymiar uniwersalny: godności, honoru, 

wierności, odpowiedzialności, męstwa, odwagi oraz szlachetności jest bezcenne  

w czasach tak zwanej rozchwianej moralności. To bowiem właśnie te wartości stanowią 

nadal fundament postulowanej aktualnej sylwetki etycznej współczesnego oficera – 

przywódcy, profesjonalisty wojskowego, członka międzynarodowej społeczności 

sojuszniczej oraz obywatela państwa demokratycznego. Ich pielęgnowanie i rozwijanie 

jest najlepszą gwarancją należytej jakości i efektywności całych sił zbrojnych
15

. 

2. AKSJOLOGIA WOBEC PROBLEMATYKI PRZYWÓDZTWA W WOJSKU 

 Przywództwo wojskowe stanowi specyficzny rodzaj przywództwa. Bywa ono 

definiowane na wiele sposobów, pośród których można przyjąć, że jest ono procesem 

wpływania przełożonych na podwładnych, zmierzającym do wykonania misji  

i polegającym na wskazywaniu celu i kierunku działania oraz rozbudzaniu i wzmacnianiu 

motywacji
16

. Podstawową i zarazem najważniejszą czynnością, którą przywódca 

wojskowy ma wykonywać i do której powinien być dobrze przygotowany, jest walka. 

Zdolność przygotowania się do walki, umiejętność jej prowadzenia oraz wola zwycięstwa 

                                                 
14

  Por. J.C. Maxwell, Tworzyć liderów czyli Jak wprowadzać innych na drogę sukcesu, przeł. L. Polak, 

wyd. Medium, Warszawa 1997, s. 27-28. 
15

  M. Kubiak, Etyczne aspekty dowodzenia, [w:] Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, wyd. Dom 

żołnierza polskiego, Warszawa 2008, s. 179. 
16

 Por. FM 22-100. Military Leadership, Department of the Army, Washington 1990, p. 13. 
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nad przeciwnikiem to zasadnicze – krytyczne wymiary przywództwa wojskowego. Są to 

zarazem podstawowe kryteria oceny jego skuteczności. Dlatego w przypadku 

przywództwa wojskowego nie jest najistotniejsze, czy na przykład odwaga, honor, 

lojalność to wartości albo dobra w sensie bezwzględnym, ale czy są one wartościami dla 

kogoś lub do czegoś. W świetle teorii przywództwa wojskowego skuteczne wpływanie na 

podwładnych jest celem, a środkami do jego urzeczywistnienia mogą być między innymi: 

uczciwość, odwaga czy zdyscyplinowanie przywódcy. Z drugiej strony, skuteczne 

wpływanie na podwładnych nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji 

innego celu, na przykład zwycięstwa. Z kolei zwycięstwo może być środkiem do 

uzyskania lub zagwarantowania wolności, niepodległości, suwerenności narodu czy 

państwa. Cel często staje się środkiem, a środek staje się celem. Środki postępowania 

mają wartość o tyle, o ile służą osiągnięciu celów, więc wartość ich jest względna, nawet 

w razie przyjęcia, że w konkretnych sytuacjach cele mają wartość same przez się: Środek 

do osiągnięcia jakiejś wartości może jednocześnie posiadać własną wartość
17

. 

Przykładowo męstwo, dyscyplina czy odwaga na polu walki to są przede wszystkim 

środki do odniesienia zwycięstwa, ale także same przez się mają wartość, mianowicie 

moralną. 

Czy wyczerpująca odpowiedź na pytanie o to, jakie wartości powinien uznawać 

przywódca wojskowy, jest więc w ogóle możliwa?  

 Rozumując logicznie, przywódcy wojskowemu potrzebne są takie wartości, które 

w największym stopniu przyczyniają się do realizacji głównego celu przywództwa woj-

skowego, a więc uzyskania sukcesu na polu walki. Jednak, by przeanalizować i zweryfi-

kować to rozumowanie, konieczne jest odwołanie się do literatury przedmiotu, do opinii 

znawców tematyki, teoretyków i praktyków, a także zapoznanie się z wiedzą, której  

w omawianym zakresie dostarcza historia oraz teraźniejszość.  

 Poszczególne kraje postrzegają dość odmiennie problematykę przywództwa woj-

skowego w aspekcie wartości. Wedle przekonań powszechnych we Francji wszystkim 

żołnierzom, a w szczególności przywódcom, niezbędne są takie wartości, jak: honor, mę-

stwo, patriotyzm i dyscyplina. Wartości te są wypisane w najważniejszych miejscach 

obiektów wojskowych. W Wielkiej Brytanii z kolei przywódca wojskowy, zwłaszcza 

oficer, powinien być przede wszystkim dżentelmenem, a więc człowiekiem dobrze wy-

chowanym. Ponadto wskazuje się na ogromne znaczenie odwagi, dyscypliny oraz inicja-

tywy. W przypadku marynarki wojennej niektórzy za wzór stawiają wartości moralne 

reprezentowane przez bodaj największego przywódcę w historii wojen morskich wice-

admirała Horatio Nelsona, a także innych wybitnych dowódców Royal Navy
18

. W Sta-

nach Zjednoczonych lista podstawowych wartości przywódczych jest bardzo długa,  

a znajdują się na niej między innymi: odwaga moralna i fizyczna, lojalność wobec ojczy-

zny i przełożonych, honor, szacunek dla drugiego człowieka, zdyscyplinowanie, inicja-

tywa, wytrwałość, zdecydowanie, zdrowy rozsądek. Fundamentami zaś tego, na czym 

zasadza się przywództwo jest nieposzlakowana uczciwość i prawość
19

. Problematyka 

                                                 
17

 W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa 1986, s. 118. 
18

 Por. W. Karawajczyk, Aksjologiczne dylematy przywództwa wojskowego, [w:] Zeszyty Naukowe 

Akademii Marynarki Wojennej, ROK XLV NR 4 (159) 2004, s. 43. 
19

 Ibidem, s. 43-44. 
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aksjologiczna dla potrzeb zawodu wojskowego jest drobiazgowo przedstawiana w licz-

nych publikacjach. Badania opinii oficerów oraz kandydatów na oficerów Wojska Pol-

skiego wskazują, że za najważniejsze wartości potrzebne przywódcom wojskowym uzna-

ją oni patriotyzm, honor, odwagę, dyscyplinę oraz męstwo. Nikt nie neguje też innych 

wartości, które cechują wszystkich porządnych ludzi
20

. Kodeks Honorowy Żołnierza Za-

wodowego Wojska Polskiego opatrzony został na wstępie mottem autorstwa Józefa Pił-

sudskiego: Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem
21

. 

Od żołnierza Kodeks wymaga bardzo wiele, stawia mu niezwykle wysokie wymagania, 

nie tylko w służbie, w sytuacjach bojowych, ale również poza służbą oraz określa postę-

powanie w sprawach honorowych. Pierwszy wymóg wobec żołnierza zawodowego  

w służbie to gotowość do spełniania obowiązków wobec Ojczyzny nawet za cenę wła-

snego życia
22

. Jest więc to wymóg złożenia najwyższej ofiary - oddania życia, czyli zgo-

dy na śmierć. Zapisy Kodeksu tworzą w mojej ocenie wizerunek żołnierza jako osoby 

wykonującej zawód, który wytycza niemal styl życia, w którym przewidziane są najtrud-

niejsze sytuacje, wymagające dokonywania dramatycznych, nieodwracalnych w skutkach 

wyborów z punktu widzenia biografii jednostki. Sylwetka żołnierza, w moich odczuciach, 

nasuwa tu na myśl skojarzenia o dżentelmeństwie, odwadze i wreszcie bohaterstwie.  

 Pomocne w analizowaniu problematyki aksjologicznej może być zapoznanie się  

z systemami wartości reprezentowanymi przez przywódców wojskowych, uznawanych za 

najwybitniejszych w historii wojskowości: Aleksandra Wielkiego, Cezara, Hannibala, 

Suworowa, Napoleona, wymienionego wyżej Nelsona. W takim wypadku poznanie war-

tości, jakimi kierowali się przywódcy polegać może na próbie rozszyfrowania wartości na 

podstawie czynów, co wiąże się z zawodnością takiego poznania. Czyny ludzi stanowią 

często rezultaty różnych kalkulacji, kompromisów będących efektem zapoznania się  

z wieloma „za” i „przeciw”, nie są więc prostą konsekwencją realizacji określonej warto-

ści. Zauważymy, iż są one w znacznym stopniu odmienne. Wybitni historyczni przywód-

cy byli różnymi osobami, żyli w różnych czasach, mierzyli się z różnymi problemami. 

Najbliższą więc drogą wiodącą do odkrywania prawdy o wartościach w przywództwie 

wojskowym jest w mojej ocenie wnioskowanie, które niestety nie pełni funkcji drogo-

wskazu, lecz wydaje się najbardziej bliskie poznawaniu rozważanej problematyki, mia-

nowicie: nie istnieje powszechnie przyjęte zestawienie wartości uznawanych za niezbęd-

ne przywódcy wojskowemu, bo nawet jeżeli teoretycznie byłoby to możliwe w pewnym 

zakresie do nakreślenia, to praktyka funkcjonowania jako przywódcy jest zbyt różnorod-

na i skomplikowana, by można było wartości te w praktyce bezwzględnie i uniwersalnie 

zobiektywizować. Wybitni wodzowie, którzy stali się bohaterami wojennymi i jako tacy 

właśnie zapisali się w umysłach pokoleń, często stosowali podstępy, okłamywali prze-

ciwnika, by go pokonać i w takich wypadkach makiaweliczne przesłanie o celu uświęca-

jącym środki okazuje się być powodem do dumy, daje możliwość zapisania się złotymi 

literami na kartach historii. Tymczasem podstęp, kłamstwo, oszustwo to słowa, które nie 

kojarzą się pozytywnie, nie mają w sobie dobrego przesłania, bowiem w tak zwanych 
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 Ibidem, s. 44. 
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 Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 5, Poz. 55, Załącznik do obwieszczenia 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. (poz. 55). 
22

 Ibidem. 



Obywatel w mundurze… 

 
321 

normalnych warunkach, w czasie pokoju, w sporcie, w pracy zawodowej, w kontaktach 

międzyludzkich, nie nazywają one i nie oznaczają właściwych, godnych postaw życio-

wych.  

3. KULTURA FIZYCZNA W WOJSKU JAKO WARTOŚĆ PONADCZASOWA 

 Przy podejmowaniu problematyki wartości związanych z cielesnością człowieka, 

z jego fizyczną strukturą i fizycznym funkcjonowaniem, zasadnicze staje się ustalenie 

znaczenia przypisywanego zaletom ciała i doskonaleniu cielesności. Głównie poszukuje 

się przy tym odpowiedzi na takie pytania, jak: czemu warto zajmować się ciałem, dbać  

o jego zdrowie, sprawność, odporność, wydolność i urodę? Określenie stanu cielesności, 

prawidłowe zdiagnozowanie jej jest ważne nie tylko z uwagi na jednostkowe, często 

subiektywne odczucia, ale z uwagi na zobiektywizowane potrzeby społeczne. Fakt, że 

człowiek ma ciało i cielesne potrzeby, w istocie swej takie same jak potrzeby zwierząt. 

Podobnie jak one wbudowane ma dążenie do fizycznego przetrwania. Ciało narzuca 

człowiekowi wolę przetrwania bez względu na okoliczności
23

. 

 W porównaniu z takimi pojęciami, jak „jaźń” czy „tożsamość jednostki”, „ciało” 

wydaje się terminem prostym. Zwykle pod tym pojęciem rozumiemy przedmiot fizyczny, 

który posiadamy czy też miejsce, w którym mamy szczęście – lub nieszczęście – 

przebywać. Ciało jest jednak czymś więcej, jest ono układem działania, źródłem praktyk, 

którego czynne zaangażowanie w codzienne interakcje jest konieczne do zachowania 

spójnego poczucia własnej tożsamości
24

. 

 Dla żołnierza zawodowego największą wartość stanowi sprawne ciało. Wzór 

sprawnościowy stanowi konsekwencję, obowiązującego we wszystkich dotychczasowych 

społeczeństwach, instrumentalnego traktowania ciała, podporządkowanego celom 

praktycznym i militarnym. Model wychowawczy wywodzący się ze starożytnej Sparty 

stanowi przykład najbardziej skrajnego i najbardziej konsekwentnie realizowanego wzoru 

utylitarnego podejścia do sprawności fizycznej. Pomimo różnych odmienności, wzór ten 

był kontynuowany w późniejszym wychowaniu rycerskim, zaznaczył się  

w doświadczeniach armii zaciężnych i pospolitego ruszenia. W istocie te same cele 

przyświecają wychowaniu fizycznemu we współczesnym wojsku. Wprawdzie w dobie 

wysoko rozwiniętej techniki wojennej można by uznać, że umiejętności sprawnościowe 

żołnierzy mogą przesunąć się na dalszy plan, to jednak trudno chyba myśleć o żołnierzu 

jako o osobie niewysportowanej, niecharakteryzującej się wytrzymałością fizyczną, 

niedążącej do wypracowania takiej wytrzymałości, nieuprawiającej sportu. Brak ćwiczeń 

fizycznych dla każdego organizmu oznacza brak dbałości o zdrowie, problemy  

z kondycją. Przecież do walki zbrojnej od zawsze angażowani byli silni i zdrowi 

osobnicy, ponieważ oceniani byli jako najcenniejsi z uwagi na konieczność biologicznego 

przetrwania gatunku. Udział w walce zbrojnej poprzedzony był z reguły wieloletnimi 

przygotowaniami edukacyjnymi, w tym z zakresu kultury fizycznej. O powodzeniu,  

                                                 
23

  M. Marcinkowski, M. Sokołowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku, Tom 
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a nierzadko po prostu o przetrwaniu uczestników konfliktów zbrojnych rozstrzygały ich 

możliwości fizyczne, takie jak: opanowanie sztuki władania własnym ciałem, 

wykorzystanie podstawowych cech motorycznych ciała, czyli wytrzymałości, siły, 

szybkości, zwinności. Sprawność fizyczna od zawsze mocno współtworzy wizerunek 

żołnierza – obrońcy ojczyzny. Obecność kultury fizycznej w wojsku służy wykształceniu 

niezbędnej w walce zbrojnej sprawności fizycznej. Służy ona też kształtowaniu 

pozytywnych postaw wobec tej kultury.  

PODSUMOWANIE 

 Podejmując rozważania na temat roli wartości w podejmowaniu decyzji o wybo-

rze zawodu wojskowego oraz profesjonalnym wykonywaniu tego zawodu, przyjęłam 

założenie, że przeplatają się one z poczuciem tożsamości osobistej i społecznej i stanowią 

razem punkt wyjścia dla prawidłowego funkcjonowania zawodowego. Analizując litera-

turę przedmiotu, poznając historię, w którą na stałe wpisały się postacie wielu żołnierzy, 

w tym przywódców wojskowych, dochodzimy do wniosków odnoszących się do znacze-

nia wartości w życiu żołnierza, które są spójne, bardzo zbliżone. Tak więc wartości, na 

które wskazywałam w niniejszym artykule, nie są w przypadku wojskowych kwestią lo-

sową, to znaczy, by spełniać wymogi zawodu żołnierza nie wystarczy mieć jakiekolwiek 

wartości i kierować się nimi w życiu. Wartości sprzyjające wypełnianiu zadań żołnier-

skich znaleźć można między innymi w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego 

Wojska Polskiego. Ich zestaw przypomina mi nawet konstrukcje bohaterów niektórych 

utworów literackich, przede wszystkim rycerzy z epoki średniowiecznej, na przykład  

z „Pieśni o Rolandzie”. Wartości „rezerwowane” dla wojskowych plasują ich w rzędzie 

pretendujących do prestiżu i elitarności w społeczeństwie.  

Świat wartości i ideałów przeznaczonych dla żołnierza musi być mu o wiele bliż-

szy i bardziej przez niego zinternalizowany niż ten sam świat w życiu przedstawicieli 

wielu innych zawodów, w przypadku obywateli niebędących żołnierzami. Jest tak, po-

nieważ nawet niektóre współczesne próby definiowania wielu pojęć wartości nie zawiera-

ją w sobie elementów, które są koniecznie wymagane w realizowaniu roli-misji żołnierza. 

Również z uwagi na przemiany cywilizacyjne i trendy globalizacji, zmieniają się w spo-

łeczeństwach poglądy, co do wartości i treści definicji ich dotyczących, które niegdyś 

były uznawane za obowiązujące, a obecnie odchodzą ze świadomości społecznej. 

 Żołnierz nie istniałby bez wartości, bez względu na funkcję, jaką pełni, jakie są 

mu powierzone zadania, w jakich okolicznościach znajduje się, czy wydaje rozkaz, czy 

jest wykonawcą rozkazu. Jednakże wartości stanowią zaledwie warunek konieczny, ale 

nie wystarczający skutecznego wykonywania zawodu żołnierza. Na podstawie systemu 

uznawanych przez kogoś wartości nie można przewidzieć, czy będzie on profesjonalistą, 

choć byłoby to niezmiernie korzystne z punktu widzenia celów edukacji wojskowej. Nie 

udało się niestety, jak dotąd, naukowo wykazać istnienia prostej i jednoznacznej zależno-

ści pomiędzy wzniosłymi wartościami i wzorcową pracą zawodową żołnierza. Jednakże 

nawet na podstawie znajomości życia i zbierania doświadczeń życiowych, bardziej praw-

dopodobne wydaje się, że czyny odwołujące się do szlachetnych i pożądanych wartości 

dadzą dobre wyniki oraz że czyny takie podejmowane są w oparciu o szlachetne wartości.  
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 Zawód żołnierza to droga pełna wyzwań. Czy ideały, którymi kieruje się żołnierz, 

wyznaje je i postanowił być im wierny, w sytuacji na przykład odmowy wykonania roz-

kazu sprzecznego z tymi ideałami, mogą być rzeczywiście tak tworzące żołnierza, że war-

to dla nich ryzykować konsekwencje zawodowe, często bardzo dolegliwe? Każdy żoł-

nierz może stanąć przed takim dylematem i będzie musiał na własną odpowiedzialność  

i ryzyko dokonać wyboru, w trudnych warunkach, pod presją czasu, w rozdarciu między 

rozkazem a własnym sumieniem. Jak można w ogóle poszukiwać słusznych zasad działa-

nia w konkretnych okolicznościach, posiłkując się bardzo ogólnymi wskazówkami, mają-

cymi ograniczony zasięg obowiązywania? Nie wiem, czy kiedykolwiek takie dylematy 

doczekają się przejrzystych rozwiązań, pewnych i nieobarczonych wieloma niewiado-

mymi, co do konsekwencji dla podejmujących trudne wybory żołnierzy.  

 Człowiek jest istotą zmienną i uczy się przez całe swoje życie, nabywając nowe 

umiejętności. Nauka wiąże się nieodłącznie z powtarzaniem poznawanej i przyswajanej 

wiedzy. Dlatego ugruntowywanie nauki o wartościach musi mieć miejsce przez całe ży-

cie. Edukacja taka niezbędna jest również oczywiście żołnierzom, ponieważ od zespole-

nia ich pracy z konkretnymi wartościami zależy jakość tej pracy, determinacja zawodo-

wa, wiara w najwyższą słuszność i sens wykonywania zawodu żołnierza, bowiem od tej 

wiary może zależeć bezpieczeństwo każdego z nas i całego naszego kraju. 
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THE ISSUES ON THE SYSYTEMS OF VALUES AND THE TYPES OF IDENTITIES 

TOWARDS THE CHOICE OF A PROFESSION. REFLECTIONS ABOUT THE PRO-

FESSIONAL SOLDIERS 

Summary  

In this article there are presented the considerations on the professional soldiers as a pro-

fessional group that has a specific world of values and identities. The author makes an attempt to 

look for an answer to two questions: firstly, if there is a clearly separated system of values, which 

should be guided by professional soldiers, and secondly, whether there are axiological operating 

rules for them. The analyses and considerations carried out so far show that it is not possible 

definitely to give either yes or no answers, which constitutes a serious problem in training candi-

dates for militaries. 

Keywords: value, identity, professional predispositions, profession, soldier, military leadership 
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CZĘŚĆ V 

ROLE SPOŁECZNE ŻOŁNIERZY 
 

 

Andrzej PIOTROWSKI

 

 

 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET–ŻOŁNIERZY  

PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W MARYNARCE WOJENNEJ 
 

Streszczenie: Wzrastająca liczba kobiet pełniących służbę w siłach zbrojnych to wynik przeobra-

żeń kulturowych i prawnych, jakie mają obecnie miejsce w naszym państwie. Tendencja ta, zgod-

nie ze standardami zachodnimi, będzie najprawdopodobniej wzrastająca, a niewielka ilość badań 

poświęconych kobietom w wojsku nakazuje pochylić się nad problematyką ich funkcjonowania w 

społeczeństwie. Artykuł przedstawia wyniki badań ukazujących parametry jakości życia oraz sa-

tysfakcji z niego wśród kobiet-żołnierzy pełniących służbę w Marynarce Wojennej w porównaniu z 

kobietami zatrudnionymi w zawodach cywilnych oraz w populacji ogólnopolskiej. 

Słowa kluczowe: Kobiety-żołnierze, Marynarka Wojenna, jakość życia, satysfakcja z życia 

 

 

WSTĘP - JAKOŚĆ ORAZ SATYSFAKCJA Z ŻYCIA W WYBRANYCH KON-

CEPCJACH I BADANIACH 

Już od czasów starożytnych próbowano ustalić, jakie czynniki wpływają na satys-

fakcjonujące życie. Według Arystypa z Cyreny, który był uczniem Sokratesa, pełnym 

szczęściem było osiąganie zmysłowej przyjemności. Niemal wszyscy greccy filozofowie 

rozumieli szczęście jako posiadanie największych dóbr dostępnych człowiekowi, spierali 

się jednak, jakie to mają być dobra: moralne, hedoniczne czy też równowaga między ni-

mi
1
. Obecnie w nauce aktualne są trzy główne podejścia do pomiaru jakości życia: eko-

nomiczne, statystyczne i psychologiczne
2
. Podejście ekonomiczne posługuje się mierni-

kami zwanymi wskaźnikami, a podstawą dobrobytu ekonomicznego jest konsumpcja 

dóbr. Podejście statystyczne opiera się na wskaźnikach rozwoju gospodarczego lub spo-

łeczno-gospodarczego. Podejście psychologiczne analizuje subiektywną percepcję jakości 

życia jako całości lub poszczególnych jego wymiarów. Badania własne przedstawione w 

niniejszym artykule opierają się na paradygmacie psychologicznym. Aby w pełni zrozu-

mieć to podejście, należy najpierw wyjaśnić jego podstawowe terminy. Jakość życia 

                                                 

  Andrzej Piotrowski – adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Gdański 

1
 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

2
 W. Ostasiewicz, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, [w:] Ocena i analiza jakości życia, 

Ostasiewicz W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wro-

cław 2004, s. 11-47. 
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określana jest w nim także jako dobrostan, dobrobyt, satysfakcja z życia, zdrowie
3
. Se-

ligman używa pojęcia szczęście i dobrostan zamiennie
4
, a przez jakość życia roumie się: 

bilans emocjonalny, przy czym przewaga emocji pozytywnych oznacza wysoką jakość 

życia
5
.  

Dla jakości i satysfakcji z życia ważne są zarówno warunki zewnętrzne, posiadane 

zasoby, jak i indywidualne cechy osobowości. Wielu badaczy zajmowało się związkiem 

pomiędzy dochodem i satysfakcją z życia. Ujawniona zależność ma charakter krzywoli-

niowy. Po osiągnięciu pewnego poziomu dochodów przyrost dobrostanu jest już bardzo 

niewielki. Im ktoś bardziej jest zadowolony z życia, tym mniejszy jest udział dochodów 

dla wyjaśnienia jego dobrostanu. Wysoki poziom możliwości zaspokajania potrzeb żyw-

nościowych i kulturowych, dostęp do dobrej opieki medycznej, satysfakcjonujące warun-

ki mieszkaniowe, sposób spędzania wolnego czasu z pewnością zależą od poziomu do-

chodów
6
. Dla satysfakcji z życia istotne są warunki życiowe. Wilson w swoich badaniach 

ujawnił, że zarówno cechy osobowościowe, jak i zmienne demograficzne związane są  

z dobrostanem
7
. Z przeprowadzonych przez niego badań wyłania się następujący obraz 

osoby szczęśliwej: młoda, wykształcona, będąca w związku małżeńskim, religijna, o do-

brym stanie zdrowia, z dużymi dochodami, ekstrawertywna, optymistyczna, o wysokiej 

samoocenie, umiarkowanych aspiracjach i wszechstronnej inteligencji.  

Kolejnym czynnikiem istotnie wpływającym na spostrzegany poziom satysfakcji  

z życia jest małżeństwo
8
. Możliwość efektywnego równoważenia ról związanych z pracą 

i rodziną leży u podstaw sukcesu życiowego, a brak satysfakcji z małżeństwa i rodziny 

koreluje z brakiem satysfakcji z pracy
9
. Satysfakcjonująca jakość życia rodzinnego jest 

czynnikiem chroniącym przed negatywnym wpływem pracy zawodowej, natomiast dobre 

relacje przyjacielskie w miejscu pracy mogą być znakomitym źródłem wsparcia społecz-

nego w sytuacji wystąpienia problemów rodzinnych.  

Według Veenhovena także sposób spędzania czasu wolnego ma wpływ na satys-

fakcję z życia. Spędzanie czasu wolnego z bliskimi, którzy w interakcjach dostarczają 

pozytywnych emocji zwiększa znacznie satysfakcję z życia
10

. 

Diener i Lucas po przeprowadzonych badaniach wykazali, że cechami osobowo-

ści, które w największym stopniu związane są z dobrostanem psychicznym są ekstrawer-

                                                 
3
 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Impuls, Kraków 2008. 

4
 J. Czapiński, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Akademos, Warszawa 1992. 

5
 A. Dziurowicz-Kozłowska, Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia jakości życia”, T. 1 nr 2, 2002,  

s. 82. 
6
 J. Czapiński, Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, [w:] Psychologia ekonomiczna, 

Tyszka T. (red.), GWP, Sopot, 2004, s. 192-242.  
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 W. Wilson, Correlates of avowed happiness, “Psychological bulletin”, nr 67, 1967, s. 294-306.  
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 N.D. Glen, C.N. Weaver, A multivariate study of material happiness, “Journal of Marriage and the Fami-

ly”, nr 40, 1979, s. 269-282.  
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 T. Rostowska, Aktywność zawodowa małżonków a jakość ich życia, [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo 

i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Rostowska, T. (red), Difin, Warszawa 2009, s. 60-80.  
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 M.E.P. Seligman, Psychologia pozytywna, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile 
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sja i neurotyzm
11

. Wysoka ekstrawersja i niski poziom neurotyzmu sprzyjają dobrosta-

nowi, a wpływ tych dwóch cech jest trwały z uwagi na ich genetyczne podłoże. 

Bardzo interesującym podejściem do wyjaśniania jakości i satysfakcji z życia jest 

perspektywa genetyczna. Z badań prowadzonych w tym paradygmacie wynika, że geny 

wyjaśnić mogą od 40% do 55% dobrostanu psychicznego
12

. Według Diner i Biswas-

Diner, jednym ze źródeł istotnego wpływu wyposażenia genetycznego na nasze poczucie 

szczęścia jest fakt, iż geny decydują o sposobie przetwarzania hormonów związanych  

z nastrojem
13

. 

Z przytoczonych badań oraz podejść wynika, że dla jakości i satysfakcji z życia 

ważne są zarówno czynniki zewnętrzne, jak zasoby, małżeństwo oraz wewnętrzne, jak 

wyposażenie genetyczne. Nie sposób niestety w tym miejscu wymienić najważniejsze 

nawet badania i koncepcje poruszające tematykę jakości i satysfakcji z życia. Zaintereso-

wany Czytelnik inspiracje do eksploracji tego zagadnienia znajdzie w przytaczanej litera-

turze. 

1. KOBIETY W SIŁACH ZBROJNYCH RP 

Bezpieczeństwo państwa zależy w dużym stopniu od sposobu funkcjonowania 

grup mundurowych, w tym w znacznej mierze od wojska. W ostatnich latach kobiety 

zaczynają pełnić w nim coraz bardziej istotną rolę. Nabór kobiet do sił zbrojnych rozpo-

czął się w 1988 r. w trybie szczególnym. Na początku zajmowały one stanowiska głównie 

w korpusie medycznym i społeczno-wychowawczym. Systematyczny wzrost liczby ko-

biet w armii rozpoczął się w 1999 r., kiedy to Polska wstąpiła do NATO i ustalone zostały 

formalnoprawne możliwości wyboru zawodu przez nabór kobiet do szkół i akademii woj-

skowych
14

. Od 2000 r. kobiety poprzez udział w wojskowym systemie edukacji znalazły 

się w sferze rozwoju aktywności zawodowej w siłach zbrojnych.  

Krajowe doświadczenia w zakresie włączania kobiet w struktury wojska nie są tak 

długotrwałe, jak w państwach zachodnich
15

. W 2012 r. w Siłach Zbrojnych pełniło służbę 

2133 kobiet-żołnierzy, co stanowi średnio 2,31% stanu osobowego armii, w samej zaś 

Marynarce Wojennej służyło ich 202. W szkołach wojskowych uczy się 377 kandydatek, 

z czego 40 w Akademii Marynarki Wojennej
16

. Zauważalne zwiększanie się naboru ko-

biet nastąpiło dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Jeżeli za punkt odniesie-

nia przyjmiemy standardy NATO, którego członkiem jest przecież Polska, to przyjąć na-

leży, że następować będzie wzrost liczby kobiet, które do tej pory stanowią jedynie zni-

                                                 
11

 E. Diener, R.E. Lucas, Personality and subjective well-being, [w:] Well-being: The foundations of hedon-

ic psychology, Kahneman D., Diener E., Schwarz N. (red.), Russell Sage Foundation, New York 1999,  

s. 213-229. 
12
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dobrostanu, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Czapiński 

J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s. 257-283.  
13

 E. Diner, R Biswas-Diner, Szczeście, Smak Słowa, Sopot, 2010, s. 163.  
14

 M. Baran-Wojtachnio, Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat z badań, [w:] Kobiety 

w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, J. Maciejewski i K. Dojwa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 13. 
15
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Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 11.  
16
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komy procent naszej armii. Proces profesjonalizacji armii oraz integracja ze strukturami 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i sił reagowania UE wymaga zmiany podej-

ścia do roli kobiet w Siłach Zbrojnych. Wejście Polski do struktur NATO zobligowało 

nas do przyjęcia standardów Sojuszu, co oznacza zwiększoną rekrutację kobiet do armii  

i co za tym idzie, ich większy udział w korpusie kadry zawodowej, w tym także oficer-

skiej. Naturalnie zmiany takie nie zawsze spotykają się z pełną akceptacją zarówno śro-

dowiska wojskowego, jak i cywilnego. Wynika to po części z tradycyjnie ukształtowanej 

i rozumianej roli kobiet, które spostrzegane są jako osoby odpowiedzialne za budowanie 

więzi rodzinnych. Przeciwnicy obecności kobiet w SZ wskazują na dodatkowe koszty 

związane z przystosowaniem sfery socjalno-bytowej, zmniejszoną dyspozycyjnością,  

a także mniejszą predyspozycją psychofizyczną kobiet do służby wojskowej. Z danych 

zebranych przez Branicką i Baran-Wojtachnio wynika, że prawie 60% mężczyzn-

żołnierzy opowiada się za służbą kobiet, a zaledwie 15,1% uważa, że kobiety posiadają 

szczególne cechy psychofizyczne użyteczne w służbie wojskowej. Jednocześnie, co trzeci 

mężczyzna-żołnierz uważa, że wojsko nie jest przygotowane do służby kobiet (organiza-

cyjnie i kulturowo)
17

.  

Na wzrost proporcji kobiet w armii wpływ ma: zwiększanie poziomu uzawodo-

wienia armii oraz wpływ ochotniczego naboru do zawodowej służby wojskowej; poja-

wienie się aktów prawnych zapewniających równouprawnienie płci; zwiększająca się 

aktywność środowisk kobiecych i feministycznych walczących o tworzenie nowych ob-

szarów aktywności zawodowej; modernizacja sprzętu i uzbrojenia, która zmniejsza zapo-

trzebowanie na wysiłek fizyczny; wpływ służby kobiet na wizerunek wojska w społe-

czeństwie oraz w trakcie misji
18

. 

Niestety w krajowej literaturze przedmiotu poświeconej czy to jakości życia, czy 

też kobietom pełniącym służbę w formacjach mundurowych nie ma badań łączących oba 

te obszary. Także przegląd literatury zachodniej (z wykorzystaniem bazy EBSCO) ujaw-

nił zaledwie kilka pozycji. Jedynie kumulowanie się danych empirycznych w dłuższej 

perspektywie czasowej pozwoli zdiagnozować stan oraz rzeczywiste problemy wynikają-

ce z transformacji polegającej na aktywnym włączaniu kobiet w struktury armii.  

Podjęcie tematyki jakości życia kobiet-żołnierzy wynika z faktu ich coraz więk-

szego udziału w budowaniu bezpieczeństwa państwa. Satysfakcjonujące funkcjonowanie 

w sferze prywatnej w dużym stopniu przekłada się na funkcjonowanie w sferze zawodo-

wej, a od jej efektywnej realizacji zależy bezpieczeństwo państwa. 

2. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 

Cel badań 

Głównym celem badania było ustalenie poziomu jakości życia oraz satysfakcji  

z niego kobiet – żołnierzy pełniących służbę w Marynarce Wojennej. 

 

                                                 
17

 J. Branicka, M. Baran-Wojtachnio, Służba zawodowa kobiet-żołnierzy, Wojskowe Biuro Badań Społecz-

nych, Warszawa, 2009, s. 4. 
18
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Charakterystyka badanej populacji 

W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 47 kobiet-żołnierzy  pełniących 

służbę w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni
19

.
 

Należały do nich: Dowództwo 3. FO, jednostki okrętowe stacjonujące w Gdyni oraz 

jednostki brzegowe z Gdyni, Rozewia i Siemirowic. Średnia wieku w badanej grupie 

wyniosła M = 29,79, a SD = 4,55. Wykształceniem średnim legitymowało się 11 kobiet, 

licencjackim 6, a wyższym 30. Jako grupę porównawczą przebadano kobiety pracujące  

w zawodach cywilnych dobrane tak, by liczebność oraz główne zmienne 

socjodemograficzne odpowiadały grupie kobiet-żołnierzy.  

Metoda 

W badaniu wykorzystana została Skala Satysfakcji z Życia autorstwa E. Dienera, 

R. Emmonsa, R. Larsena i S. Griffina w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego
20

. Skala 

składa się z 5 itemów i mierzy ogólną satysfakcję z życia. Wyniki w tej skali mieszczą się 

w przedziale od 5 do 35 punktów. Im wyższy wynik, tym ogólna satysfakcja z życia jest 

większa. 

Drugim wykorzystanym narzędziem była Skala zadowolenia z poszczególnych 

dziedzin i aspektów życia, która to jest powszechnie stosowanym narzędziem w badaniach 

nad jakością życia
21

. Osoby badane oceniały na skali od 1 do 6 stopień zadowolenia  

z danej sfery swojego życia. Cyfra 1 oznaczała bardzo zadowolona, a cyfra 6 bardzo 

niezadowolona. 

Wyniki  

Pierwszym krokiem w analizie statystycznej było ustalenie, jaki jest poziom 

satysfakcji z życia kobiet-żołnierzy w porównaniu z kobietami pracujących w zawodach 

cywilnych. Uzyskane dane zawarte zostały w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia u kobiet-żołnierzy oraz u kobiet 

zatrudnionych w zawodach cywilnych 

Miejsce pracy N M SD T P 

Marynarka Wojenna 47 24,04 4,84 
3,00 ,100 

Zawody cywilne 52 20,24 6,12 

Źródło: opracowanie własne 

Według Juczyńskiego średni wynik w Skali satysfakcji z życia w polskim społe-

czeństwie wynosi M = 20,37 (SD = 5,32). Kobiety-żołnierze pełniące służbę w Marynar-

ce Wojennej uzyskały 24,04 punkty, co stanowi dolną granicę 7 stena – są to zatem wy-

niki znacznie przekraczające średnią ogólnopolską oraz wyniki uzyskane przez kobiety 

zatrudnione w zawodach cywilnych. Warto w tym miejscu zauważyć, że kobiety-

żołnierze uzyskały wyniki wyższe niż kobiety zatrudnione w Służbie Więziennej
22

. Ko-

                                                 
19

 Badanie zostało przeprowadzone przez p. Renatę Czajkę w ramach seminarium licencjackiego w 2012 r. 
20

 Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001. 
21

 R. Derbis, A. Bańka, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, SPA, Poznań 1998. 
22

 A. Piotrowski, Jakość i satysfakcja z życia funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego”, nr 74-75, 2012, s.107-138. 
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lejnym krokiem analizy statystycznej było ustalenie, czy zawód małżonka (cywilny vs 

mundurowy) ma związek z satysfakcją z życia w badanej grupie. Szczegółowe dane za-

wiera tabela 2.  

Tabela 2. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia w zależności od miejsca pracy małżonka 

Małżonek n M SD t P 

jest żołnierzem/funkcjonariuszem służb 

mundurowych 

20 23,85 5,76 

1,38 ,009 

jest pracownikiem cywilnym 27 21,80 5,33 

Źródło: opracowanie własne 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niemal połowa kobiet z MW ma partnera życio-

wego, który w swojej pracy nosi mundur. Podobny charakter pracy, noszący miano służ-

by, u współmałżonka powoduje prawdopodobnie jego większe zrozumienie dla wyższego 

poziomu dyspozycyjności, przez co zmniejszać może ilość konfliktów pojawiających się 

na styku praca – życie osobiste. Z danych zebranych przez Branicką i Baran-Wojtachnio 

wynika, że 76,3% partnerów życiowych kobiet-żołnierzy akceptuje ich drogę zawodo-

wą
23

. Podobne wyniki uzyskała w swoich badaniach Dzieńdziora
24

. Niestety we wspo-

mnianych badaniach zawód męża nie był analizowany. Nie bez znaczenia dla wyższej 

satysfakcji z życia kobiet, których partnerem jest mężczyzna służący w grupach mundu-

rowych jest zapewne też fakt, że posiadanie takiego partnera pozytywnie wpływa na sy-

tuację ekonomiczną całej rodziny. Związek poziomu dochodów i satysfakcji z życia  

w literaturze przedmiotu był już poruszany niejednokrotnie
25

. Dodatkowo pewność za-

trudnienia daje większe poczucie bezpieczeństwa, a to ma duży wpływ na jakość życia.  

Z danych pochodzących z World Value Study i opierających się na badaniach przepro-

wadzonych w 26 krajach Unii Europejskiej wynika, że satysfakcja z życia powiązana jest 

z odczuwanym bezpieczeństwem pracy dla kobiet posiadających dzieci na poziomie od 

0,29 do 0,39 dla bezdzietnych.
26

 Głównym motywem wyboru zawodu jest w wojsku, 

oprócz warunków finansowych, pewność zatrudnienia. W kolejnych analizach statystycz-

nych ustalone zostało, czy korpus różnicuje kobiety z uwagi na wyniki w Skali satysfakcji 

z życia. Uzyskane dane przedstawiono w tabeli 3. 

 

 

 

                                                 
23

 J. Branicka, M. Baran-Wojtachnio, Służba zawodowa kobiet-żołnierzy, Wojskowe Biuro Badań Społecz-

nych, Warszawa, 2009, s. 8. 
24

 J. Dzieńdziora, Rola kobiet w grupach dyspozycyjnych, [w:] Kobiety w grupach dyspozycyjnych społe-

czeństwa, K. Dojwa, J. Maciejewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, 

s. 116. 
25

 W. Wilson, Correlates of avowed happiness, “Psychological bulletin”, nr 67, 1967, s. 294-306. 
26

 P. Michoń, Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej, [w:] Równowaga praca – 

życie – rodzina, C. Sadowska-Snarska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym-

stoku, Białystok, 2008, s. 257.  
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Tabela 3. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia w zależności od korpusu  

Korpus N M SD F P 

szeregowych 12 22,92 5,22 

2,19 ,805 podoficerski 9 23,36 7,76 

oficerski 26 24,38 3,92 

Źródło: opracowanie własne 

Dane zawarte w tabeli 3 informują, że im wyższy korpus reprezentuje kobieta-

żołnierz, tym większa jest jej satysfakcja z życia. Fakt bycia oficerem implikuje lepszą 

pozycję zawodową i ekonomiczną żołnierza. Podobne wyniki uzyskała Dimec z zespołem 

– najbardziej zadowoleni z życia okazali się być oficerowie
27

. Podczas badań funkcjona-

riuszy służby Więziennej ujawnione zostało, że spośród wszystkich korpusów oficerowie 

charakteryzują się najwyższym poziomem satysfakcji z życia
28

. Osiąganie stopni oficer-

skich z pewnością przyczynia się do samorealizacji zawodowej, a wówczas zadowolenie 

z życia wzrasta.  

Dyspozycyjność niejednokrotnie wymaga, aby służba pełniona była w systemie 

zmianowym. Ponieważ system zmianowy ma duży wpływ na obciążenia wynikające ze 

służby
29

 w kolejnym etapie porównań statystycznych sprawdzono, czy praca w systemie 

zmianowym różnicuje poziom satysfakcji z życia kobiet-żołnierzy. Uzyskane wartości 

liczbowe przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia w zależności od pracy w systemie zmia-

nowym 

Źródło: opracowanie własne 

Kobiety pełniące służbę w systemie zmianowym charakteryzują się znacznie niż-

szym poziomem satysfakcji z życia w porównaniu z tymi, które pracują na jedną zmianę - 

różnica w skali stenowej wyniosła 2 punkty. Konieczność wykonywania obowiązków  

w nieregularnych porach powoduje nie tylko deregulację rytmów okołołodobowych, a co 

za tym idzie wpływa na stan zdrowia, ale także nie pozostaje bez znaczenia na jakość 

życia rodzinnego. Z badań przeprowadzonych wśród kobiet zatrudnionych w Służbie 

Więziennej wynika, że te z nich, które wykonują swoje obowiązki w systemie wielo-

zmianowym charakteryzują się niższym poziomem poczucia bezpieczeństwa w porówna-

                                                 
27

 T. Dimec, J. Mahnič, M. Marinšek, R. Masten, M. Tušak, Satisfaction with life and job satisfaction  

of employees in Slovenian army, “Horizons of Psychology”, Vol 17(4), 2008, s. 117-130. 
28

 A. Piotrowski, Jakość życia i satysfakcja funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego”, nr 74-75, Warszawa 2012, s. 107-138. 
29

 A. Piotrowski, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, Difin, Warszawa 2010. 

Praca w systemie wie-

lozmianowym 

N M SD t p 

Nie 41 24,78 4,50 

2,42 ,760 

Tak 6 19,60 4,56 
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niu z pełniącymi służbę na jedną zmianę
30

. Można przypuszczać, że pełnienie służby  

w systemie zmianowym obniża także i inne parametry jakości życia. Dalsza analiza staty-

styczna obejmowała sprawdzenie, czy miejsce pełnienia służby (jednostka okrętowa vs 

jednostka brzegowa) ma wpływ na satysfakcję z życia. Uzyskane dane zawiera tabela 5. 

Tabela 5. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia w zależności od miejsca pełnienia służby 

Miejsce pełnienia służby n M SD T P 

jednostka okrętowa 25 22,88 4,00 

-1,38 ,243 

jednostka brzegowa 22 24,80 5,31 

Źródło: opracowanie własne 

Praca na jednostkach okrętowych charakteryzuje się wieloma niedogodnościami 

niemającymi nigdzie indziej swojego odpowiednika. Izolacja społeczna, stłoczenie, brak 

możliwości oderwania się od służby, długotrwały rejs, ograniczona przestrzeń, hałas  

i wibracje, presja czasu, warunki pogodowe i fizyczne powodują, że służba jest szczegól-

nie trudna. Nie dziwi zatem niższy wynik satysfakcji z życia kobiet pełniących służbę na 

okrętach. Następna w kolejności analiza porównawcza obejmowała sprawdzenie, w jaki 

sposób sytuacja materialna najbliższej rodziny kobiety-żołnierza jest powiązana z pozio-

mem satysfakcji z życia. Uśrednione wyniki przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia w zależności od sytuacji materialnej naj-

bliższej rodziny 
 Sytuacja materialna n M SD F P 

zdecydowanie zła 1 20,00 . 

5,10 ,001 

raczej zła 1 12,00 . 

ani dobra, ani zła 9 21,44 3,50 

raczej dobra 15 22,73 4,37 

dobra 15 26,80 3,57 

bardzo dobra 6 27,00 4,94 

Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowanie złą i raczej złą sytuacją materialną charakteryzują się zaledwie 

dwie kobiety. Z zebranych danych wynika, że im lepsza jest sytuacja materialna, tym 

zadowolenie z życia jest większe. Przeprowadzona została dodatkowo analiza korelacji 

pomiędzy poziomem satysfakcji z życia a sytuacją materialną kobiet-żołnierzy . Wyniosła 

ona 0,53, co pokazuje, że zależność ta ma umiarkowanie charakter dodatni. Z pewnością 

dla satysfakcji z życia ważne są warunki ekonomiczne, ale nie tylko one decydują o jego 

jakości. Z cytowanych już danych pochodzących z World Value Study wynika, że korela-

cja pomiędzy sytuacją finansową a satysfakcją z życia u kobiet bezdzietnych wynosi 0,52, 

                                                 
30

 Piotrowski, A., Pich, S., Sense of safety among mid-level medical personnel at polish penal institutions, 

[w:] Komplexene socialne zabezpecenie vojenskeho profesionala, Hamaj, P., Martinska, M. Zawodna,  

Z. (red.), Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika, Liptovsky Mikuláš 2010, s. 189–194. 
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a dla posiadających dzieci 0,59
31

. Ponieważ w zbiorczej metryczce znalazło się pytanie  

o liczbę dzieci w kolejnej analizie statystycznej porównane zostało, w jaki sposób liczba 

posiadanego potomstwa powiązana jest z ogólnym zadowoleniem z życia. W tabeli  

7 przedstawione zostały wyniki w Skali satysfakcji z życia w kontekście posiadanego po-

tomstwa.  

Tabela 7. Średnie wyniki w Skali satysfakcji z życia w zależności od liczby dzieci 

Liczba dzieci n M SD F P 

0 28 23,39 4,52 

,898 ,450 
1 11 23,91 5,73 

2 5 26,00 5,79 

3 3 27,33 1,15 

Źródło: opracowanie własne 

Średnia wieku w badanej grupie nie przekroczyła 30 lat, dlatego nie dziwi fakt, że 

ponad połowa kobiet nie posiada dzieci. Aktualne tendencje społeczno-kulturowe powo-

dują, że kobiety coraz częściej odkładają macierzyństwo, aby najpierw rozwinąć swoją 

karierę zawodową
32

. Z przeprowadzonych badań wynika, że kobiety, które nie posiadają 

dzieci nie różnią w poziomie zadowolenia z życia od kobiet, które posiadają jedno dziec-

ko. Posiadanie dwojga i trojga dzieci to obecnie duży wydatek finansowy, ale też na pew-

no duża możliwość pojawienia się wielu pozytywnych rodzinnych relacji. Wyższa satys-

fakcja z życia u kobiet w MW posiadających więcej niż jedno dziecko powiązana może 

być z godzeniem dwóch głównych płaszczyzn aktywności człowieka: życia rodzinnego  

i zawodowego
33

.  

Ponieważ w badaniu wykorzystana została także Skala zadowolenia z poszczegól-

nych dziedzin i aspektów życia, którą to Czapiński i Panek stosują w badaniu na próbie 

ponad 25 tys. respondentów, dla bardziej obiektywnych porównań parametrów jakości 

życia kobiet-żołnierzy jako grupę porównawczą wybrano dane zebrane przez wspomnia-

nych badaczy, a zrezygnowano z danych uzyskanych od kobiet zatrudnionych w zawo-

dach cywilnych
34

. W tabeli 8 zawarte zostały wyniki zadowolenia z poszczególnych ob-

szarów życia kobiet z MW oraz z populacji ogólnopolskiej. 

 

 

 

                                                 
31

 P. Michoń, Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej, [w:] Równowaga praca – 

życie – rodzina, C. Sadowska-Snarska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym-

stoku, Białystok, s. 2008, s. 257. 
32

 C. Sadowska-Snarska, L. Tchon (red.), Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej 

kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008. 
33

 K. Karasiewicz, A. Lewandowska-Walter, D. Godlewska-Werner, A. Piotrowski, Równowaga praca – 

dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, 

(w druku). 
34

 W badaniach prowadzonych przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych stosowana jest skala, która nie 

ma przełożenia na dane ogólnopolskie, dlatego też jako grupę porównawczą wykorzystano dane z badań 

Czapińskiego i Panka. Por.: Nowosielski, Sytuacja społeczna i warunki materialne rodzin wojskowych  

i pracowników wojska, Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, Warszawa 2003. 
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Tabela 8. Średni stopień zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów życia w próbie 

ogólnopolskiej oraz wśród kobiet-żołnierzy na skali „1 – bardzo zadowolona, „6 – 
bardzo niezadowolona” 

Uwaga: Im niższy wynik, tym wyższy poziom zadowolenia z wybranego aspektu życia. * Dane z 2009 r. 

Źródło: opracowanie własne oraz na podstawie: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społecz-

na 2011. Warunki i jakość życia Polaków, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2011, s. 164; J. Czapiń-

ski, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, VIZJA 

PRESS&IT, Warszawa 2009, s. 157. 

W niemal wszystkich parametrach jakości życia (za wyjątkiem zadowolenia z sy-

tuacji w kraju) badana grupa kobiet-żołnierzy uzyskała wyniki wyższe w porównaniu  

z próbą ogólnopolską. Największe różnice wystąpiły w zadowoleniu z: obecnych docho-

dów rodziny; stanu własnego zdrowia; możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych; 

własnego wykształcenia; poziomu dostępnych dóbr i usług oraz z życia seksualnego. Wy-

soka ocena dochodów rodziny i stanu swojego zdrowia dobrze przekłada się na jakość 

życia w badanej grupie kobiet. Pewność dochodów wynikająca z pracy w strukturach 

państwa jest czynnikiem bardzo podnoszącym jakość życia. Wymóg corocznego zdawa-

nia egzaminu ze sprawności fizyczne nakłada obowiązek dbania o zdrowie, gdyż w przy-

padku „otrzymania w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej ze sprawdzianu 

sprawności fizycznej lub nieprzystąpienia w dwóch kolejnych latach do tego sprawdzia-

Zadowolenie z: Próba ogólno-

polska 

Kobiety - 

żołnierze 

Różnice 

Dzieci 1,78 1,67 0,11 

Małżeństwa 2,02 1,67 0,35 

Stosunków z najbliższymi w rodzinie 2,16 1,85 0,31 

Stosunków z kolegami (grupą przyjaciół) 2,43 2,19 0,24 

Miejscowości zamieszkania 2,50 2,17 0,33 

Życia seksualnego  2,70 2,16 0,54 

Stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 2,56 2,46 0,10 

Warunków mieszkaniowych 2,68 2,68 0,00 

Pracy 2,76 2,66 0,10 

Poziomu dostępnych dóbr i usług 2,84* 2,30 0,54 

Możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych 2,86* 2,23 0,63 

Sposobu spędzania wolnego czasu 2,79 2,34 0,45 

Własnych osiągnięć życiowych 2,90 2,45 0,45 

Własnego wykształcenia 2,92 2,30 0,62 

Stanu własnego zdrowia 2,93 2,21 0,72 

Norm moralnych panujących w otoczeniu 3,18* 3,07 0,11 

Sytuacji finansowej własnej rodziny 3,32 2,66 0,66 

Obecnych dochodów rodziny 3,49* 2,74 0,75 

Perspektyw na przyszłość 3,46 3,36 0,10 

Sytuacji w kraju 4,32 4,40 -0,08 
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nu” żołnierz zostaje obligatoryjnie zwolniony ze służby
35

. Zadowolenie ze swojego 

zdrowia według Okuna i współpracowników koreluje z zadowoleniem z życia na pozio-

mie 0,32
36

.
 
Najmniejsze różnice wystąpiły w obszarach: sytuacji w kraju; warunków 

mieszkaniowych; stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania; pracy; perspektyw na 

przyszłość; norm moralnych panujących w otoczeniu oraz dzieci. Wysoki poziom zado-

wolenia z pracy oraz rodziny jest tym, co także według Wiktorowicz daje kobietom-

żołnierzom ogólną satysfakcję życiową
37

. Kobiety-żołnierze, podobnie jak grupa ogólno-

polska, wysoko oceniają swój poziom zadowolenia z dzieci, małżeństwa i stosunków  

z najbliższymi w rodzinie. Najmniej zadowolone są z perspektyw na przyszłość i sytuacji 

w kraju. Badane kobiety bardzo wysoko oceniły poziom zadowolenia z relacji z kolega-

mi, co świadczyć może o dobrej aklimatyzacji kobiet w wojsku. Analizując dane, pamię-

tać należy, że połowa badanej grupy zamieszkuje Gdynię, a ta według badań Czapińskie-

go i Panka charakteryzuje się najwyższym wynikiem jakości życia na tle polskich miast
38

. 

W kontekście miejsca zatrudnienia warto zwrócić uwagę, że na wysokim poziomie (M = 

2,66) badane kobiety-żołnierze oceniają zadowolenie ze swojej pracy. Satysfakcja z pracy 

powiązana jest z satysfakcją z życia
39

. Satysfakcja z pracy kobiet w UE jest powiązana  

z satysfakcją z życia na poziomie 0,38 dla posiadających dzieci i na poziomie 0,43 dla 

bezdzietnych
40

. Potrzeba stabilizacji zawodowej to według badań Dzieńdziory najważ-

niejszy motyw wyboru zawodu kobiet w grupach mundurowych
41

. Motywy materialno-

stabilizacyjne w opinii słuchaczek AMW również są dominujące w wyborze uczelni 

przez kobiety
42

. 

Analizując uzyskane wyniki badań, warto umieścić je w kontekście ogólnopol-

skim. Spośród blisko 39 grup zawodowych wyróżnionych w badaniu Czapińskiego i Pan-

ka żołnierze (oraz policjanci, strażacy, celnicy i pracownicy usług ochrony) znajdują się 

dokładnie w połowie – na 19 miejscu, jeśli chodzi o ogólny wskaźnik jakości życia i do-

brobyt materialny, ale aż na 29 miejscu jeśli chodzi o dobrostan społeczny
43

.  

                                                 
35
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PODSUMOWANIE 

W wyniku przeprowadzonego badania ustalone zostało, że kobiety pełniące służbę 

w Marynarce Wojennej charakteryzują się wyższą satysfakcją i jakością życia w porów-

naniu z kobietami zatrudnionymi w zawodach cywilnych, a także z reprezentatywną gru-

pą społeczeństwa. Porównując zmienne organizacyjne i demograficzne z uwagi na po-

ziom badanej zmiennej, ustalone zostało, że z wyższym poziomem satysfakcji z życia 

powiązane jest: posiadanie partnera pełniącego służbę w formacji mundurowej; wyższy 

korpus; służba w systemie jednozmianowym; służba w jednostce brzegowej; lepsza sytu-

acja finansowa rodziny. Dodatkowa szczegółowa analiza głównych parametrów jakości 

życia w badanej grupie kobiet-żołnierzy wykazała, że prawie we wszystkich obszarach 

uzyskały one wartości świadczące o tym, że jakość ich życia jest lepsza niż ogółu społe-

czeństwa.  

Kobiety w SZ RP stanową małą, ale ciągle rosnącą grupę, dlatego z tym większą 

uwagą należy przyglądać się ich funkcjonowaniu nie tylko w płaszczyźnie zawodowej, 

ale także i psychospołecznej, której jednym z wymiarów jest jakość oraz satysfakcja  

z życia. Uzyskane wysokie wyniki w tych obszarach wiążą się z efektywniejszym wyko-

nywaniem obowiązków służbowych, a te rzutują na bezpieczeństwo państwa.  
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THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN - SOLDIERS  

SERVING IN THE NAVY 

Summary 

The increasing number of women serving in the armed forces is the result of cultural and 

legal transformations that are currently taking place in our country. This tendency, according to 

the Western standards, is likely to be increasing and the modest amount of the research on women 

in the armed forces is to concentrate on the problems of their role in the society. This article pre-

sents the results of the research demonstrating the parameters of the quality of life and satisfac-

tion among women - soldiers serving in the Navy, compared with women employed in the civilian 

occupations as well as in the nationwide population. 

Keywords: Women – soldiers, Navy, quality of life, life satisfaction 
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ELITA WOJSKOWA W POLSCE JAKO AKTOR PROCESÓW 

GLOBALIZACJI I TRANSFORMACJI USTROJOWYCH 

 

Streszczenie: Autorka stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie miejsce we współczesnym 

świecie przemian społecznych zajmuje armia. Procesy globalizacyjne oraz cywilizacyjne usytuo-

wane są w nauce makrosocjologii jako szeroko rozumiane zmiany społeczne. Temat ten podejmo-

wany jest przez wielu wielkich przedstawicieli tej dziedziny nauki. Zdarza się, że mają oni od-

mienne poglądy, co do czynników występowania tych zmian oraz ich siły wpływu na kształtowanie 

się społeczeństw już nie tylko narodowo-obywatelskich, ale przede wszystkim społeczeństw świa-

towych. Charakterystyczny dla procesów globalizacyjnych i cywilizacyjnych jest również ciągły 

konflikt systemów wartości oraz ich ciągła zmiana. Wszystkie procesy przemian (globalizacyjne, 

cywilizacyjne, transformacyjne) trwają jednocześnie, powodując konflikty gospodarcze, politycz-

ne, a przede wszystkim kulturowe.  Ważne jest również zaznaczenie roli armii, pojmowanej przez 

społeczeństwo jako elita, w teraźniejszej sytuacji społecznej. Pomimo że jej znaczenie również 

uległo zmianie, nadal jest ona głównym aktorem, który kreuje, jak również ulega zmianom w ma-

krostrukturze. Wielu badaczy wykazuje przewartościowanie znaczenia elity w dzisiejszych cza-

sach. Społeczeństwo rynkowe wykazuje często niechęć i brak uznania dla roli, jaką pełni wojsko. 

Wykazanie braku zrozumienia wagi tego zawodu spowodowane jest często, kreowanym przez 

media, negatywnym przekazem wartości, jakie przedstawia armia dla kraju i stabilizacji pokojo-

wej. Warto więc zaznaczyć, jak ważne jest, w czasach konfliktów i destabilizacji pokoju światowe-

go, znaczenie wojska dla utrzymania zrównoważonego ładu światowego oraz przypomnienie dla-

czego właśnie armia traktowana jest w teorii V. Pareto, jako jedna z trzech elit, grup uprzywile-

jowanych w dostępie do dystrybucji dóbr. 

Słowa kluczowe: elita, armia, aktorzy społeczni, globalizacja, transformacja ustrojowa 

 

 

 

Socjologia Durkheima była nostalgiczną reakcją 

na dziedzictwo Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Socjolo-

gia Marksa była odpowiedzią na Wiosnę Ludów i miała 

być instrumentem dalszej zmiany społecznej, podobnie jak 

socjologia Lenina, którą była odpowiedzią na przyśpie-

szenie spowodowane przez Rewolucję Październikową. 

Socjologia Webera z kolei odpowiedzią na przyśpieszony 

rozwój kapitalizmu i jego instytucji biurokratycznych. 

Teoria socjologii jest więc naraz odpowiedzią na zmianę  

i czynnikiem tę zmianę modyfikującym
1
. 

                                                 

  Małgorzata Spychała – wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

1
 J. Maciejewski, Identyfikacja paradygmatu transformacji oraz jego koneksja z mikro-, makro- i mezowy-

miarami społecznymi. [w:] Forum socjologiczne, pod red. Bożena Domagała i inni, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 46 cyt. za: B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka spo-

łeczna, Kraków 2000, s.110. 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
340 

WSTĘP 

Społeczeństwo polskie zmienia się od zawsze. Współczesne znaczące zmiany zo-

stały dokonane po drugiej wojnie światowej. Rewolucyjność tych przemian dotknęła 

swoją siłą struktury ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne. Straty demograficz-

ne poniesione przez nasze społeczeństwo, nowy podział granic oraz bardzo silny totali-

tarny wpływ Związku Radzieckiego na funkcjonowanie państwa dokonały transformacji 

jego obywateli we wszystkich wymiarach. Aby dokładnie przedstawić podjęty temat, na 

początku należy zwrócić uwagę na podstawy teoretyczne wybranych aspektów. Samo 

zjawisko, jak i jego opis budzą kontrowersje u najwybitniejszych przedstawicieli socjolo-

gii. Wszelkie przemiany dotyczące procesów globalizacji i transformacji ustrojowych 

należy rozumieć jako zmiany społeczne. P. Sztompka poprzez zmianę społeczną rozumie 

różnicę między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie 

czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu 
2
. Autor wskazuje na 

czynniki zmiany. Jako pierwszy z nich podaje zmianę składu systemu
3
. Zatem system 

zależy od migracji, ruchliwości poziomej członków społeczeństw, ale również od zmian 

w elitach rządzących krajem. Drugim aspektem prowadzącym do zmiany społecznej jest 

„zmiana struktury systemu”, dotycząca przemian pomiędzy jego elementami, polegająca 

na nowych powiązaniach interakcyjnych, ekonomicznych oraz tych, które dotyczą norm  

i idei. Przemiany dotyczące nowego sposobu spostrzegania i wyznawania wartości zaw-

sze są najistotniejszymi procesami transformacyjnymi. Ludzie zaczynają wierzyć w no-

wych bogów, akceptować nowe ideologie, zyskiwać nową wiedzę o świecie, widzieć sa-

mych siebie w nowym świetle
4
. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN SPOŁECZNYCH WE WSPÓŁCZESNYM 

ŚWIECIE 

Życie nigdy nie było i nie będzie statyczne, jego ciągła zmiana wymuszana jest 

przez zmieniające się potrzeby życiowe czy też kulturowe. Należy jednak zauważyć, że 

obecnie zmiany społeczne, których jesteśmy obserwatorami, przechodzą niezwykle szyb-

ko i intensywnie. Procesem społecznym, czyli sekwencją zmian społecznych, z którymi 

mamy dziś do czynienia jest na pewno globalizacja, która spowodowała istotną zmianę  

w życiu społecznym nazwaną przez A. Giddensa refleksyjnością nowoczesności: większa 

część społecznej aktywności i materialnego stosunku do przyrody jest systematycznie 

poddawana rewizji ze względu na nowo zdobyte wiadomości lub nabytą wiedzę (…)  

w przypadku nauk społecznych i przyrodniczych, refleksyjność nowoczesności zawodzi 

oczekiwania myśli Oświecenia - chociaż sama jest tej myśli wytworem. Ojcowie nowocze-

snej nauki i filozofii wierzyli, że tworzą bezpieczne podstawy wiedzy o świecie społecznym 

i naturalnym (…) Nauka nie opiera się na indukcyjnej akumulacji dowodów, ale na meto-

dologicznej zasadzie wątpienia
5
. A. Giddens uważa, że każda ówczesna wiedza może być 

poddana rewizji i zmieniona lub sfalsyfikowana w wyniku nowych wydarzeń lub odkryć. 

                                                 
2
 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2004, s. 438. 

3
 Ibidem, s. 438. 

4
 Ibidem. 

5
 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa, 2001, s. 28. 



Obywatel w mundurze… 

 
341 

Niepokój egzystencjalny
6
, na który powołuje się autor, dotyka nie tylko socjologów bada-

jących zmiany w życiu społecznym, ale również same „badane” przez nich jednostki, 

które stają się poprzez ten proces członkami gwałtownie zmieniającego się wokół nich 

świata. 

Giddens uporządkował proces dynamiki nowoczesności, wskazując kolejno: 

 rozdzielenie czasu i przestrzeni – warunki umożliwiające uzewnętrznienie re-

lacji społecznych na nieograniczonych obszarach czasu i przestrzeni, aż po 

systemy globalne włącznie; 

 mechanizmy wykorzeniające – w ich skład wchodzą środki symboliczne  

i systemy eksperckie (razem: systemy abstrakcyjne); mechanizmy wykorze-

niające oddzielające interakcje od specyficznych właściwości miejsca; 

 refleksyjność instytucjonalną – uregulowane wykorzystywanie wiedzy o wa-

runkach życia społecznego jako konstytutywny element jego organizacji  

i przekształcania. Powoduje ona zasięg światowy oraz istotne zmiany w ze-

tknięciu z tradycyjnym, ustalonym sposobem życia codziennego. 

Globalizacja rozumiana jako zmiana społeczna ma zatem wpływ na całą społecz-

ność światową. Powoduje zmiany w sferze makro, zaczynając jednak od zmian w sferach 

mikro i mezo. Poprzez procesy zachodzące lokalnie globalizacja zmienia całość życia 

społecznego i wymusza w niej udział wszystkich grup społecznych
7
. A. Giddens w swojej 

książce „Nowoczesność i Tożsamość” (2001) podnosi globalizację do rangi przemiany 

dialektycznej. Uważa, że poprzez rozsuwanie się czasu i przestrzeni powoduje ona chro-

niczne zmiany lokalnych sytuacji społecznych. Nie można uciec od skutków wojny ją-

drowej, katastrofy ekologicznej czy też globalnej awarii sieci Internetu. Skutki tych wy-

darzeń dotyczą każdego, nawet tych, którzy uparcie uważają, że globalizacja nie dotyczy 

ich sfery życia. Zmiany kulturowe, polityczne oraz społeczne spowodowały powstanie 

„społeczeństwa ryzyka” (Beck, 2002). Przywołane stwierdzenie U. Becka nie dotyczy 

tylko życia z poczuciem braku bezpieczeństwa, ale życia z analitycznym nastawieniem do 

możliwych sposobów działania, pozytywnych i negatywnych, wobec których, jako jednost-

ki i globalnie, stajemy w toku naszej społecznej egzystencji 
8
.  

Nowoczesność jako teoria rozwoju społeczeństw, nie jest oczywiście jedyną oraz 

nie jest również ostatnią z wielkich myśli ewolucyjnych znanych w socjologii. Z racji 

tematu pracy należy zwrócić jeszcze uwagę na dwie koncepcje: postmodernizmu oraz 

późnej nowoczesności. Pierwsza z nich została stworzona przez Z. Baumana i mówi  

o zerwaniu ciągłości historycznej oraz pojawieniu się zupełnie nowej jakości społecznej. 

Radykalne zaprzeczenie jakimkolwiek systemom zjawisk społecznych spowodowane jest 

stanem „sui generis”. Zjawisko to oznacza dekonstrukcję tradycyjnych hierarchii spo-

łecznych, czyli klasowych, ekonomicznych, kulturowych na rzecz pełnej dominacji życia 

przez dobra materialne oraz całkowitą stratę podmiotowości przez jednostkę. Również 

kultura ma być zastąpiona poprzez „hiperrzeczywistość”, opanowaną przez chaos wrażeń 

i fantazji
9
. Wyżej wymieniona teoria dominowała pod koniec XX wieku. Nie jest ona 

                                                 
6
 Ibidem, s. 30. 

7
 Por. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006. 

8
 A. Giddens, Nowoczesność…, op. cit. s. 44.  

9
 P. Sztompka, Socjologia… op. cit., s. 574. 
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jednak teorią socjologiczną, a jej twórcy nie wyrażali chęci zbadania jej praw i funkcjo-

nowania w życiu społecznym
10

.  

Kolejną teorią ewolucji społeczeństw prezentowaną przez A. Giddensa jest kon-

cepcja „późnej nowoczesności”. Jej zwolennikami i współtwórcami byli również U. Beck 

oraz S. Lash. Uważają oni, że „nowoczesność” trwa nadal tylko w bardziej wyrazistej, 

wyartykułowanej formie. Nie wkraczamy w jakiś okres ponowoczesności, lecz raczej  

w epokę, w której konsekwencje nowoczesności stają się bardziej radykalne i uniwersalne 

niż wcześniej
11

. Twórcy teorii „późnej nowoczesności” wyróżniają jej cztery główne ce-

chy. Pierwsza z nich dotyczy nowych form zaufania. Zaufanie jest niezbędne do poczucia 

bezpieczeństwa
12

 oraz do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Systemy eks-

perckie stały się niezbędne w naszym życiu. Większość ludzi nie posiada pełnej wiedzy 

na temat zasad ich funkcjonowania i dlatego świadomie ufa im na zasadach a priori. Nie-

stety postępująca globalizacja „wepchnęła” systemy eksperckie w każdy aspekt życia 

społecznego poprzez telekomunikację, rynki finansowe czy też korporacje międzynaro-

dowe. Bez zaufania w ich niezawodność i prawidłowe funkcjonowanie nie moglibyśmy 

normalnie żyć. 

Kolejnym aspektem „późnej nowoczesności” jest pojawienie się nowych form ry-

zyka. Tutaj warto się odnieść się do dzieła, wspomnianego wcześniej socjologa, U. Becka 

„Społeczeństwo ryzyka”. Ceną postępu cywilizacyjnego i technologicznego jest wytwa-

rzanie nowych rodzajów ryzyka. Skutki katastrof ekologicznych, konfliktów wojskowych 

lub ekonomicznych są odczuwane w mikrostrukturach społecznych nie tylko globalnie, 

ale przede wszystkim lokalnie. Oczywiście świadomość zmian prowadzi do pozytywnych 

reakcji w życiu społecznym. Grupy społeczne wiedzą o zagrożeniach poprzez środki ma-

sowego przekazu, co służy jako swego rodzaju edukacja, która uwrażliwia ich na sprawy 

i problemy społeczne, o których kiedyś nie mieli pojęcia. 

Trzecią cechą wymienianą przez A. Giddensa jest nieprzejrzystość. Znaczenie te-

go pojęcia dotyczy enigmatycznej postaci sytuacji społecznych, w jakich społeczeństwa 

muszą żyć. Powodów takiej sytuacji jest wiele. Jako pierwszy można wymienić systemy 

eksperckie, które w toku swojej ewolucji i rozwoju nauki, stają się coraz bardziej zaa-

wansowane i przez to coraz bardziej podatne na błędy i usterki. Czynnik ludzki, który 

kieruje ich działaniem również ma do nich prawo. 

Kolejnym aspektem są nieprzewidywalne i niepożądane efekty podejmowanych 

działań. W dzisiejszym życiu ilość informacji oraz wzorów zachowań i postaw powoduje 

dysonans poznawczy jednostek. Skomplikowanie sytuacji i działań społecznych podlega 

również wielokierunkowej integracji oraz rozwojowi świadomości ich uczestników. Wie-

dza społeczna powoduje występowanie zjawiska refleksyjności, które z kolei jest powo-

dem zmian w świadomości i ocenie zjawisk społecznych
13

. 

Na koniec rozważań na temat „późnej nowoczesności” warto odnieść się także do 

typologii zachowań ludzkich będących reakcją na zmiany społeczne spowodowane przez 

procesy globalizacyjne. Należą do nich pragmatyczna akceptacja życia w kształcie, jaki 

                                                 
10

 Ibidem, s. 574. 
11

 Ibidem. s. 576, cyt. za: A. Giddens , The consequences of Modernisty, Cambridge 1990, s. 3. 
12

 Por. A. Giddens, Nowoczesność… op. cit. 
13

 P. Sztompka …, op. cit., s. 577-578. 
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jest zastany. Tę postawę cechuje notoryczne wypieranie ze świadomości myśli o możli-

wym zagrożeniu. Kolejna postawa to konsekwentny optymista. Podstawą takiej dyspozy-

cji jest przekonanie, że możliwe zagrożenia nie istnieją i dadzą się pokonać dzięki „siłom 

wyższym” (np. Bóg) lub pozytywnemu splotowi wydarzeń. Trzecia z przedstawianych 

przez A. Giddensa postaw to cyniczny pesymizm, czyli korzystanie z wszelkich przyjem-

ności życiowych pod pretekstem nieuchronnej zagłady ludzkości, która nadejdzie wcze-

śniej lub później. Ostatnia z opisywanych postaw nosi nazwę radykalna walka. Polega 

ona na ciągłym przeciwstawianiu się możliwym zagrożeniom poprzez edukowanie społe-

czeństwa przy wykorzystywaniu środków przekazu, organizowaniu kampanii społecz-

nych czy też tworzeniu ruchów społecznych
14

. 

W tym miejscu nie można ominąć jeszcze jednej ważnej teorii zmiany społecznej, 

którą jest „zderzenia cywilizacji” S. Huntingtona. Centralnym punktem definiowania ładu 

i istnienia cywilizacji na świecie jest religia. Ten aspekt kultury powoduje powstawanie, 

trwanie i rozpadanie się ładu światowego. Autor określa cywilizację jako największą jed-

nostkę kulturową
15

, którą budują mniejsze struktury społeczne, takie jak narody, regiony 

czy też grupy etniczne. Tym, co tworzy taką jedność jest kulturowa tożsamość. Nie ma 

granic określonych przez państwa czy też ustroje polityczne lub gospodarcze, pomimo 

tego dokładnie wiadomo, gdzie się ona kończy. Tym, co je odróżnia, jest religia, która 

często staje się głównym powodem jedności lub konfliktu pomiędzy społeczeństwami  

i ich członkami. Autor uważa również, że twory społeczne są równocześnie śmiertelne, 

jak i długowieczne. Zmieniają się, aby adaptować się do temporalności zmian i procesów 

społecznych. Cywilizacja to najdłuższa ze wszystkich historii 
16

, jest dynamiczna, ale ist-

nieje pomimo upadków państw lub imperiów. W swoje książce autor przytacza jeszcze 

kilka teorii, które mają być poparciem jego koncepcji wielkich cywilizacji. Opiera się 

przede wszystkim na myśli A.J. Toynebe’ego, który uważał, że cywilizacja powstaje  

w wyniku potrzeby społeczeństw. Następnie przechodzi przez kolejne fazy: stadium 

wzrostu, czas zamieszania, państwa uniwersalnego oraz dezintegrację
17

. Stwierdza rów-

nież, że zawsze relacje wewnątrzcywilizacyjne będą silniejsze od tych tworzonych mię-

dzy zewnętrznymi cywilizacjami.  

S. Huntington wyróżnia dziewięć współczesnych nam cywilizacji: zachodnią, 

prawosławną, latynoamerykańską, islamską, afrykańską, hinduistyczną, buddyjską, chiń-

ską i japońską. Wszystkie one powstały i istnieją na podwalinach religii, którą kultywują 

jej członkowie. Autor uważa, że nachodzące na siebie twory społeczne będą wchodzić  

w konflikt ze sobą, a głównym jego powodem będzie właśnie religia. 

Głównym przesłaniem autora jest stwierdzenie, że dominacja Zachodu przemija  

i jedyną jego ochroną przed dezintegracją i przeminięciem jako cywilizacji jest zdanie 

sobie faktu z tego, że nie posiada on uniwersalnej, najlepszej dla całego świata kultury. 

Współcześnie zaczyna dominować cywilizacja chińska oraz islamska. Ciekawe jest rów-

nież spojrzenie S. Huntington na nową równowagę sił na świecie. Dotyczy to zmian zna-

czenia na arenie narodowej krajów Azji Centralnej. Religia islamska i cywilizacja, którą 

                                                 
14

 Ibidem, s. 578. 
15

 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, MUZA SA, Warszawa 2000, s. 45. 
16

 Ibidem, s. 47. 
17

 Ibidem. 
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tworzy, zwielokrotnia możliwość konfliktów i wojen ze względu na zwiększanie się jej 

wyznawców i zwolenników oraz samo negatywne nastawienie muzułmanów do reszty, 

niemuzułmańskiej części świata. Reasumując, cywilizacja zachodnia nie przetrwa próbu-

jąc westernizować cały świat, jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest solidarne poszu-

kiwanie wspólnych aspektów oraz cywilizacyjny ekumenizm
18

. 

2. ELITA JAKO AKTOR SPOŁECZNY 

Kolejnym elementem pracy jest zastanowienie się nad pojęciem aktora społeczne-

go, który w ujęciu procesów społecznych odgrywa często najważniejszą rolę. Aktor to 

tradycyjnie osobnik grający w teatrze, filmie. Jednak dziś, w szerszym rozumieniu, to tak-

że: cywilizacje, subcywilizacje, imperia, narody, społeczeństwa i budujące je względnie 

trwałe grupy – segmenty, społeczności regionalne i lokalne; rozmaite niesegmentacyjne 

formy aktorów, takich jak: ruchy społeczne, masy, tłumy, zbiegowiska czy wreszcie jed-

nostki odgrywające w grupach pierwotnych i wtórnych swoje codzienne i odświętne ro-

le
19

. Aktor społeczny, według Z. Zagórskiego, to twór życia społecznego oraz komponent 

rzeczywistości społecznej, w której przyszło mu funkcjonować
20

. Społeczeństwo jest bar-

dzo zróżnicowane w swojej strukturze. Dotyczy to przede wszystkich tych, które nazy-

wamy demokratycznymi oraz obywatelskimi. Grupy dominujące w tych tworach spo-

łecznych, a dokładnie w ich strukturze, budują i sterują ich ładem. Elity, bo do nich chcę 

się odwołać w dalszej części pracy, należą do mezopoziomu i makropoziomu rzeczywi-

stości społecznej. Odgrywają one role aktorów przemian społecznych poprzez swoje 

działania i pozycję mającą wpływ na kształtowanie się życia społecznego. Ich silny 

wpływ na społeczeństwa bierze się z możliwości zaspokajania przez nie potrzeb zbioro-

wych i indywidualnych niemożliwych do zaspokojenia na poziomie mikro. Pełnią one 

funkcje reprezentantów zbiorowości, grup, społeczeństw, narodów, cywilizacji
21

. Stąd 

właśnie bierze się ich wyjątkowość we wszelkich procesach interakcji życia społecznego. 

Następnym ważnym aspektem, który należy rozważyć jest znaczenie i pochodze-

nie społeczne określenia „elita”. Słowo to ma swoje korzenie w języku łacińskim, ozna-

cza wybór, czyli naznaczenie przywilejami wybranej grupy społecznej
22

. Znaczenie tego 

określenia tłumaczy się poprzez grupę stanowiącą mniejszość w społeczeństwie, jednak 

obdarzoną możliwością obejmowania czołowych pozycji w jego strukturze. Poprzez swo-

je usytuowanie sprawuje również, co jest najważniejsze, władzę na zasobami uważanymi 

za rzadkie, będącym obiektem pragnień ogółu. Społeczne znaczenie elit to również koja-

rzenie ich z czymś, co jest nieosiągalne dla zwykłego członka społeczeństwa. Pomimo, że 

za „ojca” pojęcia elit władzy uważa się włoskiego socjologia V. Pareto, prekursorem 

stworzenia ich teorii był, również Włoch, G. Mosca. Zauważył on, że w historii ludzko-

                                                 
18

 Ibidem, s. 566. 
19

 Z. Zagórski, Aktorzy społeczni. Wybrane aspekty identyfikacji i portretowania socjologicznego, [w:] red. 

I. Wolska-Zogata, Z. Zagórski, Socjologiczne portrety grup społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2012 , s. 17. 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem. 
22

 M. Bodziany, Armia – elita czy klasa próżniacza? Analiza motywacji wyboru zawodu żołnierza 

zawodowego, [w:] red.  J. Maciejewski, M. Liberacki, Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna 

analiza problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 490. 
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ści, zawsze jest tak, że niewielu rządzi wieloma
23

. W swoim pierwszym dziele poświęco-

nym teorii elit „ Elementi do scienza politica” (1896) wyjaśnia, że powodem dominacji 

elit jest ich doskonalszy sposób organizacji. Jednak ich władza trwa tylko wtedy, jeżeli 

jest zgodna z systemem wartości społeczeństwa, jeżeli one się zmieniają, elita panująca 

również traci władzę, a jej miejsce zajmuje ta, która konformistycznie przyjmuje normy 

społeczeństwa.  

Wspomniany wcześniej V. Pareto opierał swój paradygmat teorii elit na podsta-

wach stworzonych przez G. Mosca, jednak to on wprowadził do nauk społecznych termin 

„elita”, więc najczęściej jest uważany za twórcę i propagatora powyższej koncepcji.  

V. Pareto rozbudował teorię G. Mosca, twierdząc, że działanie społeczne jest funkcją 

sześciu podstawowych „rezyduów”, z których każdy jest zracjonalizowany oraz przybiera 

formę idei. Autor nazywa je „derywacjami” i określa jako demokrację, nacjonalizm lub 

wolność
24

. V. Pareto wyróżnia tylko dwa rezydua ze wszystkich, określając je jako te, 

które wpływają na budowę grupy, więc są oparte na odwadze i sile. Drugie rezyduum 

uczy przebiegłości, więc nazywa je rezyduum kombinowania. Przedstawicieli siły i od-

wagi nazywa „lwami”, a przebiegłości „lisami”. Cały pomysł autora polegał na ukazaniu 

zmiany społecznej, jakiej ulega społeczeństwo, poprzez cykliczność władzy elit. Założe-

nie V. Pareto polegało na tym, iż uważał on, że każde społeczeństwo wywodzi się z kon-

fliktu i przemocy. Stąd na początku elitą są lwy, które poprzez swoją siłę i odwagę przy-

czyniają się do budowy społeczeństwa. W miarę jego rozwoju lwy przestają dominować  

i ustępuję miejsca lisom, których umiejętności „kombinowania” oraz przebiegłości są 

bardziej potrzebne w dalszym rozwoju społeczeństwa. Według zasady V. Pareto o cy-

kliczności trwania elit władzy, poprzez przemiany warunkujące zatracanie się tożsamości 

społeczeństwa, zmiany wyznawanych wartości, elita lwów znowu dochodzi do władzy na 

rzecz utraty jej przez lisy
25

. Autor dzieli również elitę na grupy: wojskową, władzy i ma-

jątkową. Największą wagę przypisuję elicie władzy, gdyż powstaje ona zawsze dzięki 

dwóm pozostałym
26

. W strukturach elity zawsze dochodzi do wymiany jednostek, aby nie 

dopuścić do jej degradacji.  

Kolejnym socjologiem, zajmującym się tematem elit, jest C.W. Mills. Był on 

również filozofem społecznym, a swoją koncepcję oparł na obserwacji zmian zachodzą-

cych w amerykańskim społeczeństwie. J. Mucha, który poświęcił książkę twórczości  

i myśli C.W. Milesa pisze, że poglądy przedstawione przez autora były kontynuacją jego 

znacznie wcześniejszych rozważań. Zwracał on uwagę na wytwarzanie się w USA syste-

mu władzy, złożonego z górnych warstw hierarchii państwowej, gospodarczej i wojsko-

wej. Elita ta jest coraz bardziej spójna, coraz lepiej zorganizowana. Dąży ona przede 

wszystkim do umacniania swej władzy i utrzymania gospodarki wojennej. Na drugim 

biegunie znajdują się prawie kompletnie zatomizowane masy (wcześniej opisane w Bia-

łych kołnierzykach). Apatyczne i uprzedmiotowione masy są — zdaniem C.W. Millsa - 

przeciwieństwem istniejącej niegdyś publiczności
27

. C.W. Mills w 1956 roku wydał 
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 Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, PWN, Warszawa 2004, s. 385. 
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 Ibidem, s.385. 
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 Ibidem. 
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 M. Bodziany, op. cit., s. 491. 
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książkę „Elity władzy”, w której za uprzywilejowanych przedstawicieli społeczeństwa 

uważa wojskowych, rząd i przedsiębiorców (elita wojskowa, władzy i majątkowa). Są oni 

związani wspólnym pochodzeniem społecznym, zasobami pożądanych przez społeczeń-

stwo dóbr oraz wymianą personalną
28

. 

3. WOJSKO – ELITA WŁADZY PODCZAS ZMIAN SPOŁECZNYCH 

Zastanawiając się nad znaczeniem elit wojskowych w „Polsce transformacyjnej” 

należy podnieść kilka kwestii. Cała Europa Środkowo-Wschodnia ulega ciągłej transfor-

macji nie tylko ustrojowej, w znaczeniu politycznym, ale przede wszystkim, społecznym. 

Każda z europejskich społeczności „przeżywa” ją na swój własny oryginalny sposób, na 

który duży wpływ ma kultura. Dlatego nie można oceniać procesów transformacji w spo-

sób jednoznaczny dla wszystkich jej uczestników
29

. Podczas polskiej przemiany, a raczej 

ciągle trwającego procesu przemian społecznych, społeczeństwo zgodziło się, a raczej 

„milcząco” dało możliwość wykreowania aktorów społecznych – elit, które zajęły się 

wprowadzaniem zmian gospodarczych, politycznych i militarnych. Ludzie zmęczeni wal-

ką o „wolną” Polskę pozwolili elitom sterować i tworzyć swoją własną rzeczywistość 

społeczną na nowo. Zastanawiając się nad tym, trzeba zauważyć, że transformacja prze-

prowadzona przez elity – aktorów społecznych, ze względu na specyfikę transformacji, 

spowodowała zmiany w strukturze wartości, wzorach zachowań i postaw relacji „zła 

przeszłość – dobra przyszłość ”
30

.  

Elitą władzy, która posiada jedno z największych narzędzi zdobywania i utrzyma-

nia dominacji jest wojsko. Do jego głównych zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Wojsko stanowią uzbrojeni żołnierze zorganizo-

wani w różne pod względem rodzaju i wielkości jednostki wojsk, wydzielone przez pań-

stwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej (…) wojsko to wy-

specjalizowany organ państwa podlegający bezpośrednio centralnej władzy wykonaw-

czej, przeznaczony do ochrony i obrony jego interesów przez możliwość zastosowania 

przemocy zbrojnej
31

. Od wieków było wykorzystywane przez elity władzy jako narzędzie 

przymusu i manipulacji społeczeństwem. Powodem jest to, że armia jest grupą ludzi 

uzbrojonych, którzy są związani z tradycjami wojskowymi. Podstawowymi wartościami 

w wojsku są dyscyplina, oddanie i lojalność
32

. Wojsko jest organizacją silnie zhierarchi-

zowaną i biurokratyczną. Dostęp do informacji jest ograniczony i uzależniony od zajmo-

wanego stanowiska. Armia istnieje na zasadzie kooptacji, która polega na wymianie jej 

                                                 
28
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członków bez odwoływania się do woli wyborców
33

. Nie dąży nigdy do przejęcia władzy, 

jej zadania oparte są przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa państwu. Wraz  

z rozwojem poziomu cywilizacji i wiedzy wojsko zostało uznane jako główny „obrońca” 

pokoju i ładu państwowego oraz światowego. Na początku XIX wieku europejska inte-

gracja sił zbrojnych została po raz pierwszy usankcjonowana prawnie na mocy porozu-

mień międzynarodowych w 1815 roku. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej pro-

cesy integracyjne zostały zapisane w artykułach Traktatu Wersalskiego. Spowodowały 

one utworzenie struktur sił państw zwycięskich, które nadzorowały wycofywanie się ze 

zdobytych terytoriów wojsk pokonanych
34

. Mówiąc o integracji i współpracy sił zbroj-

nych na arenie światowej, należy zaznaczyć, że ma ona swoje korzenie w procesach glo-

balizacyjnych, a więc pozwala stworzyć pokój globalny. Przykładem organizacji, która 

spełnia warunki „organizacji globalnej” jest na pewno Organizacja Narodów Zjednoczo-

nych (ONZ). Kolejną strukturą będącą wynikiem globalizacji i integracji jest Pakt Pół-

nocnoatlantycki (NATO), zawarty w wyniku traktatu waszyngtońskiego 6 lipca 1948 

roku
35

. Powstał on w wyniku zagrożenia bezpieczeństwa rejonów północnego Atlantyku 

przez Imperium Związku Radzieckiego. Kolejną zmianą w sposobie funkcjonowania sił 

zbrojnych był atak na Word Trade Center 11 września 2001 roku. W jednym momencie 

runęła cała, misternie budowana przez lata, świadomość społeczna o pewności braku za-

grożenia i o sile międzynarodowych struktur zbrojnych. To wydarzenie odcisnęło piętno 

na całej społeczności światowej, która oszołomiona ogromem tragedii nie potrafiła zro-

zumieć, dlaczego nie zadziałał system bezpieczeństwa globalnego, o którego funkcjonal-

ności i niezawodności zapewniały elity władzy i wojska. Utrzymywanie dotychczasowe-

go modelu sił międzynarodowych nie przyniosło oczekiwanych efektów, tak więc 21 li-

stopada 2002 roku w Pradze, podczas szczytu NATO, postanowiono nie tylko dołączyć 

do paktu nowych członków (Bułgarię, Rumunię, Estonię, Łotwę, Litwę, Słowację i Sło-

wenię), ale również zmieniono wielkość jednostek i wprowadzono ich różnorodność  

w aspekcie gotowości do działań. Najważniejszą jednak zmianą było wprowadzenie wy-

sokiego stopnia zaawansowania technologicznego oraz zdolność do natychmiastowego 

przeniesienia sił zbrojnych w dowolny region kuli ziemskiej
36

. 

Polska, jako członek ONZ i sojusznik NATO, również miała i ma wkład w two-

rzenie globalnej strategii bezpieczeństwa światowego. Wojsko Polskie bierze czynny 

udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Afganistanie. W wyniku nawiązania 

współpracy międzynarodowej z Ukrainą i Litwą, powstały następujące formacje: Polsko-

Ukraiński Batalion (POLUKRBAT) czy też Polsko-Litewski Batalion (LITPOLBAT)
37

. 

Oprócz tego nasze siły zbrojne wchodzą również w skład Wielonarodowej Brygady 

Szybkiego Rozwinięcia do Operacji ONZ (siły szybkiego reagowania na miejscu konflik-

tu), utworzonej w 1996 roku na mocy listu intencyjnego. Kraje, które podpisały akt praw-
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ny, a ich siły weszły w skład jednostki to między innymi: Dania, Finlandia, Hiszpania, 

Irlandia czy też Kanada.  

Również Unia Europejska (UE), jako globalna organizacja ma swój wpływ na 

kształtowanie ładu i porządku światowego. W ramach systemu „Europejski Cel 2010”,  

w latach 2005-2011 NATO, ONZ oraz UE zrzeszyły swoje siły, tworząc brygady, które 

miały dyżurować w gotowości reakcji w razie konfliktu zagrażającemu pokojowi świato-

wemu. 

Tak interpretowany i opisany aspekt znaczenia wojska dla społeczeństwa, a prze-

de wszystkim jego wyjątkowa rola w utrzymaniu jego integracji, pokoju i bezpieczeństwa 

nie jest całkowity. W tym celu należało poświęcić osobny artykuł, aby opisać i wskazać 

znaczenie historycznego wkładu sił zbrojnych w tworzenie się społeczeństw narodowych. 

Mimo wszystko bezsporny zostaje fakt wagi i doniosłości roli, jaką w naszych społeczeń-

stwach odgrywało i odgrywa wojsko. Zmiana społeczna, która jest naturalny procesem 

rozwoju społeczeństw odciska swoje piętno także na makrostrukturze, jaką jest armia. 

Poprzez swoje oddziaływanie w mikrostrukturach, czyli ingerowanie w mniejsze struktu-

ry społeczne stanowi siłę sprawczą procesów integracyjnych lub też dezintegracyjnych. 

Wojsko zmienia się zgodnie z temporalnym wymogiem zmian w społeczeństwach. Po-

przez swoje elitarne miejsce w jego strukturach staje się głównym aktorem procesów spo-

łecznych.  W „swoich rękach” trzyma nie tylko bezpieczeństwo społeczeństw świato-

wych, ale również zapobiega konfliktom.  

W rozważaniach nad miejscem elit wojskowych podczas trwania procesu zmian 

społecznych należy jeszcze podnieść jedną kwestię. Dotyczy ona decyzji zmiany modelu 

sił zbrojnych na wojsko zawodowe. Nie wszystkie aspekty uległy zmianie. Nie zmieniły 

się więzi formalne panujące w tej strukturze ani jej zhierarchizowanie i biurokratyzacja 

działalności. Nadal armia jest środowiskiem społecznym o własnym systemie uwarstwie-

nia i wspólnych wartościach grupowych. Możliwości socjalizacyjne wojska również nie 

uległy zmianie. Jego możliwości bojowe oraz uzbrojenie nadal są wpisane w jego dzia-

łalność. Jednak, przemiany globalizacyjne odciskają piętno innych rozwiązań nawet w tak 

stabilnej i formalnej strukturze, jaką jest wojsko.  

PODSUMOWANIE 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że w świadomości spo-

łecznej, w wyniku zmian transformacyjnych i globalizacyjnych, armia zajmuje dziś zu-

pełnie inne miejsce niż kilkadziesiąt lat temu. Duży wpływ na tę sytuację ma kreowanie 

nowej roli elity wojskowej w społeczeństwie, tworzone przez procesy informacyjne me-

diów lub Internetu. Zmiana systemu wartościowania postaw i zadań armii powoduje, że 

my, ludzie współcześni, przypisujemy jej już nie tylko role organizacji uprzywilejowanej 

w podziale dóbr i usług. Możemy oceniać jej działania oraz krytycznie opiniować jej 

wkład w tworzenie ładu i bezpieczeństwa w społeczeństwie. W Polsce ta zmiana pojmo-

wania znaczenia wojska ma szczególne znaczenie, również ze względu na przemiany 

ustrojowe, które dokonały się w naszym kraju po roku 1989. Armia kiedyś była narzę-

dziem przymusu, manipulacji oraz sankcji negatywnych skierowanych w stronę członków 

społeczeństwa, którzy sprzeciwiali się elicie władzy. Aktualne rozumienie wagi pozycji 

wojska dla nowoczesnego społeczeństwa wiedzy nadal nie jest wolne od wpływu „sta-
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rych czasów”. Polska nadal znajduje się w okresie transformacji, więc zmiana ról, jakie 

pełnią elity w naszym kraju oraz wartości, jakie powinny one przedstawiać, nadal będą 

ulegać przemianom. Ze względu na te procesy socjologiczne, musimy się wstrzymać  

z opinią, kierując się myślą K. Poppera: nie możemy przewidzieć na pewno (…) przyszłej 

wiedzy, jaką będzie dysponować przyszłe społeczeństwo
38

. Najważniejsze jest, aby obiek-

tywnie oceniać zaistniałą sytuację społeczną i zrezygnować z perspektywy przeszłości  

w swoich opiniach dnia dzisiejszego.  

Temporalność zmian w Polsce różnicuje coraz wyraźniej jej społeczeństwo pod 

względem ról, jaką mają spełniać oraz pozycji, jaką mają zajmować grupy społeczne. 

Elitarność i wyjątkowość armii polega dziś na innych wartościach i postawach niż miało 

to miejsce przed rokiem 1989. Obecnie miarą wartości człowieka w indywidualistycznej 

kulturze postmodernistycznej staje się jego pozycja społeczna mierzona poziomem wy-

kształcenia, prestiżem zawodu i wysokością osiąganych dochodów
39

. Zmiany globaliza-

cyjne spowodowały o wiele większe trudności w uzyskaniu awansu społecznego. Dlatego 

dzisiejsza elita wojskowa to nie tylko sformalizowana organizacja, wybierająca swoich 

członków na zasadach kooptacji. Nowoczesna, zawodowa armia to elita wykwalifikowa-

nych, ciągle podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe żołnierzy, wartościująca swoją 

służbę dla kraju w kategoriach już nie tylko obowiązku, ale traktująca ją jako zwykły 

zawód, dający utrzymanie, stwarzający możliwości wspinania się po szczeblach kariery, 

ale przede wszystkim, dający możliwość utrzymania statusu życiowego na wysokim po-

ziomie. W sytuacji niestabilnych przemian gospodarczych powyższe wartości są przyj-

mowane jako główny cel życia przez wielu ludzi
40

. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kwe-

stię znaczenia terminu prestiż, którego znaczenie, w wyniku zmian społecznych, również 

uległo zmianie. Nazwy prestiż używa się do wyodrębnienia w znaczącą całość rozproszo-

nych przejawów mieszaniny szacunku, respektu i godności
41

. Według badań przytacza-

nych przez H. Domańskiego, największym szacunkiem i prestiżem członkowie społe-

czeństwa obdarzają zawody, których wykonywanie jest wynikiem posiadania specjalnych 

umiejętności lub mądrości. Reasumując, tak jak w ekonomii, im mniejsza jest podaż, czy-

li dostęp do elitarnych zawodów, tym wyższy jest na nie popyt i estyma, jaką są otaczane. 

Procesy przemian społecznych mają wpływ na pojmowanie znaczenia ludzi przez społe-

czeństwo. W wyniku coraz większej dostępności dóbr materialnych, które w przeszłości 

były dostępne tylko dla elit, te ostatnie muszą zaznaczać swoją wysoką pozycję społeczną 

przez zmiany zachowań w sferze kultury i konsumpcji. Przykładem tego może być korzy-

stanie z ekskluzywnych hoteli, restauracji, chodzenie do opery, wszystko, co wskazuje na 

wyjątkowość i lepszą klasę życia i „bycia”. W związku z tym rozumienie terminu prestiżu 

w obecnych czasach wygląda następująco: prestiż jest wynikiem percepcji i ocen (…) lu-

dzie po prostu sytuują jedne zawody wyżej, inne niżej, proporcjonalnie do nagród, które 

się w tych zawodach otrzymuje
42

. Służba w wojsku na pewno należy do zawodów, które 
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są przez społeczeństwo obdarzane prestiżem. Przemiany społeczne, które nadal trwają  

w wyniku procesów transformacji i globalizacji na pewno spowodują kolejne zmiany  

w pojmowaniu przez społeczeństwo znaczenia i miejsca elit. Uprzywilejowany aktor, 

jakim na pewno jest wojsko, zawsze będzie odgrywał główne role w formowaniu się  

i przekształcaniu struktur społecznych. Taka jest w końcu rola elity. 
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MILITARY ELITE IN POLAND AS AN ACTOR OF GLOBALIZATION AND POLITI-

CAL TRANSFORMATION PROCESSES 

Summary 

The author tries to answer the question what place the army takes in today's world of so-

cial changes. The processes of globalization and civilization are located in the science of macro-

sociology widely understood as social changes. This subject is undertaken by many great repre-

sentatives of this field of science. Sometimes they have different views on the factors of these 

changes and their impact on the shaping force of societies, not only national and civic, but most 

of all on the global societies. The characteristic of globalization and cultural processes is also the 



Obywatel w mundurze… 

 
351 

continuous conflict of value systems and their continuous change. All the processes of changes 

(globalization, civilization, transformation) go simultaneously causing conflicts such as econom-

ic, political, and most of all cultural. It is important to emphasize the role of army, which is 

known as an elite of the society in a present social situation. Although, its meaning has changed, 

it is still the main actor, who creates but also changes over in a macrostructure. Many research-

ers have shown reevaluation of the meaning of the elite today. The market society often shows 

reluctance and the lack of appreciation for the role played by the military. The demonstration of 

the lack of understanding the importance of this profession is the reason of a picture created by 

the media, of the negative transmission of values which the army presents for the country and 

peaceful stabilisation. It is worth to note how important, in times of conflicts and the destabiliza-

tion of world peace, the military is to balance the world order and to remind why the army is, in 

the Pareto’s theory, as one of three elite groups of the privileged in access to the distribution of 

goods. 

Keywords: elite, army, social actors, globalization, system transformation 

 

 

 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
352 

Marcin LIBERACKI
 

 

 

 

 

ROLE OFICERSKIE ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH SZKÓŁ CY-

WILNYCH W ODNIESIENIU DO ABSOLWENTÓW  

STACJONARNYCH STUDIÓW WOJSKOWYCH  

 

 

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę wybranych problemów pełnienia roli oficera przez 

absolwentów uczelni cywilnych. Wykładnią do rozważań naukowych podjętych  

w niniejszym artykule są badania własne, realizowane w latach 2009-2012. Badania zostały 

przeprowadzone na 518 respondentach, którzy byli absolwentami Studium Oficerskiego WSOWL. 

W referacie autor podejmuje próbę analizy ról oficerskich pełnionych przez absolwentów Studium 

Oficerskiego w odniesieniu do oficerów, którzy ukończyli stacjonarne studia w uczelni wojskowej. 

Słowa kluczowe: absolwent, oficer, rola społeczna 

 

WSTĘP 

Na wstępie zasadne jest odniesienie się do użytych w artykule zasadniczych po-

jęć. Otóż na potrzeby tego opracowania przyjęto, iż absolwent to osoba, która ukończyła 

uczelnię cywilną w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, bądź uczelnię wojskową 

i posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra w specjalności, w której kon-

tynuowała naukę w szkole wyższej
1
. Kolejne pojęcie – oficer zastosowano wobec osób 

awansowanych na pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika Wojska Polskiego, 

które ukończyły stacjonarne studia w uczelni wojskowej lub Studium Oficerskie w Wyż-

szej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) we Wrocławiu. Mianowanie na sto-

pień podporucznika, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, poprzedzone było spełnieniem 

wielu wymogów formalnych w postaci pozytywnego złożenia egzaminów, testów i odby-

cia zajęć praktycznych realizowanych w trakcie trwania procesu dydaktycznego. Absol-

wenci Studium Oficerskiego przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej ukoń-

czyli „cywilną” szkołę wyższą i uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magi-

stra (równorzędny)
2
. Istotne do dalszych dociekań jest także określenie pojęcia rola spo-

łeczna, którą stanowi pewien zespół praw, obowiązków, nakazów i zakazów, określają-

cych postępowanie jednostki w powtarzających się i sprecyzowanych sytuacjach społecz-

                                                 

  Marcin Liberacki – major Wojska Polskiego, doktor socjologii, wykładowca w Instytucie Dowodzenia, 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
1
 Por. M. Liberacki, Oficerowie w ujęciu teorii roli społecznej na przykładzie absolwentów uczelni 

cywilnych. Wybrane aspekty socjologiczne, [w:] „Zeszyty Naukowe” 2, WSOWL, Wrocław 2010, s. 121-

122. 
2
 Por. Ibidem, s. 120-121. 
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nych, wyodrębniających się z natłoku różnorakich działań i czynności społecznych ludzi
3
. 

Każdy człowiek w czasie życia pełni wiele ról, które wpływają na realizację różnorod-

nych czynności, jednocześnie także na to, jak jest on postrzegany przez inne jednostki. 

Interpretacja roli zależy od aktora ją odgrywającego. W związku z czym może on dosto-

sować się do obowiązujących wymogów w ramach funkcjonującej grupy, bądź też dążyć 

do wprowadzania nowych, własnych wartości
4
. Wydaje się więc, że oficer nie jest bier-

nym obserwatorem i odtwórcą ról możliwych do zagrania w życiu. Jest aktywnym 

uczestnikiem pełnionej roli społecznej, kreując ją i dodając własne metody i algorytmy jej 

interpretowania. 

Wykładnią do rozważań naukowych podjętych w niniejszym artykule są 

ilościowe i jakościowe badania własne, realizowane w latach 2009-2012, 

przeprowadzone na 518 respondentach, którzy byli absolwentami Studium Oficerskiego 

WSOWL. W referacie podejmuję próbę analizy ról oficerskich pełnionych przez 

absolwentów Studium Oficerskiego w odniesieniu do oficerów, którzy ukończyli 

stacjonarne, jednolite studia w uczelni wojskowej. 

1. ABSOLWENT UCZELNI CYWILNEJ – OFICER CZY OUTSIDER? 

Wybór i akceptacja roli oficera Wojska Polskiego stanowią istotną  

zmianę w sytuacji życiowej absolwentów szkół wojskowych. Radykalnej przemianie ule-

ga ich pozycja społeczna utożsamiana z rolą oficera. W trakcie wykonywania swoich 

obowiązków służbowych absolwenci wyższych szkół cywilnych mają do odegrania 

szczególne role, które konkretyzują oficerów jako osoby zobowiązane do obrony narodu  

i ojczyzny. Wykonywana przez nich rola społeczna jest utożsamiana ze stopniem woj-

skowym oraz z zajmowanym stanowiskiem służbowym, często jednak podlega szczegól-

nym i indywidualnym interpretacjom oraz redefiniowaniu przez pełniące ją osoby. Wy-

znacza ona normy i zasady, które formułują zachowania jednostki w określonych sytua-

cjach społecznych. Istnieje niewątpliwy związek roli z pozycją, przejawiający się zazwy-

czaj w narzucaniu przez otoczenie osobie posiadającej pewną pozycję sposobu odgrywa-

nia roli przypisanej danej pozycji. Pełnienie roli oficera składa się jednocześnie na pewne 

zasoby społeczne danej osoby. Wartość tychże zasobów określa z kolei status społeczny 

tej jednostki
5
.  

Merytoryczną kwestię w roli oficera odgrywa samoocena, którą analizowałem  

w czasie eksploracji problemów odnoszących się do odczucia siebie jako oficera drugiej 

kategorii. Badania empiryczne wykazały, że analizowane zagadnienie stanowi istotny 

problem społeczny. Odpowiedzi ankietowanych w tej kwestii zostały zaprezentowane na 

rys. 1.  

                                                 
3
 Por. Z. Morawski, Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa 

Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2005, s. 24. 
4
 Por. F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984, s. 297-298. 

5
 Z. Morawski, op. cit., s. 24. 
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Rys. 1. Odczucie siebie w wypełnianej roli jako oficera drugiej kategorii 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że ponad dwie trzecie  

z nich nie czuje się oficerami drugiej kategorii. Zdaniem natomiast około jednej trzeciej 

badanych są oni jednak traktowani jako podrzędna kategoria. Na udzielenie takich odpo-

wiedzi wpływa poziom posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz kompetencji niezbędnych 

do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku służbowym. Powoduje to, iż 

absolwenci wyższych szkół cywilnych częściej są pomijani w ścieżkach kariery, w tym 

przy awansach. Nierzadko również otrzymują do wykonania zadania, które mają drugo-

rzędne znaczenie, w związku z czym incydentalnie spada na nich splendor z tym związa-

ny. Zdania w tej kategorii nie wyraziło 4,2% absolwentów wyższych szkół cywilnych. 

Posiadanie odpowiednich kompetencji jest warunkiem decydującym przy desygnowaniu 

oficera na stanowisko służbowe. Udzielone w tej kwestii odpowiedzi wskazują, że ofice-

rowie-absolwenci uczelni cywilnych utożsamiają się z właściwym pełnieniem roli spo-

łecznej oficera Wojska Polskiego. W zdecydowanej większości nie uważają się za ofice-

rów gorszych od ich kolegów absolwentów stacjonarnych studiów wojskowych. 

2. ABSOLWENCI UCZELNI CYWILNEJ VERSUS OFICEROWIE-

ABSOLWENCI STACJONARNYCH STUDIÓW WOJSKOWYCH 

W celu poznania bardziej szczegółowych opinii absolwentów wyższych szkół 

cywilnych w kwestiach relacji z absolwentami stacjonarnych studiów wojskowych, po-

prosiłem ich o odpowiedź na pytanie o istnienie niepisanego zwyczaju porównywania 

obu tych grup (rys. 2). 
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Rys. 2. Istnienie niepisanego zwyczaju porównywania absolwentów wyższych szkół 

cywilnych do oficerów-absolwentów stacjonarnych studiów wojskowych 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Dokonując analizy w kontekście porównywania absolwentów wyższych szkół 

cywilnych do oficerów-absolwentów stacjonarnych studiów wojskowych, zauważyłem, 

że istnieje taki niepisany zwyczaj. Takie opinie wyraziło około 85% respondentów, któ-

rzy udzielili odpowiedzi „tak” i „raczej tak”. Nieco ponad 3% biorących udział  

w badaniach żołnierzy zawodowych uznało, że zwyczaj taki nie ma miejsca  

w wykonywaniu obowiązków służbowych. Natomiast jedna dziesiąta oficerów nie udzie-

liła odpowiedzi na to pytanie.  

Zatem szczególnie istotnych danych dostarczają wyniki potwierdzające porów-

nywanie absolwentów uczelni cywilnych oraz stacjonarnych studiów wojskowych. Do-

konana w czasie badań obserwacja tego środowiska umożliwiła sformułowanie wniosku, 

że ich wielopłaszczyznowość ma podłoże odnoszące się do posiadanych kwalifikacji, 

umiejętności technicznych, często utożsamianych z przygotowaniem specjalistycznym, 

oraz wiedzy taktycznej i ogólnowojskowej.  

W celu poszerzenia wiedzy na ten temat dokonałem zestawienia kategorii niepi-

sanego zwyczaju porównywania absolwentów wyższych szkół cywilnych oraz absolwen-

tów dziennych studiów wojskowych w odniesieniu do zajmowanego stanowiska służbo-

wego (tab. 1). 
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Tabela 1. Stanowisko służbowe versus porównywanie oficerów 

 Porównywanie oficerów 

Ogółem 
tak raczej  

tak 

nie raczej 

nie 

brak 

zdania 

S
ta

n
o

w
is

k
o

 s
łu

żb
o

w
e 

dowódcze 

Liczebność 238 154 4 8 42 
446 

% z Ogó-

łem 
45,9% 29,7% 0,8% 1,5% 8,1% 

86,1% 

sztabowe 

Liczebność 10 8 0 0 2 
20 

% z Ogó-

łem 
1,9% 1,5% 0% 0% 0,4% 

3,9% 

logistyczne 

Liczebność 26 8 4 0 6 
44 

% z Ogó-

łem 
5,0% 1,5% 0,8% 0% 1,2% 

8,5% 

wychowawcze 

Liczebność 0 2 0 0 0 
2 

% z Ogó-

łem 
0% 0,4% 0% 0% 0% 

0,4% 

dydaktyczno-

naukowe 

Liczebność 0 0 2 0 2 
4 

% z Ogó-

łem 
0% 0% 0,4% 0% 0,4% 

0,8% 

inne 

Liczebność 2 0 0 0 0 
2 

% z Ogó-

łem 
0,4% 0% 0% 0% 0% 

0,4% 

Ogółem 

Liczebność 276 172 10 8 52 518 

% z Ogó-

łem 
53,3% 33,2% 1,9% 1,5% 10,0% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009-2010 (N = 518) 

Z przedstawionego w tabeli układu czynników wynika, że dziewięciu na dziesię-

ciu oficerów zajmujących stanowiska służbowe dowódcze i sztabowe potwierdziło wy-

stępowanie zjawisk dotyczących porównywania absolwentów wyższych szkół cywilnych 

oraz absolwentów dziennych studiów wojskowych. Odpowiedzi potwierdzające udzielili 

wszyscy oficerowie pełniący obowiązki na stanowiskach wychowawczych oraz innych. 

Około 30% respondentów przejawia orientację pejoratywną w tej sprawie. Kategoria ta 

obejmuje więc co drugiego żołnierza zawodowego na stanowisku dydaktyczno-

naukowym oraz około 8% oficerów logistyki. Odpowiedzi na to pytanie nie udzielił co 

drugi oficer na stanowisku dydaktyczno-naukowym. Opinię tę podziela co dziesiąty szta-

bowiec oraz co siódmy logistyk. 

Integralnym elementem roli pełnionej przez oficerów-absolwentów wyższych 

szkół cywilnych są zagadnienia odnoszące się do pomijania ich w czasie realizacji kariery 

zawodowej ze względu na ukończenie Studium Oficerskiego (tab. 2). 
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Tabela 2. Stanowisko służbowe versus ścieżka kariery 

 Ścieżka kariery zawodowej 
Ogółem tak raczej 

tak 

nie raczej 

nie 

brak 

zdania 

S
ta

n
o

w
is

k
o

 s
łu

żb
o

w
e 

dowódcze 

Liczebność 10 78 58 64 236 446 

% z Ogółem 1,9% 15,1% 11,2% 12,4% 45,6% 86,1% 

sztabowe 

Liczebność 0 4 0 2 14 20 

% z Ogółem 0% 0,8% 0% 0,4% 2,7% 3,9% 

logistyczne 

Liczebność 4 6 10 4 20 44 

% z Ogółem 0,8% 1,2% 1,9% 0,8% 3,9% 8,5% 

wychowawcze 

Liczebność 0 0 0 0 2 2 

% z Ogółem 0% 0% 0% 0% 0,4% 0,4% 

dydaktyczno- 

naukowe 

Liczebność 0 0 0 2 2 4 

% z Ogółem 0% 0% 0% 0,4% 0,4% 0,8% 

inne 

Liczebność 0 0 2 0 0 2 

% z Ogółem 0% 0% 0,4% 0% 0% 0,4% 

Ogółem 

Liczebność 14 88 70 72 274 518 

% z Ogółem 2,7% 17,0% 13,5% 13,9% 52,9% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego można przyjąć, iż ofice-

rowie-absolwenci wyższych szkół cywilnych nie odczuwają dyskomfortu związanego  

z pomijaniem ich w realizacji ścieżki kariery zawodowej. Odpowiedzi takiej udzielił co 

trzeci uczestniczący w badaniach żołnierz zawodowy („nie” – 13,5%, „raczej nie” – 

13,9%). Zdecydowaną większość odpowiedzi, w kontekście całej badanej populacji, 

udzielili oficerowie zajmujący stanowiska służbowe dowódcze. Biorąc jednak pod uwagę 

liczebność oficerów zajmujących poszczególne rodzaje stanowisk służbowych, na czoło 

wysuwają się logistycy. Otóż co trzeci z nich wskazał, że nie jest pomijany w czasie 

awansowania oficerów w jednostkach i instytucjach, w których pracują. Jednocześnie co 

drugi z nich nie udzielił odpowiedzi w tej kwestii. Istnienie takiego zjawiska, a więc po-

mijania w czasie realizacji ścieżki zawodowej, potwierdza co piąty oficer, który wypo-

wiedział się na ten temat („tak” – 2,7%, „raczej tak” – 17%). Takie wskazanie zostało 

uzyskane dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe dowódcze (88 

respondentów) oraz sztabowe (4 badanych). Z opinią tą zgadza się co czwarty oficer peł-

niący obowiązki na stanowisku logistycznym (10 respondentów). Zdumiewający jest fakt, 

że co drugi respondent nie wypowiedział się na ten temat. Takiego rozkładu odpowiedzi 

należy upatrywać w zjawisku stosunkowo niedługiego stażu pracy badanych w wojsku. 

Zdecydowana większość z nich pełni rolę żołnierza zawodowego zaledwie rok bądź co 
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najwyżej kilka lat. Należy zatem domniemywać, że sytuacja dotycząca rozwoju ich karie-

ry zawodowej nie nabrała jeszcze właściwego biegu.  

W celu zgłębienia wiedzy na temat funkcjonowania oficerów-absolwentów wyż-

szych szkół cywilnych próba populacji udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące odbio-

ru roli zawodowej pełnionej przez oficerów, którzy ukończyli studia wojskowe trwające 

cztery bądź pięć lat w systemie stacjonarnym. Deklarowane odpowiedzi udzielone przez 

respondentów zaprezentowałem na histogramie 5. 

Ogólnie rzecz biorąc, opinie w zakresie odbioru pełnionej roli zawodowej przez 

oficerów, którzy ukończyli studia stacjonarne i posiadają po ich zakończeniu tytuł zawo-

dowy magistra lub inżyniera, nie wypadają pomyślnie i wskazują na wyraźny podział  

w tym względzie. Odpowiedzi pejoratywnych dotyczących odbioru roli pełnionej przez 

absolwentów uczelni cywilnych udzielił prawie co drugi badany („negatywny” – 17,6%, 

„raczej negatywny” – 28,6%). Natomiast tylko co szósty badany stwierdził, że odbiór 

pełnionej roli jest „pozytywny” i „raczej pozytywny”. 

 

Rys. 5. Odbiór roli zawodowej pełnionej przez oficerów-absolwentów stacjonarnych studiów 

wojskowych 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Odbiór uwzględniający kategorię „obojętny” oraz „u jednych pozytywny, u in-

nych negatywny” wskazał blisko co siódmy oficer uczestniczący w badaniach. Niemniej 

jednak około 9% badanych stwierdziło, że w tej kategorii nie ma zdania. Szczególnie 

istotne są udzielone odpowiedzi negatywne, które mogą świadczyć o nie najlepszych re-

lacjach między absolwentami uczelni cywilnych i wojskowych. Ponadto dokonana przez 

nich ocena pełnionej roli społecznej wskazuje na pewien dysonans w nieprzychylnym ich 

traktowaniu przez przedstawicieli, którzy ukończyli studia wojskowe.  

Interesująco przedstawia się powyższa kategoria w odniesieniu do płci respon-

dentów, co przedstawiłem w tab. 3. 
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Tabela 3. Odbiór roli zawodowej pełnionej przez oficerów-absolwentów stacjonarnych stu-

diów wojskowych versus płeć 
   Płeć Ogółem 

kobieta mężczyzna  
O

d
b

ió
r 

p
eł

n
io

n
ej

 r
o

li
 z

a
w

o
d

o
w

ej
 

pozytywny 
liczebność 4 18 22 

% z ogółem 0,8% 3,5% 4,2% 

raczej pozytywny 
liczebność 14 56 70 

% z ogółem 2,7% 10,8% 13,5% 

obojętny 
liczebność 14 53 67 

% z ogółem 2,7% 10,2% 12,9% 

raczej negatywny 
liczebność 32 116 148 

% z ogółem 6,2% 22,4% 28,6% 

negatywny 
liczebność 33 58 91 

% z ogółem 6,4% 11,2% 17,6% 

u jednych pozytywny, 

u innych negatywny 

liczebność 24 50 74 

% z ogółem 4,6% 9,7% 14,3% 

brak zdania 
liczebność 18 28 46 

% z Ogółem 3,5% 5,4% 8,9% 

Ogółem 

Liczebność 139 379 518 

% z Ogółem 26,8% 73,2% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Przeprowadzona analiza danych empirycznych pozwala sądzić, iż wśród około 

18% kadry uczestniczącej w badaniach przeważa przekonanie o „pozytywnym” i „raczej 

pozytywnym” odbiorze roli pełnionej przez oficerów stacjonarnych studiów wojskowych. 

Ogólnie odpowiedzi aprobujących udzieliło nieco ponad 14% mężczyzn i 3,5% kobiet, co 

stanowi odpowiednio 19,5% wszystkich mężczyzn oraz 12,9% wszystkich kobiet biorą-

cych udział w badaniach. Około 46% respondentów, poprzez wybranie odpowiedzi „ne-

gatywny” i „raczej negatywny”, sądzi, że pełniona przez nich rola nie jest właściwie od-

bierana przez absolwentów stacjonarnych studiów wojskowych. W grupie tej występuje 

12,6% kobiet oraz 33,6% mężczyzn. Według tych wskazań, panie, które nie potwierdzają 

pozytywnie odbioru pełnionej przez nie roli, stanowią około 47% wszystkich kobiet-

absolwentów uczelni cywilnych. Mężczyźni natomiast, zgodnie z odnotowaną wartością 

(33,6%), wynoszą około 46% wszystkich panów zaangażowanych w badaniach, świad-

czących o negatywnym odbiorze ich roli przez absolwentów dziennych studiów wojsko-

wych. Odbiór pełnionej roli oficera zawodowego przez oficerów kończących studia woj-

skowe jest „obojętny” zdaniem 2,7% kobiet oraz 10,2% mężczyzn. W stosunku do całej 

populacji kobiet i mężczyzn poddawanych sondowaniu, neutralność w analizowanej kwe-

stii jest charakterystyczna dla 14% mężczyzn i około 10% kobiet. Odpowiedź „u jednych 

pozytywny, u innych negatywny” została wybrana przez 4,6% kobiet i 9,7% mężczyzn, 

co odpowiada 17,3% pań oraz 13,2% wszystkich panów uczestniczących w badaniu.  

Z kolei kategorię „brak zdania” wybrało 3,5% kobiet i 5,4% mężczyzn. Wskazania te są 

charakterystyczne dla 12,9% kobiet oraz 7,4% mężczyzn uczestniczących w badaniach. 
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Biorąc to pod uwagę, dostrzegamy, że w oczach mężczyzn odbiór roli zawodowej pełnio-

nej przez oficerów-absolwentów dziennych studiów wojskowych jest z jednej strony bar-

dziej pozytywny, z drugiej zaś ich sceptyczność jest zbliżona do prezentowanej przez 

kobiety. Również neutralność i bezstronność męska, w stosunku do odbioru roli oficera, 

jest wyższa, niewątpliwie natomiast niższy odsetek mężczyzn stanowią niezdecydowani.  

Szczególną egzemplifikacją roli oficera pełnionej przez absolwentów wyższych 

szkół cywilnych jest jej odbiór przez oficerów-absolwentów stacjonarnych studiów woj-

skowych w odniesieniu do świadomości prestiżu wynikającego z piastowanego stanowi-

ska (tab. 4).  

Tabela 4. Odbiór roli zawodowej pełnionej przez oficerów-absolwentów stacjonarnych stu-

diów wojskowych versus poczucie bycia oficerem drugiej kategorii 
 Poczucie bycia oficerem drugiej kategorii 

Ogółem Tak 

 

raczej  

tak 

nie 

 

raczej  

nie 

brak  

zdania 

O
d

b
ió

r 
p

eł
n

io
n

ej
 r

o
li

 z
a

w
o

d
o

w
ej

 

pozytywny 
Liczebność 0 2 16 2 2 22 

% z Ogółem 0% 0,4% 3,1% 0,4% 0,4% 4,2% 

raczej pozytywny 
Liczebność 0 14 44 10 2 70 

% z Ogółem 0% 2,7% 8,5% 1,9% 0,4% 13,5% 

obojętny 
Liczebność 2 14 39 10 2 67 

% z Ogółem 0,4% 2,7% 7,5% 1,9% 0,4% 12,9% 

raczej negatywny 
Liczebność 8 38 72 26 4 148 

% z Ogółem 1,5% 7,3% 13,9% 5,0% 0,8% 28,6% 

negatywny 
Liczebność 20 18 47 6 0 91 

% z Ogółem 3,9% 3,5% 9,1% 1,2% 0% 17,6% 

u jednych pozytyw-

ny,  

u innych negatywny 

Liczebność 10 20 30 8 6 74 

% z Ogółem 1,9% 3,9% 5,8% 1,5% 1,2% 14,3% 

brak zdania 
Liczebność 6 10 18 6 6 46 

% z Ogółem 1,2% 1,9% 3,5% 1,2% 1,2% 8,9% 

Ogółem 
Liczebność 46 116 266 68 22 518 

% z Ogółem 8,9% 22,4% 51,4% 13,1% 4,2% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Z przedstawionego w tabeli rozkładu czynników dotyczących odbioru roli za-

wodowej pełnionej przez oficerów-absolwentów stacjonarnych studiów wojskowych  

w kontekście poczucia bycia oficerem drugiej kategorii wynika kilka interesujących 

wniosków. Między innymi odpowiedzi „negatywny” i „raczej negatywny” dla problemu 

odbioru pełnionej roli versus wskazania pejoratywne w kategorii poczucia, że jest się 

oficerem drugiej kategorii, udzieliło 30% oficerów. Zatem sądzą oni, że wykonywana 

przez nich rola jest negatywnie odbierana przez absolwentów stacjonarnych studiów woj-

skowych, przy jednoczesnym wysokim przeświadczeniu o swojej wartości. Kolejnych 

interesujących danych dostarcza analiza odpowiedzi „pozytywny” i „raczej pozytywny” 

dla problemu odbioru pełnionej roli versus wskazania pejoratywne w kategorii poczucia, 

że jest się oficerem drugiej kategorii. W takim zestawieniu zauważamy, że około 14% 

oficerów sądzi, że w sposób właściwy odbiera pełnioną przez nich rolę, jednocześnie są 

przekonanymi o tym, iż nie są oficerami drugiej kategorii. Dalszych danych dostarcza 

analiza odpowiedzi negatywnych („nie” i „raczej nie”) w kategorii funkcjonowania jako 
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oficer drugiej kategorii w odniesieniu do odpowiedzi obojętnych dotyczących odbioru 

pełnionej roli przez absolwentów dziennych studiów wojskowych. Respondenci, którzy 

udzielili takich właśnie odpowiedzi stanowią około 10% uczestniczącej w badaniach ka-

dry. Kolejny, największy rozkład odnotowano dla odpowiedzi „u jednych pozytywny,  

u innych negatywny” w kategorii odbioru roli zawodowej pełnionej przez oficerów-

absolwentów inżynierskich bądź magisterskich studiów wojskowych. Wskazania w przy-

toczonej kategorii dla poszczególnych odpowiedzi związanych z poczuciem bycia ofice-

rem drugiej kategorii sugerują, że 5,8% respondentów udzieliło odpowiedzi potwierdza-

jących ich drugoplanowość w rolach aktora-oficera, kolejnych 7,3% wyraziło sprzeciw  

w stosunku do ich peryferyjności, a następnych sześcioro (1,2%) nie ma zdania w kwestii 

ich drugoplanowej roli w profesji wojskowej. Uogólniając, należy stwierdzić, że najwięk-

sza częstość odpowiedzi jest charakterystyczna zarówno dla kategorii negatywnych, do-

tyczących odbioru pełnionej roli zawodowej przez oficerów-absolwentów stacjonarnych 

studiów wojskowych, jak i wskazań pozytywnych w związku z brakiem poczucia bycia 

oficerem drugiej kategorii.  

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane w artykule wyniki badań empirycznych korespondują  

z badaniami Ralpha Lintona. Otóż (…) jednostka często znajduje się w sytuacji, kiedy nie 

jest pewna statusów oraz ról, zarówno swoich własnych, jak i innych. Nie tylko jest zmu-

szona wybierać, ale także czuje się niepewna, czy dokonała właściwego wyboru  

i czy odwzajemniane zachowania innych będą takie, jakich spodziewała się na podstawie 

założenia, że zajmują określone statusy. Wynikiem tego są liczne rozczarowania i frustra-

cje
6
.  

Poprawne pełnienie roli zawodowej przez absolwentów uczelni cywilnych wy-

maga funkcjonowania pozytywnych więzi pomiędzy jednostką i grupą, do której oficer 

należy. Żaden człowiek nie może sprawować swojej roli bez udziału swojego kręgu, cho-

ciaż nie musi to być współpraca każdej poszczególnej jednostki należącej do kręgu
7
. Nie-

pokojące wobec tego są wyniki badań świadczące o tym, że około 85% respondentów 

potwierdziło występowanie zjawiska polegającego na niepisanym porównywaniu absol-

wentów Studium Oficerskiego z absolwentami stacjonarnych studiów wojskowych. Od-

bywa się ono na płaszczyznach związanych z niedostatkiem wiedzy, umiejętności i kwali-

fikacji, szczególnie tych związanych z przygotowaniem specjalistycznym, niezbędnym do 

pełnienia tej roli społecznej. Rozmaite stanowiska – precyzuje Talcott Parsons – zajmują 

konkretne jednostki o konkretnych osobowościach, utrzymujące szczególnego rodzaju 

stosunki społeczne z innymi jednostkami. Instytucjonalnie nakazany sztywny podział na 

sferę „osobistą” poszczególnych jednostek jest trudny do utrzymania
8
. W rzeczywistości 

oznacza to powstanie w każdej funkcjonującej strukturze zwiększonej konsolidacji po-

między niektórymi grupami. Takie utrwalanie powoduje solidarność większą niż tego 

wymaga ścisła definicja instytucjonalna ich statusu, a jednocześnie, że antagonizm po-

                                                 
6
 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 1975, s. 97. 

7
 F. Znaniecki, Społeczne…, op. cit., s. 295. 

8
 T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 45. 
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między takimi grupami nie jest instytucjonalnie usankcjonowany
9
. Występowanie takich 

zjawisk z udziałem oficerów-absolwentów wyższych szkół cywilnych i dziennych stu-

diów wojskowych stawia tych pierwszych w niezręcznej sytuacji. Może to oznaczać wy-

stępowanie konfliktu pomiędzy „bezstronną”, „obiektywną” wynikającą z obowiązków 

lojalnością wobec zwierzchnika, a lojalnością wobec lubianej osoby (…)
10

.  
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OFFICERS' ROLES OF CIVILIAN COLLEGE GRADUATES WITH REFERENCE TO 

FULL-TIME MILITARY STUDIES GRADUATES  

Summary 

The article presents the analysis of selected problems of officer’s role of civilian college 

graduates. Own research carried out in 2009-2012 is the interpretation to the reflection under-

taken in this article. In the research there were 518 respondents who were the graduates of the 

Officer Candidate School in the Military Academy of Land Forces.  

In the paper the author makes an attempt to analyse officers' roles performed by the 

graduates of Officer Candidate School with reference to officers who completed full-time military 

studies at the military higher education institutions. 

Keywords: graduate, officer, social role 

 

 

                                                 
9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 
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Beata CZUBA

 

 

 

 

ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ ADAPTACJI ŻOŁNIEREK 

DLA REPRODUKCJI SYSTEMU WOJSKA  

 

 

Streszczenie: W artykule przywołuje się wyniki badań opinii dowódców jednostek wojskowych – 

przełożonych kobiet żołnierzy – na temat czynników istotnych dla ich adaptacji zawodowej. Opi-

nie dowódców stanowią wyraz oczekiwań systemowych, które muszą być spełnione, aby możliwa 

była reprodukcja systemu, zgodnie z założeniami teorii systemów autopoietycznych Niklasa Luh-

manna. Czynniki wymienione przez dowódców jako istotne dla adaptacji (bariery, ułatwienia, 

różnice w adaptacji kobiet i mężczyzn) analizowane są z punktu widzenia ich funkcjonalności 

systemowej (według paradygmatu analizy funkcjonalnej Roberta Mertona). 

Słowa kluczowe: adaptacja, kobiety żołnierze, reprodukcja systemu 

 

WSTĘP 

 Zgodnie z założeniami feminizmu liberalnego, kobiety i mężczyźni – z uwagi na 

inne doświadczenia socjalizacyjne – mogą odmiennie oceniać różne aspekty 

rzeczywistości społecznej
1
. Na kulturowe odmienności przejawiające się m.in.  

w sposobie zarządzania emocjami kobiet i mężczyzn zwraca się także uwagę  

w badaniach, wykorzystujących społeczną teorię emocji. Arlie Hochschild pisze: Istnieje 

emocjonalny podział pracy między płciami, a jego podtrzymywanie reprodukuje 

hierarchie statusu, z mężczyznami na pozycjach władzy i kobietami na pozycjach  

o mniejszej władzy. Kiedy kobiety przejmują rolę tradycyjnie pełnioną przez mężczyzn, 

(np. rolę żołnierza – dop. Autorki), taką jak „Adwokat – Rambo”, napotykają na drodze 

sukcesu na więcej przeszkód niż mężczyźni przejmujący role tradycyjnie pełnione przez 

kobiety (…). Zatem praca nie jest taka sama, gdy wykonują ją mężczyźni, jak gdy 

wykonują ją kobiety”.
2
 Wychodząc z tego założenia, postanowiłam zbadać opinie 

mężczyzn zajmujących znaczące pozycje w systemie władzy w wojsku, na temat 

adaptacji podwładnych kobiet-żołnierek. Przyjęłam, kierując się założeniami teorii  

N. Luhmanna dotyczącej m.in. oczekiwań systemowych
3
, że opinie mężczyzn – 

                                                 

  Beata Czuba – pułkownik Wojska Polskiego, doktor socjologii, Instytut Organizacji i Zarządzania 

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 
1
 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 358. 

2
 J.H. Turner, J.E. Stets, Socjologia emocji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 62.  

3
 Według Luhmanna: (…) oczekiwania są (…) autopoietycznym warunkiem reprodukcji działań. Bez nich 

system zwyczajnie zaprzestałby istnienia w danym środowisku ze względu na brak wewnętrznej zdolności 
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dowódców stanowią odzwierciedlenie komunikacji systemowych, typowych dla 

organizacji wojska
4
. Przeprowadzone badania ankietowe były częścią projektu 

badawczego pt. „Adaptacja zawodowa kobiet żołnierzy”
5
.  

1. BADANIA WŁASNE 

 Badanie miało charakter ankiety przeznaczonej do samodzielnego wypełniania 

przez dowódców jednostek wojskowych. Zastosowano dobór celowy respondentów 

kierując się dwoma kryteriami: posiadania przez dowódców co najmniej rocznego 

doświadczenia w pracy z kobietami oraz zajmowania stanowiska dowódcy jednostki 

wojskowej. Taki sposób doboru do próby zastosowano, po to by w próbie znaleźli się 

jedynie ci żołnierze, który posiadają osobiste doświadczenia w pracy z kobietami. 

Ankiety otrzymało 70 dowódców jednostek wojskowych na terenie całego kraju. 

Uzyskano 46 ankiet, które poddane zostały analizie. Celem badania było uzyskanie 

odpowiedzi na pytania: 

1. Jakie bariery w adaptacji dostrzegają przełożeni kobiet? 

2. Jakie czynniki sprzyjające adaptacji wskazują przełożeni kobiet? 

3. Czym różni się adaptacja kobiet i mężczyzn w opinii przełożonych kobiet żołnierzy? 

4. Jakie znaczenie dla reprodukcji systemu wojska mają wskazywane przez dowódców 

uwarunkowania adaptacji kobiet? 

Niżej zamieszczone wykresy ilustrują parametry badanej próby pod względem 

kryteriów: posiadanego stopnia wojskowego oraz  doświadczenia w kierowaniu 

kobietami.  

 

Wyk. 1. Doświadczenie w zarządzaniu kobietami 

Źródło: Badania własne, jednostki wojskowe 2012 r. (N = 46) 

                                                                                                                                                  
czynienia nawiązań i zanikłby sam z siebie; N. Luhmann, Systemy społeczne, Wyd. Zakład Wydawniczy 

„Nomos”, Kraków 2007, s. 269. 
4
 N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, 

Współczesne teorie socjologiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Kraków 2006, s. 417. 
5
 Grant promotorski NCBiR pt. Adaptacja zawodowa kobiet żołnierzy, wniosek nr O N116 823340. 
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Największa grupa dowódców posiada doświadczenie 5-letnie w dowodzeniu ko-

bietami – 17,4%. Drugą, co do liczebności grupą są żołnierze pracujący z kobietami 3 lata 

i 6 lat – 15,2%. Najdłuższy staż pracy z kobietami – 10 lat – wskazało 6,5% responden-

tów.  

 Wykres 2 ilustruje strukturę badanej próby pod względem posiadanego stopnia 

wojskowego. 

 

Wyk. 2. Stopnie wojskowe dowódców jednostek 

Źródło: badania własne, jednostki wojskowe 2012 (N = 46) 

 Najliczniejszą grupą są dowódcy w stopniach podpułkownika – 43,5%, następnie 

pułkownika i komandora – 34,8%. Najmniej liczną grupą stanowią żołnierze w stopniu 

kapitana.  

2. UWARUNKOWANIA PROCESU ADAPTACJI ŻOŁNIEREK 

 Badanie opinii dowódców jednostek wojskowych na temat czynników istotnych 

dla dobrej adaptacji żołnierek odbyło się w drodze analizy odpowiedzi na pytanie: 

 Jakie czynniki uważa Pan za kluczowe dla dobrej adaptacji kobiet do zawodowej służby 

wojskowej (np. cechy osobowości /jakie/, cechy sytuacji /jakie/, cechy środowiska 

społecznego /jakie/, inne czynniki). Proszę o podanie 3 czynników. 

Czynniki wymieniane przez respondentów poddane zostały analizie jakościowej, 

w celu określenia kategorii, do których można przypisać poszczególne wypowiedzi.  

W tym procesie wyodrębnionych zostało 5 kategorii: 

 kwalifikacje zawodowe – odpowiedzi respondentów wskazujące na wagę 

dobrego wyszkolenia, posiadania wiedzy i umiejętności przez żołnierki; 

 zarządzanie emocjami (praca emocjonalna), w tym kompetencje społeczne  – 

wypowiedzi wskazujące na konieczność wykorzystania emocji lub 

wykonywania pracy emocjonalnej, po to by spełnić określone wymagania 

kulturowe, np. panowanie nad stresem, bycie osobą uprzejmą, współpracującą 

itd.; 
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 cechy osobowości (charakteru) – odpowiedzi wskazujące na trwałe 

dyspozycje charakteru, postaw; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – związane z zapewnieniem 

odpowiedniego zabezpieczenia materialnego, socjalnego, wyposażenia, 

właściwej organizacji toku służby; 

 cechy środowiska społecznego – oddziaływania społeczne, takie jak 

akceptacja środowiska lub jej brak, klimat w pracy. 

Do kategorii kwalifikacje zawodowe zaliczone zostały odpowiedzi, które dotyczy-

ły wiedzy i umiejętności kobiet, ich dobrego wyszkolenia, oceny ich kompetencji podczas 

wykonywania zadań służbowych, np. „wysokie kwalifikacje zawodowe”, „profesjonalizm 

w czasie wykonywania zadań służbowych”. 

Do kategorii zarządzanie emocjami zaliczono odpowiedzi respondentów odnoszą-

ce się do „pracy emocjonalnej” wykonywanej przez kobiety podczas służby wojskowej, 

aby sprostać wymaganiom środowiska zawodowego, czy też społecznego, np.: „wytrwa-

łość”, „otwartość”, „asertywność”, „odporność na stres”, „determinacja w dążeniu do 

celu”. Do tej kategorii zaliczono także wypowiedzi wskazujące na konieczność posiada-

nia umiejętności społecznych, czyli kompetencji wymaganych (oczekiwanych) od kobiet 

w związku z ich kooperacją z innymi ludźmi, np. „umiejętność pracy w zespole”. 

Do kategorii cechy osobowości zakwalifikowano wskazania respondentów, odno-

szące się do względnie trwałych cech: postaw, osobowości, np. „stanowczość  

w działaniu”, „pragmatyzm”, „sumienność”, „silna osobowość”, „rzetelność”. 

Kategoria warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne zawiera wypowiedzi 

dowódców wskazujące na rolę zabezpieczenia logistycznego, np. „warunki socjalno-

bytowe”, „stabilność miejsca pracy”.  

Do kategorii cechy środowiska społecznego zakwalifikowano wypowiedzi re-

spondentów, którzy przyczyny adaptacji widzą w oddziaływaniach środowiska społecz-

nego służby wojskowej, np. „kompetentni przełożeni”, „atmosfera pracy (służby)”, „jed-

nolity (kobiecy) pododdział”. 

 Zadaniem respondentów było podanie 3 czynników stanowiących uwarunkowania 

adaptacji. Respondenci, wymieniając pierwszy istotny czynnik dla dobrej adaptacji, 

najczęściej wskazywali rolę cech osobowościowych (42,0%), następnie - znaczenie 

zarządzania emocjami i umiejętności społecznych (26,0%). 11,0% dowódców wskazało 

na rolę środowiska społecznego, 9,0% respondentów dostrzegło znaczenie warunków 

logistycznych i organizacji toku służby. 

Wypowiedzi charakterystyczne dla poszczególnych kategorii: 

 kwalifikacje zawodowe – „profesjonalizm w czasie wykonywania zadań 

służbowych”; 

 zarządzanie emocjami – „odporność na stres”, „asertywność”; 

 cechy osobowości – „sumienność”, „pragmatyzm”, „silna osobowość”; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – „stabilność miejsca 

pracy”; 

 cechy środowiska społecznego – „kompetentni przełożeni”. 
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 Przełożeni kobiet, podając drugi w kolejności istotny warunek adaptacji, 

najczęściej wymieniali czynniki związane z zarządzaniem emocjami i kompetencjami 

społecznymi (44,0%), następnie – cechy osobowości (26,0%). 17,0% respondentów 

zauważyło znaczenie czynników społecznych, natomiast tylko 7,0% wymieniło wpływ 

kompetencji zawodowych kobiet na ich adaptację. 2,0% dowódców wskazało znaczenie 

warunków materialnych i logistycznych. Niżej wymienione zostały charakterystyczne 

wypowiedzi dowódców zakwalifikowane do poszczególnych kategorii: 

 kwalifikacje zawodowe – „rozumienie specyfiki środowiska wojskowego”, 

„fachowość oraz duża wiedza teoretyczna”, „wykształcenie”; 

 zarządzanie emocjami – „pewność siebie”, „umiejętność radzenia sobie  

ze stresem”, „odporność na trudy życia wojskowego”, „umiejętność dostoso-

wania się do trudnej sytuacji”, „dobre relacje z otoczeniem”, „umiejętność 

akceptacji grupy społecznej, w której pełnią służbę”, „koleżeńskość”, „ser-

deczność”; 

 cechy osobowości – „odpowiedzialność”, „lojalność”, „obowiązkowość”, 

„sumienność’, „rzetelność”, „pracowitość”, „prawdomówność”; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – „stanowiska administra-

cyjne”; 

 cechy środowiska społecznego – „tworzenie atmosfery afirmacji”, „chęć nie-

sienia pomocy”, „pełna akceptacja ze strony przełożonych”.  

 Najwięcej wskazań, wymienianych przez respondentów jako czynnik trzeci  

w kolejności, dotyczyło znaczenia kompetencji emocjonalnych w procesie adaptacji 

kobiet (28,0%). Cechy osobowości wymieniło 24,0% respondentów. 19,0% badanych 

podało kwalifikacje kobiet żołnierzy, jako istotne dla ich adaptacji w pracy. Na rolę 

warunków materialnych i logistycznych wskazało 7,0% respondentów.  

Charakterystyczne opinie dowódców dotyczące III czynnika: 

 kwalifikacje zawodowe – „trafność podejmowania decyzji”, „postępowanie 

planowe”, „szczegółowość w wykonywaniu zadań”, „przygotowanie do 

wykonywania obowiązków”, „podnoszenie kwalifikacji”; 

 zarządzanie emocjami – „zaciętość”, „umiejętność dostosowania się do zasad 

obowiązujących w wojsku”, „szybka i prawidłowa reakcja na zmiany 

sytuacji”, „odporność na stres”, umiejętności społeczne: „uprzejmość”, 

„wyrozumiałość”, „praca ukierunkowana na sukces zespołu i lojalność wobec 

zespołu”; 

 cechy osobowości – „lojalność”, „pracowitość”, „uczciwość, „cechy 

przywódcze”; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – „właściwy dobór zadań 

oraz stanowisk służbowych”; 

 cechy środowiska społecznego – „sprzyjająca atmosfera w pracy”, „właściwe 

relacje międzyludzkie”, „akceptacja kobiety jako żołnierza zawodowego”.  

Tab. 1. zawiera zestawienie wszystkich odpowiedzi dowódców na pytanie otwarte, 

dotyczące opinii na temat czynników mających znaczenie dla adaptacji kobiet.  
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Tab. 1. Uwarunkowania adaptacji kobiet żołnierzy (czynniki wymieniane jako I, II, III) 

Kategoria 
Czynniki 

Ogółem 
% odpo-

wiedzi I II III 

kwalifikacje zawodowe 3 3 9 15 11,0% 

zarządzanie emocjami, w tym 

umiejętności społeczne 
12 20 13 45 

33,0% 

 

cechy osobowości 19 12 11 42 30,0% 

warunki materialne (logistyczne)  

i organizacyjne 
4 1 3 8 

6,0% 

cechy środowiska społecznego 5 8 6 19 14,0% 

brak odpowiedzi 3 2 4 9 6,0% 

Ogółem 46 46 46 138 100,0% 

Źródło: Badania własne, jednostki wojskowe 2012 r. (N = 46) 

 Analiza wyników pozwala stwierdzić, że przełożeni kobiet wiążą adaptację kobiet 

głównie z ich kompetencjami w sferze zarządzania emocjami, w tym dostrzegają rolę 

umiejętności społecznych (33,0% odpowiedzi). Prawie tyle samo opinii wskazuje na 

znaczenie cech osobowości (charakteru), np. pracowitości, sumienności, rzetelności, 

prawdomówności etc. Wydaje się, że postulaty dowódców dotyczące oczekiwanych  

w pracy „cech charakteru” brzmią dość archaicznie we współczesnym świecie 

wymagającym od jednostek elastyczności zachowań. Jednak tylko pozornie. Na rolę 

takich cech charakteru, które mają znaczenie w relacjach społecznych w pracy, ale nie 

tylko, gdyż pozwalają człowiekowi budować spójną narrację na temat własnej 

tożsamości, wskazuje Richard Sennnet w „Korozji charakteru”. Owe cechy charakteru to: 

zaangażowanie w pracy, lojalność, zaufanie do innych, zdecydowanie i stanowczość
6
. 

Posiadanie tych właściwości sprawia, że człowiek nie ma poczucia „dryfowania”, zyskuje 

większą pewność siebie, potrafi znajdować sens w doświadczeniach związanych z pracą  

i poza nią.  

 W badanej próbie 14,0% respondentów podkreśliło znaczenie środowiska 

społecznego dla właściwego przystosowania, tj. atmosfery służby, kompetencji 

przełożonych, pomagania i wspierania, akceptacji kobiety w roli żołnierza. Może to 

wskazywać na zrozumienie przez dowódców roli, jaką odgrywa wzajemne zaufanie  

w pracy. Zaufanie pomaga we współdziałaniu
7
, a to jest bardzo istotne w relacjach 

pomiędzy żołnierzami. Zaufanie może być budowane poprzez udzielanie wsparcia, 

okazywanie akceptacji, zainteresowania, zrozumienia. 

 Kolejnym czynnikiem istotnym dla adaptacji – zdaniem przełożonych kobiet – są 

kwalifikacje zawodowe. W badanej próbie 11,0% respondentów dostrzega rolę dobrego 

wyszkolenia, profesjonalizmu, znajomości zasad życia wojskowego. Według opinii 6,0% 

respondentów, znaczenie ma także zapewnienie właściwych warunków logistycznych  

i organizacji służby, np. dobre warunki socjalno-bytowe, stabilność miejsca pracy, 

wyznaczanie kobiet na stanowiska stosowne dla nich, czyli w administracji. 

                                                 
6
 R. Sennet, Korozja charakteru, Warszawskie Wyd. Literackie Muza SA, s. 13-35. 

7
 R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 73. 
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Następne pytanie otwarte, które zadano dowódcom brzmiało:  

Jakie czynniki uważa Pan za kluczowe dla braku dobrej adaptacji kobiet do zawo-

dowej służby wojskowej (np. cechy osobowości /jakie/, cechy sytuacji /jakie/, cechy śro-

dowiska społecznego /jakie/, inne czynniki). Proszę o podanie 3 czynników: 

Uzyskane odpowiedzi przypisano do takich samych kategorii, jak w przypadku 

pytania otwartego na temat dobrej adaptacji kobiet, ponadto wyróżniono dodatkowo ka-

tegorię odpowiedzi – „inne”.  

W badanej próbie 30,0% respondentów wskazało jako pierwszy istotny czynnik 

związany z problemami adaptacyjnymi kobiet ich niedostateczne kompetencje związane  

z zarządzaniem emocjami. Tyle samo opinii dotyczyło cech osobowości podwładnych 

kobiet. Natomiast 24,0% respondentów dostrzegło przyczyny problemów adaptacyjnych  

w niekorzystnym oddziaływaniu środowiska społecznego. 4,0% dowódców wskazało 

powody złej adaptacji związane z brakiem kwalifikacji czy wyszkolenia. Również 4,0% 

wskazało na inne przyczyny – ciążę lub słabszą odporność fizyczną kobiet. 

Charakterystyczne wypowiedzi respondentów reprezentujące poszczególne kategorie: 

 kwalifikacje zawodowe – „brak znajomości realiów życia wojskowego”, „brak 

inteligencji”; 

 zarządzanie emocjami – „unikanie współpracy”, „nieakceptowanie warunków 

funkcjonowania w środowisku o dominacji płci męskiej, „mała odporność 

psychiczna”, „brak wiary w siebie”, „wrażliwość i nadmierna emocjonal-

ność”; 

 cechy osobowości – „brak zdecydowania”, „indywidualizm”, „nieśmiałość”; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – brak odpowiedzi składają-

cych się na tę kategorię; 

 cechy środowiska społecznego – „przypadki grzecznego prowadzenia za rącz-

kę”, „niekompetentny przełożony”, „widzimy kobietę, a nie żołnierza”, „brak 

akceptacji u przełożonych”.  

 Dowódcy, wymieniając drugi czynnik istotny dla braku dobrej adaptacji kobiet 

żołnierzy, najczęściej wskazywali na cechy osobowości (22,0%), kompetencje emocjo-

nalne (22,0%) i cechy środowiska społecznego (22,0%). Według 7,0% opinii, warunki 

organizacyjne i logistyczne mają znaczenie dla braku dobrej adaptacji kobiet. Najmniej 

wskazań dotyczyło związków adaptacji z kompetencjami kobiet (4,0%). Przykłady od-

powiedzi respondentów reprezentujące poszczególne kategorie: 

 kwalifikacje zawodowe – „zbyt słabe zapoznanie z warunkami służby”; 

 zarządzanie emocjami – „niska samoocena”, „odporność na stres”, „zagubie-

nie”; 

 cechy osobowości – „samolubność”, „brak lojalności”; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – „złe warunki socjalne”, 

„brak odpowiednich warunków socjalnych na poligonach”; 

 cechy środowiska społecznego – „przebywanie z dużą ilością mężczyzn”, 

„brak, mała akceptacja ze strony środowiska żołnierzy zawodowych”, „brak 

dobrej atmosfery pracy”.  
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 Analiza wypowiedzi dowódców, podających trzeci istotny czynnik dla braku 

dobrej adaptacji kobiet wskazuje, że najczęściej respondenci wymieniali uwarunkowania 

związane z osobowością podwładnych (29,0%). Niekorzystne oddziaływanie środowiska 

społecznego podało 24,0% respondentów. Zdaniem co piątego dowódcy istotne znaczenie 

dla braku dobrej adaptacji mają kompetencje emocjonalne kobiet. Najrzadziej 

respondenci wskazywali na uwarunkowania organizacyjno-logistyczne (4,0%) oraz 

niedostatki w zakresie kompetencji zawodowych kobiet (2,0%). W badanej próbie 4,0% 

ankietowanych podało inne czynniki - negatywny wpływ hormonów i mniejsze 

możliwości fizyczne kobiet, co w ich opinii, ma znaczenie dla przystosowania kobiet do 

wymagań zawodowej służby wojskowej.  

 Typowe wypowiedzi udzielane przez respondentów w poszczególnych, 

wyróżnionych kategoriach: 

 kwalifikacje zawodowe – „nieracjonalne decyzje”; 

 zarządzanie emocjami – „konieczność ciągłego udowadniania swojej warto-

ści”, „brak umiejętności pracy w zespole”; 

 cechy osobowości – „brak zdecydowania”, zaciętość”, „eksponowanie kobie-

cości”, „brak pracowitości; 

 warunki materialne (logistyczne) i organizacyjne – brak odpowiedzi składają-

cych się na tę kategorię, 

 cechy środowiska społecznego – „brak akceptacji w środowisku”, „pozwala-

my im na więcej niż mężczyznom”, „stereotyp kobiety w wojsku”. 

Tab. 2. zawiera zestawienie wszystkich odpowiedzi dowódców na pytanie doty-

czące czynników istotnych dla wystąpienia problemów adaptacyjnych kobiet żołnierzy. 

Tab. 2. Uwarunkowania problemów adaptacyjnych kobiet żołnierzy (czynniki wymieniane 

jako I, II, III) 

Kategoria 
Czynniki 

Ogółem 
% odpo-

wiedzi 
I II III 

kwalifikacje zawodowe 2 4 1 7 5,0% 

zarządzanie emocjami,  

w tym umiejętności społeczne 

14 10 9 33 24,0% 

cechy osobowości 14 10 13 37 27,0% 

warunki materialne (logistyczne)  

i organizacyjne 

0 7 2 9 6,0% 

 

cechy środowiska społecznego 11 10 11 32 23,0% 

inne 2 2 2 6 4,0% 

brak odpowiedzi 3 3 8 14 10,0% 

Ogółem 46 46 46 138 100,0% 

Źródło: Badania własne, jednostki wojskowe 2012 r. (N = 46) 

Interpretacja odpowiedzi udzielonych przez dowódców na pytanie dotyczące 

czynników wpływających na problemy w adaptacji kobiet pozwala na stwierdzenie, że 

przełożeni najczęściej dostrzegają wpływ niepożądanych cech osobowościowych 

(27,0%), następnie – deficytów w sferze zarządzania emocjami (24,0%). W badanej gru-

pie 23,0% opinii dotyczyło negatywnego wpływu ze strony otoczenia społecznego. Re-

spondenci - 6,0% opinii - podawali negatywny wpływ warunków organizacyjnych oraz 
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logistycznych, a 5,0% opinii dotyczyło niedostatecznych kwalifikacji zawodowych żoł-

nierek.  

W przeprowadzonym badaniu 10,0% respondentów nie dostrzega żadnego czyn-

nika będącego barierą w adaptacji kobiet. Podobnie jak w przypadku odpowiedzi dowód-

ców dotyczących czynników istotnych dla adaptacji kobiet, respondenci wskazali na naj-

większą wagę czynników związanych z charakterem. Wydaje się zatem, że dowódcy, 

podobnie jak R. Sennet w cytowanej już książce „Korozja charakteru”, doceniają znacze-

nie tych cech usposobienia jednostki, które są istotne w pracy zespołowej: zaangażowa-

nie, lojalność, wytrwałość, odpowiedzialność, co pomaga zbudować relacje oparte  

na zaufaniu
8
. 

Uzyskane wyniki mogą jednakże potwierdzać obserwacje E.E. Jonesa i K.E. 

Davisa, którzy, badając proces atrybucji, zaobserwowali, że ludzie, wnioskując na temat 

przyczyn zachowania aktorów społecznych, są skłonni widzieć je w cechach dyspozycyj-

nych, tj. właściwościach osobowości, intelektu czy sposobu emocjonalnego reagowania. 

Dokonywanie atrybucji wewnętrznych jest bowiem strategią bardziej przydatną dla prze-

widywania przyszłych działań innych ludzi
9
. Jeśli np. ktoś dokonuje atrybucji wewnętrz-

nej nieuprzejmego zachowania i przyjmuje, że stoi za nim trwała dyspozycja osobowo-

ściowa – np. „brak życzliwości”, to wiadomo na przyszłość, czego się po danej osobie 

spodziewać (lepiej trzymać się od niej z daleka). Skłonność ludzi do częstszego dokony-

wania wewnętrznych niż zewnętrznych (sytuacyjnych) atrybucji, nazwana została „pod-

stawowym błędem atrybucji”. Za przyczynę owego błędu uznaje się większą wyrazistość 

percepcyjną aktora społecznego niż innych czynników, które można brać pod uwagę, 

wnioskując o przyczynach jego zachowań
10

. Być może owa obserwowana skłonność  

do dokonywania wewnętrznej atrybucji ujawnia się również w badaniu dowódców jedno-

stek, wskazujących na osobowościowe i związane z zarządzaniem emocjami przyczyny, 

zarówno problemów adaptacyjnych kobiet, jak i czynników warunkujących prawidłowe 

przystosowywanie.  

3. DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE PROCES ADAPTACJI ŻOŁNIEREK 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym respondenci udzielali także odpowie-

dzi na pytanie: 

Jakie zaproponowałby Pan działania, które mogłyby pomagać w dobrej adaptacji kobiet-

żołnierzy (np. szkoleniowe, prawne, organizacyjne, inne). Proszę o podanie 3 propozycji: 

 Interpretacja wypowiedzi respondentów pozwoliła na wyodrębnienie 6 kategorii 

odpowiedzi:  

 selekcja – czynniki związane z naborem do zawodowej służby wojskowej; 

 szkolenie – czynniki związane z nabywaniem umiejętności, treningiem,  

doskonaleniem kompetencji zawodowych; 

                                                 
8
 R. Sennet, op. cit., s. 13-35. 

9
 E.E. Jones, K.E. Davis, From acts to dispositions: The attribution process in person perception, [w:]  

L. Berkowitz (red.), Advances in experimental social psychology, t. 2, New York: Akademic Press 1965, 

s. 219-266. 
10

 E.E. Jones, V.A. Harris, The attribution of attitudes, Journal of Experimental Social Psychology,  

r 3/1967, s. 1-24. 
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 prawo – czynniki związane z doskonaleniem systemu prawnego obowiązują-

cego w wojsku; 

 warunki organizacyjne i logistyczne – czynniki związane z zapewnieniem od-

powiednich warunków materialnych, socjalnych, wyposażeniem, organizacją 

toku służby; 

 czynniki społeczne – czynniki związane z relacjami w pododdziale, atmosferą 

służby; 

 brak propozycji zmian – wypowiedzi respondentów stwierdzające, że dotych-

czasowy system jest odpowiedni dla zagwarantowania dobrej adaptacji ko-

biet; 

 brak odpowiedzi. 

Dowódcy, pytani o propozycje działań zwiększających szanse dobrej adaptacji 

kobiet, jako pierwszy czynnik najczęściej wskazywali szkolenie (35,0%). Modyfikacja 

organizacji toku służby oraz warunków logistycznych była drugą co częstości propozycją 

działań, które mogą sprzyjać dobrej adaptacji kobiet (24,0%). Na znaczenie czynników 

społecznych wskazało 6,0% respondentów. 4,0% podało konieczność usprawnienia ist-

niejącego systemu przepisów prawa. Taki sam odsetek odpowiedzi dotyczył czynników 

związanych z selekcją do zawodowej służby wojskowej. 

Przykłady wypowiedzi udzielanych przez respondentów w poszczególnych kategoriach: 

 selekcja – „dokładniejsze testy psychologiczne”; 

 szkolenie – „kursy adaptacyjne”, „kursy szkoleniowe”, „kierowanie kobiet 

żołnierzy na praktyki do JW”, „szkolenie z obszaru kierowania, nadzoru”; 

 prawo – „równy status kobiet i mężczyzn”; 

 warunki organizacyjne i logistyczne – „tworzenie pododdziałów żeńskich”, 

„przystosowanie zaplecza logistycznego dla kobiet”, „obsada na stanowi-

skach administracyjnych”, „kierowanie kobiet do pododdziałów, gdzie już 

służą kobiety”; 

 czynniki społeczne – „traktowanie na tym samym poziomie z pozostałymi 

żołnierzami”, „większe zaufanie do kobiet żołnierzy”; 

 brak propozycji zmian – „żadne”. 

 Dowódcy, wypowiadając opinie na temat usprawnienia adaptacji kobiet, jako 

drugi czynnik podawali najczęściej działania związane ze szkoleniem (26,0%). Na 

drugim miejscu znalazły się czynniki społeczne (20,0%). Warunki organizacyjne  

i logistyczne to kolejna propozycja przełożonych (13,0%). 6,0% dowódców wskazało 

wpływ właściwego doboru kandydatów do zawodowej służby wojskowej, natomiast 

4,0% - działania z obszaru legislacji. Charakterystyczne dla poszczególnych kategorii 

wypowiedzi respondentów: 

 selekcja – „konsultacje psychoprofilaktyka przed wcieleniem”, „dokładniej-

sza selekcja”; 

 szkolenie – „kursy metodyczne z udziałem kobiet”, „szkolenie prawne”, 

„podnoszenie kwalifikacji”, 

 prawo – „prawne uwarunkowanie służby kobiet”, 
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 warunki organizacyjne i logistyczne – „odpowiednie warunki socjalno-

bytowe dla kobiet”, 

 czynniki społeczne – „dążyć do lepszego przygotowania „otoczenia” służby 

kobiet”, „ograniczenie zachowań gentlemeńskich”. 

Podając trzeci w kolejności czynnik, dowódcy wymieniali najczęściej: działania 

szkoleniowe (15,0%), oddziaływania o charakterze społecznym (13,0%), działania  

z obszaru organizacji i logistyki (9,0%), 61,0% respondentów nie podało żadnej propozy-

cji. 

Wypowiedzi charakterystyczne dla wymienionych wyżej kategorii: 

 szkolenie – „omówienie zasad podległych i dyscypliny”, „ujednolicenie norm 

szkolenia bojowego”; 

 prawo – „problem niedostosowania ustaw”; 

 warunki organizacyjne i logistyczne – „stopniowe wdrażanie do wykonywa-

nia obowiązków”, „wysyłanie żołnierzy kobiet do sprawdzonych JW”; 

 czynniki społeczne – „przygotowanie mężczyzn na obecność kobiet w woj-

sku”, „pomoc (oficer wprowadzający) w zakresie przyjmowania obowiąz-

ków”, „nieeksponowanie „na siłę” obecności kobiet w armii”. 

Tab. 3 zawiera podsumowanie odpowiedzi przełożonych kobiet na pytanie doty-

czące czynników poprawiających przystosowanie kobiet żołnierzy. 

Tab. 3. Propozycje usprawnienia adaptacji kobiet w wojsku (czynniki wymieniane jako I, II, 

III) 

Kategoria 
Czynniki 

Ogółem % odpowiedzi 
I II III 

Selekcja 2 3 0 5 4,0% 

Szkolenie 16 12 7 35 25,0% 

Prawo 2 2 1 5 4,0% 

Warunki organizacyjne i logi-

styczne 
11 6 4 21 15,0% 

Czynniki społeczne 3 9 6 18 13,0% 

Brak propozycji zmian 2 0 0 2 1,0% 

Brak odpowiedzi 10 14 28 52 38,0% 

Ogółem 46 46 46 138 100,0% 

Źródło: Badania własne, jednostka wojskowa 2012 r. (N = 46) 

Analizując odpowiedzi dowódców na pytanie dotyczące działań zwiększających 

szanse dobrej adaptacji kobiet do zawodowej służby wojskowej, należy stwierdzić, że aż 

38,0% respondentów nie miało żadnej propozycji w tym zakresie. Być może powodem 

braku odpowiedzi była trudność wynikająca z tego, iż należało podać aż trzy czynniki. 

Należy zwrócić uwagę, że przy udzielaniu pierwszej odpowiedzi przez respondentów, 

tabela 3 wskazuje na 10,0% braków, natomiast trzeciej propozycji nie podało już 28,0% 

dowódców. Wśród wyrażonych opinii najwięcej dotyczyło działań o charakterze szkole-

niowym, tj. 25,0%. Wśród propozycji dowódców dotyczących usprawnienia procesu ad-

aptacji ich podwładnych kobiet 15,0% opinii wskazywało na znaczenie czynników o cha-

rakterze materialnym, logistycznym i organizacyjnym. Pojawienie się takich wypowiedzi 

można interpretować w ten sposób, iż rekrutacja na szerszą skalę kobiet skierowała uwa-

gę na konieczność zmiany prawa, dostosowania infrastruktury jednostek wojskowych, 
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wyposażenia żołnierzy, uwzględnienia potrzeb kobiet. Jest to z pewnością dodatkowe 

wyzwanie dla dowódców, którzy muszą liczyć się ze zmianami, wymagającymi nowych 

inwestycji oraz oceny problemów kadry zawodowej przez pryzmat potrzeb obydwu płci.  

Dowódcy, wymieniając czynniki usprawniające adaptację, wskazywali w 13,0% 

opinii czynniki społeczne. Wśród propozycji zakwalifikowanych do tej kategorii znalazły 

się m.in.: przygotowanie mężczyzn na obecność kobiet, okazywanie większego zaufania 

kobietom, ograniczenie stereotypowych zachowań „gentlemeńskich”.  

W badanej próbie 4,0% wypowiedzi postulowało potrzebę wprowadzenia zmian  

w przepisach prawa. Zamieszczone opinie miały jednak charakter ogólnych postulatów, 

typu – „prawne uregulowania służby kobiet”, „problem niedostosowania ustaw…”, a nie 

konkretnych wskazań weryfikacji istniejących przepisów. Operując kategoriami teorii 

systemów Niklasa Luhmanna, można zatem interpretować te wypowiedzi jako oczekiwa-

nie pod adresem systemu organizacyjnego wojska, aby zawierał takie mechanizmy,  

w tym przypadku regulacje prawne, które umożliwiałyby redukcję niepewności w sferze 

komunikacji związanej z obecnością kobiet żołnierzy. Problemy związane z macierzyń-

stwem kobiet żołnierzy, wzajemnego obcowania żołnierzy obojga płci, wnoszą nowe 

„sensy
11

”, do których odnieść muszą się uczestnicy systemu interakcyjnego wojska. Wy-

magane są bowiem rozstrzygnięcia, jakich zachowań można i należy oczekiwać
12

 od ko-

biet żołnierzy. Czy oczekiwania te mogą być takie same, jak w stosunku do mężczyzn 

żołnierzy, czy też problem ten wymaga dodatkowych rozstrzygnięć? Prawo, według Lu-

hmanna, należy do tych mediów komunikacji, które odgrywają szczególną rolę w po-

szczególnych podsystemach społecznych. Autor nazywa prawo „systemem immunolo-

gicznym systemu społeczeństwa”, ponieważ wytwarza ono pewność, co do oczekiwanych 

zachowań. Prawo zatem jest istotne ze względu na zapobieganie możliwym konfliktom, 

tak jak system immunologiczny chroni organizm przed destrukcją
13

.  

5. RÓŻNICE ADAPTACJI KOBIET I MĘŻCZYZN 

Dowódcy odpowiadali na pytanie otwarte dotyczące różnic w strategii adaptacji 

kobiet i mężczyzn: 

Czy Pana zdaniem różni się strategia adaptacji kobiet i mężczyzn (jeśli tak, proszę 

w jednym zdaniu uzasadnić swoją opinię)?: 

Analiza wypowiedzi dowódców była podstawą wyróżnienia pięciu kategorii od-

powiedzi: 

 różnice fizyczne i psychiczne – wrodzone, odmienne zdolności kobiet i męż-

czyzn obejmujące cechy fizyczne oraz psychiczne; 

 różnice oczekiwań kulturowych – odmienne traktowanie mężczyzn i kobiet 

przez ich otoczenie społeczne dotyczące oczekiwanych zachowań, pełnionych 

ról, innych sposobów oceny; 

 inne; 

 brak wskazywanych różnic; 

                                                 
11

 N. Luhmann, Systemy społeczne, Wyd. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2007, s. 63-64. 
12

 Ibidem, s. 95. 
13

 Ibidem, s. 349. 
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 brak odpowiedzi. 

Tab. 4 zawiera opinie dowódców dotyczące spostrzeganych różnic w adaptacji zawodo-

wej kobiet i mężczyzn żołnierzy.  

Tab. 4. Różnice adaptacji kobiet i mężczyzn 

Rodzaj różnic (przyczyny różnic) 
Liczba odpowie-

dzi 
% odpowiedzi 

odmienność fizyczna i psychiczna kobiet i mężczyzn 4 9,0% 

odmienne oczekiwania społeczne (kulturowe) względem 

kobiet i mężczyzn 
13 28,0% 

brak różnic w adaptacji kobiet i mężczyzn 18 39,0% 

brak odpowiedzi 11 24,0% 

Ogółem 46 100% 

Źródło: Badania własne, jednostki wojskowe 2012 r. (N = 46) 

W badanej próbie 39,0% respondentów wskazało, że sposób adaptacji kobiet  

i mężczyzn nie różni się lub „nie powinien” się różnić od procesu adaptacji mężczyzn. 

Niemal 1/3 ankietowanych wymieniło różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami wyni-

kające z odmiennych społecznych doświadczeń i oczekiwań kulturowych względem oby-

dwu płci. Czynniki te sprawiają, że kobietom trudniej jest znaleźć akceptację w męskim 

środowisku. Dlatego też muszą one wkładać większy wysiłek (pracę emocjonalną), aby 

sprostać wymaganiom, np.: „kobiety bardziej związane są z domem, środowiskiem ro-

dzinnym, więcej czasu potrzebują, aby zaakceptowały nowe otoczenie”, „wynika przede 

wszystkim z różnic płci oraz roli i zadań, jakie stoją przed kobietą i mężczyzną w ich życiu 

zawodowym i prywatnym”, „tkwiący pomimo wszystko stereotyp, że wojsko jest dla męż-

czyzn oraz to, że dotychczas kobiety stanowią mniejszość w wojsku”. 

W badanej próbie 9,0% dowódców wskazywało na różnice predyspozycji fizycz-

nych i osobowościowych (psychicznych) pomiędzy kobietami i mężczyznami, które po-

wodują, że szanse mężczyzn w zakresie spełnienia wymagań związanych z pracą żołnie-

rza zawodowego są większe niż możliwości kobiet. Konsekwencją tego jest, zdaniem 

respondentów, wytworzenie społecznego oczekiwania, że zawód żołnierza jest bardziej 

stosowny dla mężczyzny, np.: „większa odporność psychiczna mężczyzn w różnych sytu-

acjach (szkolenia, działania bojowe) powoduje, że jest im łatwiej przystosować się do 

warunków panujących w środowisku wojskowym”, „główna różnica polega na innym 

podejściu do predyspozycji fizycznych, jak i psychicznych danego żołnierza. Kwestia ta 

ma także znaczenie szersze - społeczne mianowicie dla wielu ludzi zawód żołnierz ma 

charakter męski”, „nie można tego porównać, bo kobieta ma więcej przywilejów szcze-

gólnie w okresie (ciąża)”, „tak, inna konstrukcja psychiczna wojownika i opiekuna”. 

W przeprowadzonym badaniu 24,0% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na 

pytanie dotyczące różnic w adaptacji kobiet i mężczyzn. Należy zauważyć, że w badaniu 

stwierdzono prawie równoliczne grupy respondentów opowiadających się za istnieniem 

różnic w adaptacji mężczyzn i kobiet (9,0% wskazało różnice psychiczne i fizyczne, 

28,0% - różnice społeczne; razem – 37,0%) oraz dowódców wskazujących na brak różnic 

w adaptacji kobiet i mężczyzn (39,0%). Wśród opinii wskazujących na różnice, większa 
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część (28,0%) dotyczyła różnych społecznych oczekiwań względem kobiet i mężczyzn 

niż odmienności wynikających z wrodzonych predyspozycji psychicznych i fizycznych. 

Żadna wypowiedź dowódców nie wskazywała na to, że kobiety posiadają lepsze niż męż-

czyźni właściwości, które sprawiałyby, że jest im łatwiej przystosować się niż kolegom. 

6. MECHANIZMY REDUKUJĄCE KOMPLEKSOWOŚĆ SYSTEMU WOJSKA  

W badaniu dowódców przyjęto, że ich opinie będą stanowiły „wzorzec” oczeki-

wań systemowych. Inaczej mówiąc, że dowódcy wskażą czynniki sprzyjające adaptacji 

kobiet - funkcjonalne dla systemu oraz, wypowiadając się na temat barier w adaptacji, 

wskażą mechanizmy dysfunkcjonalne. Zaprezentowana niżej analiza czynników istotnych 

dla adaptacji ujmuje propozycje dowódców w kategoriach mechanizmów redukujących 

kompleksowość (nadmierną złożoność) systemu wojska, zgodnie z zasadą zachowania 

jego tożsamości i spójności postulowaną w teorii systemów Niklasa Luhmanna. Kierując 

się schematem analizy Roberta Mertona, wyróżniono funkcje jawne i ukryte opisywanych 

zjawisk.  

Wśród propozycji usprawnienia procesu adaptacji kobiet znalazł się m.in. postulat 

efektywnego doboru zawodowego. Dowódcy wymieniali niedostatki cech charakte-

ru/osobowości (np.: indywidualizm, brak pracowitości, nieśmiałość) i zarządzania emo-

cjami (np.: unikanie współpracy, małą odporność psychiczną, brak wiary w siebie, wraż-

liwość i nadmierną emocjonalność) jako przeszkody w prawidłowej adaptacji. Można 

uznać je za dysfunkcjonalne (zwiększające kompleksowość i kontyngencję) nie tylko dla 

kobiet, ale także dla systemu. Rzetelny dobór zawodowy pozwala na zminimalizowanie 

dopływu jednostek, które ujawniają deficyty osobowościowe czy problemy z radzeniem 

sobie z emocjami, co można uznać za mechanizm redukcji kompleksowości systemu inte-

rakcyjnego (powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów w rela-

cjach interpersonalnych). Funkcja jawna rzetelnego doboru zawodowego to zatem zagwa-

rantowanie dopływu jednostek właściwie spełniających wymogi roli zawodowej, funkcja 

ukryta - redukcja niepewności, co sprzyja reprodukcji systemu.  

Część dowódców ma świadomość trudności adaptacyjnych kobiet w relacjach in-

terpersonalnych, których źródłem są uwarunkowania kulturowe (np. inaczej postrzegana 

rola kobiety i mężczyzny, brak społecznej akceptacji dla kobiet w środowisku wojska, 

uleganie stereotypom, zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety). Stąd zapewne pro-

ponowane w ankiecie postulaty podejmowania w wojsku działań ukierunkowanych na 

zmianę świadomości personelu. Można to uzyskać np. wprowadzając problematykę 

„gender” do systemu powszechnej edukacji żołnierzy na etapie ich przygotowania do 

zawodu, ale także podczas zawodowej służby wojskowej, w ramach warsztatów doskona-

lenia zawodowego. Postulat szkolenia personelu wojskowego można zatem umieścić 

wśród mechanizmów redukujących kompleksowość systemu w wymiarze materialnym. 

Mechanizmy te umożliwiają strukturalizowanie oczekiwań jednostek pod względem wza-

jemnej współpracy, kooperacji, w której nie występuje problem niepewności (kontyngen-

cji), co do ewentualnych kompetencji kobiet, ich miejsca w hierarchii służbowej. Funkcja 

jawna (szkoleń dla personelu) sprowadzałaby się zatem do tworzenia warunków bezkon-

fliktowej kooperacji żołnierzy obojga płci. Analizując funkcję ukrytą (szkoleń personelu 
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na temat gender), należy zauważyć, iż mogą one służyć skutecznemu sprawowaniu kon-

troli nad żołnierzami obojga płci, zgodnie z zasadą opisywaną przez M. Foucaulta, że 

wiedza pozwala sprawować władzę
14

, co może prowadzić do utrwalania istniejących 

obecnie stosunków w wojsku, czyli sytuacji, w której kobiety są wyłączone ze sprawo-

wania kontroli nad procesem decyzyjnym. Kobiety nie zajmują bowiem wysokich pozycji 

w hierarchii wojskowych stanowisk. Dowódcy nie wymienili żadnych propozycji, które 

miałyby na celu wyposażenie kobiet w kompetencje umożliwiające sięganie po władzę 

(np. treningi dla liderek, kształtowanie zdolności przywódczych), a przecież w instytucji 

hierarchicznej jest to jedna z ważniejszych kompetencji, umożliwiających efektywną ry-

walizację.   

Dowódcy wymieniali również prawo jako czynnik istotny dla adaptacji. W teorii 

Niklasa Luhmanna kategoria prawa zajmuje szczególne miejsce, ze względu na przypi-

sywaną mu przez autora moc strukturalizacji oczekiwań jednostek w obliczu możliwych 

konfliktów w systemie. Prawo pozwala rozwiać wątpliwości na temat tego, jakie opcje są 

właściwe, a jakie nie. Prawo porządkuje zatem oczekiwania systemowe
15

. W przypadku 

wejścia kobiet do wojska wprowadzenie stosownych przepisów prawa, które nakazują ich 

równe traktowanie, można traktować jako mechanizm redukujący kompleksowość  

w wymiarze symbolicznym systemu interakcyjnego wojska, ponieważ wprowadza nowe 

wartości. Te standardy muszą być respektowane, nawet jeśli jednostki nie utożsamiają się 

z nimi moralnie
16

.  

Funkcją jawną przepisów prawa nakazujących równe traktowanie żołnierzy, nie-

zależnie od płci, jest zapewnienie jednakowych szans rozwoju zawodowego kobiet  

i mężczyzn, co sprzyja kształtowaniu poprawnych relacji w zespole. Ponadto, można do-

patrywać się w tej deklaracji poprawności politycznej dowódców, którzy zdają sobie 

sprawę z oczekiwań wobec organizacji, wynikających z zewnętrznych standardów (NA-

TO, UE) i starają się pozostawać w zgodzie z tymi zasadami. Należy zauważyć, że istnie-

nie przepisów na temat równości płci nie przesądza o tym, jaki kształt będzie miała struk-

tura społeczna, jak „przełożą się” one na relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami  

w organizacji, na ile kobiety uzyskają rzeczywiście równy status z mężczyznami w do-

stępie do stanowisk, co pozwoli im wywierać realny wpływ na organizację. Funkcją ukry-

tą przepisów prawa jest dostosowanie systemu wojska do zmian zachodzących poza sys-

temem. System prawny wojska, mimo że posiada własną autonomię, nie może pozostać 

niezmieniony wobec zmian prawa europejskiego i krajowego. W tym kontekście zmiana 

systemowa jest konieczna.   

 Analizując mechanizmy redukujące złożoność systemu organizacyjnego wojska, 

należy wspomnieć o wypowiedziach zawartych w ankiecie, wskazujących na rolę szkole-

nia.  Szkolenie powinno – zdaniem dowódców – zapewniać właściwe dostosowanie kom-

petencji kobiet do wymagań związanych z wypełnianiem roli zawodowej. Wojsko stawia 

personelowi wymagania dotyczące wykonywania czynności zawodowych, takich jak: 

obsługa sprzętu, dowodzenie i szkolenie podwładnych, wykonywanie zadań w warunkach 

                                                 
14

 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 907. 
15

 N. Luhmann, op. cit., s. 349-351. 
16
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deprywacji istotnych potrzeb. Jest to złożony zespół oczekiwań dotyczących opanowania 

wiedzy teoretycznej z różnych obszarów, a także sprawności instrumentalnych, stąd do-

wódcy, podając propozycje usprawnienia procesu adaptacji kobiet, postulowali m.in. lep-

sze wyszkolenie kobiet na etapie ich przygotowania zawodowego. Funkcja jawna posia-

dania przez jednostkę odpowiednich kwalifikacji zawodowych sprowadza się do spełnia-

nia wymagań związanych z zadaniami w pracy. Funkcję ukrytą można opisać jako wła-

ściwe odgrywanie roli w organizacji, co sprzyja jej reprodukcji.  

Kolejna propozycja dowódców, która sytuuje się w wymiarze materialnym reduk-

cji kompleksowości systemu organizacyjnego, to zapewnienie kobietom odpowiednich 

warunków pełnienia służby wojskowej. Oznacza to, że dowódcy dostrzegają jednak ko-

nieczność wprowadzenia pewnych zróżnicowań w stosunku do mężczyzn i kobiet w woj-

sku, które prowadziłyby do lepszego dopasowania logistycznego i organizacyjnego  

do potrzeb kobiet (np. tworzenie odpowiednich warunków socjalno-bytowych, kierowa-

nie kobiet do pododdziałów, w których już są kobiety, wyznaczanie na stanowiska w ad-

ministracji itd.). Wydaje się, że funkcja jawna zapewnienia odpowiednich warunków lo-

gistycznych to stworzenie warunków służby, w których kobiety mogłyby efektywnie wy-

konywać powierzone obowiązki i zaspokajać swoje potrzeby, różne od potrzeb męż-

czyzn. Na poziomie ukrytym zaś działanie to spełnia cel reprodukcji systemu – żołnierz, 

którego potrzeby są zaspokojone nie przeżywa stresu, może zatem właściwie wypełniać 

swoją rolę zawodową. 

Mechanizmem porządkującym oczekiwania systemowe w wymiarze symbolicz-

nym jest, podobnie jak w przypadku systemu interakcyjnego, postulat dowódców wpro-

wadzania stosownych regulacji prawnych. Regulacje te powinny dawać możliwość ja-

snych rozstrzygnięć, jak odnosić się do nowych „sensów”, które wprowadza obecność 

kobiet w wojsku, np. czy w związku z macierzyństwem kobiety mogą pełnić służbę na 

wszystkich stanowiskach czy tylko na niektórych? Czy kobiety mogą uczestniczyć  

w bezpośredniej walce z nieprzyjacielem, czy też należy wyłączyć niektóre obszary ak-

tywności jako dla nich niedostępne? Czy należy utrzymać zróżnicowanie w zakresie np. 

oceny sprawności fizycznej kobiet i mężczyzn, czy oczekiwać spełniania identycznych 

standardów przez żołnierzy obojga płci, kierując się zasadą, że mają jednakowe zadania 

do wykonania w wojsku?  

Funkcja jawna regulacji prawnych, które w sposób jasny rozstrzygałyby, jakie 

stanowiska powinny pełnić kobiety, to jak najlepsze dopasowanie jednostek do wymagań 

stanowiska. Zdaniem dowódców, można uzyskać ten cel, wyznaczając na niektóre stano-

wiska wyłącznie mężczyzn, z uwagi na przyjęte założenie, iż istnieją predyspozycje do 

zawodu związane z płcią. Funkcja jawna takiego rozróżnienia to zagwarantowanie odpo-

wiedniego poziomu wykonania zadań. Funkcja ukryta strategii zróżnicowania stanowisk 

jako „męskie” i „kobiece” to utrwalenie tradycyjnych podziałów – segregacji zawodowej 

ze względu na płeć, powszechnie spotykanej na rynku pracy poza wojskiem
17

, co prowa-

dzi do dyskryminacji kobiet.  

Zjawiska wymieniane przez dowódców jako bariery adaptacji kobiet należy trak-

tować jako potencjalne zjawiska dysfunkcjonalne dla systemu wojska, czyli zmniejszają-
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ce prawdopodobieństwo reprodukcji systemu, utrudniające wykonywanie zadań organi-

zacji. Wśród zjawisk niekorzystnych dla przystosowania przełożeni kobiet wskazywali 

m.in. niedostateczne wyszkolenie, brak predyspozycji (emocjonalnych, osobowościo-

wych) do wykonywania zawodu, ale także uwarunkowania społeczne – brak akceptacji 

środowiska mężczyzn dla służby kobiet, nieodpowiednie warunki logistyczne, wyznacza-

nie kobiet na stanowiska niezgodnie z ich predyspozycjami. Dysfunkcjonalność opisywa-

nych zjawisk dla systemu wojska można sprowadzić do tego, iż kobiety niedostatecznie 

przygotowane do pełnienia roli zawodowej, zarówno w obszarze kwalifikacji jak i pre-

dyspozycji, nie mają szansy generować komunikacji skutecznie nawiązujących do komu-

nikacji reprodukujących system. Posługując się kategorią systemów autopoietycznych  

N. Luhmanna, można powiedzieć, iż ich działania/komunikacje będą spostrzegane jako 

nienależące do systemu. Może to rodzić szereg problemów adaptacyjnych zarówno dla 

kobiet, jak również dla organizacji - prowadzić do destabilizacji systemu, który nie repro-

dukuje się przez to w sposób autopoietyczny, gdyż brakuje odpowiednich „nawiązań” 

komunikacyjnych
18

.  

PODSUMOWANIE 

Reasumując, mała liczba kobiet w polskiej armii (populacja kobiet stanowi 2,3% 

ogółu żołnierzy zawodowych, według danych departamentu kadr MON z 2012 r.),  

a także brak istnienia mechanizmów systemowych, które wprowadzałyby problematykę 

płci do głównego nurtu w wojsku powodują, że kobiety nie wywierają wpływu na kulturę 

organizacyjną wojska. To one muszą się do tej kultury dopasować, aby w niej przetrwać. 

Niemniej jednak, jak pokazują statystyki departamentu kadr MON
19

, liczba kobiet  

w wojsku wciąż rośnie, choć w bardzo wolnym tempie. Według Cynthii Enloe, zwięk-

szenia liczby kobiet w wojsku nie można utożsamiać ze zwycięstwem feminizmu, bo-

wiem kobiety żołnierze podlegają silnej presji, aby „dostosowały się”. Oznacza to upo-

dobnienie się do „chłopaków”, stanie się „jedną z nich”. W konsekwencji proces ten po-

woduje wzmocnienie androcentryzmu w wojsku – utrwala jego maskulinizację
20

.  
Można powiedzieć zatem, że sposób przystosowania się kobiet do wymagań sys-

temu interakcyjnego i organizacyjnego wojska jest zdominowany przez siły systemowe, 

które wspierają trwanie systemu, czyli jego reprodukcję w takim kształcie funkcjonal-

nym, w jakim był, zanim pojawiły się tam kobiety. Zdają się to także potwierdzać wyniki 

badania ankietowego dowódców jednostek, wśród których prawie 40,0%, wypowiadając 

się na temat różnic w adaptacji kobiet i mężczyzn, wyraziło opinię, że takich różnic być 

„nie powinno” lub ich nie ma. Można to interpretować jako wyraz oporu wobec różno-

rodności (wprowadzanej przez kobiety) oraz zróżnicowanego sposobu funkcjonowania 

kobiet i mężczyzn. Zróżnicowania mogłyby bowiem zwiększać kompleksowość systemu, 

co nie jest pożądane z punktu widzenia jego reprodukcji.  
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 N. Luhmann, op. cit., s. 41. 
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 Dane departamentu kadr MON, będące w posiadaniu autorki. 
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Interpretując uzyskane wyniki w kategoriach teorii systemów społecznych Luh-

manna, można powiedzieć, że dowódcy wskazywali na takie uwarunkowania adaptacji, 

które z jednej strony zapobiegałyby konfliktom w relacjach interpersonalnych (cechy 

charakteru umożliwiające współpracę, budowanie zaufania w relacjach), czyli podnosiły-

by spójność podsystemu interakcyjnego wojska. Ponadto respondenci wskazywali na 

uwarunkowania adaptacji, które powinny umożliwiać kobietom dopasowanie do komuni-

kacji systemowych wynikających ze specyfiki organizacji. Oznacza to wyposażenie żoł-

nierek w odpowiednie kompetencje, aby można było żywić wobec nich „oczekiwania” 

wypełniania roli w sposób profesjonalny. „Rola” ujmowana jest przez Luhmanna jako 

pewna „wiązka oczekiwań”, co do tożsamości, która również ma za zadanie redukować 

niepewność co do przyszłych zachowań
21

.  

Ze względu na liczebność próby dowódców, która nie przekroczyła 50 ankiet, 

możliwości generalizacji wniosków na całą populację jest ograniczona, a zatem uzyskane 

wyniki badań należy traktować jako wskazujące na pewien trend, kierunek wymagający 

weryfikacji, pogłębionego badania, np. w przy zastosowaniu techniki wywiadu. 
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THE IMPORTANCE OF FEMALE SOLDIERS TO ADAPT TO THE CONDITIONS 

OF REPRODUCTION OF THE MILITARY SYSTEM 

Summary 

The article presents the results of a survey relating to the opinions of military unit command-

ers – the superiors of women soldiers on the factors relevant to their professional adaptation. 
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Reviews are the expression of the commanders’ system expectations that must be met to allow 

reproduction of the system in line with the theory of Niklas Luhmann’s autopoietic systems. The 

factors listed by commanders as essential for adaptation (barriers, facilitation, differences in the 

adaptation of women and men) are analyzed in terms of their system functionality (according to 

the paradigm of functional analysis by Robert Merton). 

Keywords: adaptation, women soldiers, reproduction system 
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KONFLIKTY SŁUŻBA – RODZINA  

I ICH WPŁYW NA MAŁŻEŃSTWO KOBIET-ŻOŁNIERZY PRZED 

MISJĄ 
 

 

Streszczenie: Celem artykułu jest próba identyfikacji siły wpływu służby zawodowej na jakość 

życia małżeńskiego i osobistego kobiet-żołnierzy pełniących służbę w rodzimych jednostkach. 

Dokonany przegląd literatury przedmiotu dotyczący konfliktów praca – życie osobiste, a także 

relacji pomiędzy służbą wojskową a rodziną stał się podstawą przeprowadzonych badań, w któ-

rych ujawnione zostały wzajemnie zależności służby i życia osobistego. Wyniki przedstawionych 

badań stanowią punkt wyjścia do analizy wpływu udziału w misji zagranicznej kobiet-żołnierzy na 

ich funkcjonowanie rodzinne. 

Słowa kluczowe: konflikty służba – rodzina, kobiety-żołnierze, małżeństwo, podział pracy, podział 

ról w rodzinie 

 

 

WSTĘP 

Artykuł jest wstępem do szerszych badań związanych ze znaczeniem rodziny pod-

czas wykonywania służby wojskowej. Autorów interesują relacje służba - rodzina u ko-

biet-żołnierzy pełniących służbę w kraju jak i na misji. W dalszych badaniach analizowa-

ny będzie problem długotrwałej rozłąki rodzin, przenoszenia obciążeń związanych ze 

służbą na członków rodziny, powodujących zmiany w jakości jej funkcjonowania. Rodzi-

na jest analizowana jako instytucja wspierająca służbę żołnierza, ale także jako czynnik 

mogący dysfunkcyjnie wpływać na zachowanie zawodowe. Rodzina będzie analizowana 

także jako element szerszego kontekstu społecznego i ukazywana jako instytucja wyma-

gająca wsparcia w niektórych sytuacjach związanych z pracą żołnierzy zawodowych.  

W tej części badań autorzy analizują wpływ życia zawodowego na życie rodzinne kobiet 

pełniących służbę w Marynarce Wojennej, wskazując na zmiany zachodzące w postrze-

ganiu pracy kobiet w środowisku wojskowym oraz analizując problemy powstałe na sty-

ku służba – rodzina dotyczące małżeństwa i życia rodzinnego.  

Okres dorosłości to czas na realizację dwóch głównych rodzajów aktywności 

związanych z życiem zawodowym oraz z życiem rodzinnym. Zgodnie z tradycyjnym 

podziałem ról, zadania te mają różny stopień ważności dla każdej z płci. Dla kobiet waż-
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niejsze jest małżeństwo i macierzyństwo, natomiast dla mężczyzn ważniejsza jest praca 

oraz pełnienie roli żywiciela rodziny
1
. Współcześnie jednak widoczne jest wyraźne od-

dzielenie miejsca pracy od domu oraz zwiększona aktywność zawodowa kobiet. Obecnie 

w większości krajów europejskich od 55-65% kobiet w wieku od szesnastu do sześćdzie-

sięciu lat pracuje zarobkowo poza domem
2
. Maleje też znacząco różnica między pozio-

mem aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Wpływ na zmiany zachodzące w po-

strzeganiu pracy zawodowej przez obie płcie ma wiele czynników w skali makrospołecz-

nej, jak i będących indywidualnymi decyzjami poszczególnych kobiet. W skali makro-

społecznej obserwujemy zwiększającą się popularność ruchów feministycznych i rozsze-

rzonej koncepcji ról płci, gdzie nie są one już postrzegane biologiczne, lecz kulturowo. 

Takie uwarunkowanie spowodowało zmianę w postrzeganiu pozycji kobiet na rynku pra-

cy. Nastąpiło oddzielenie miejsca pracy od domu, zmiany w podziale ról i obowiązków,  

a według koncepcji płci praca i życie rodzinne stały się istotnymi celami obu zarówno dla 

mężczyzn, jak i dla kobiet
3
. Aktualnie prowadzone badania potwierdzają słuszność teorii 

rozszerzonej. Widoczny jest zanik segregacji zawodowej ze względu na płeć, związanej  

z podejmowaniem przez mężczyzn i kobiety różnych zawodów określanych dawniej jako 

przypisane do konkretnej płci (zawody „męskie” i „kobiece”). Giddens zwraca uwagę, że 

segregacja zawodowa uległa zmianie zarówno w poziomym, jak i pionowym wymiarze
4
. 

Wymiar pionowy ukazuje, że kobiety coraz częściej podejmują pracę w zawodach zwią-

zanych z władzą i z możliwością awansu, zaś poziomy określa przełamywanie podziału 

na przeważającą u kobiet pracę w urzędach na rzecz dążenia kobiet do samorealizacji  

w sferze zawodowej w profesjach, które do tej pory były domeną mężczyzn, takich jak 

polityka, sądownictwo, policja, wojsko. Widoczne są tu zmiany w organizacji pracy, jak  

i niestety nieco powolniejsze zmiany związane ze stereotypowym postrzeganiem ról 

związanych z płcią. 

Duży wpływ na możliwość podejmowania pracy zawodowej przez kobiety miało 

także przejście z tzw. modelu rodziny tradycyjnej do nuklearnej, w której jest znacznie 

mniejsza niż dawniej ilość dzieci i przez to można poświęcać więcej czasu na życie poza-

rodzinne. Zmiany w postrzeganiu rodziny spowodowały, że dziś socjologowie mówią  

o socjologii rodzin, a nie rodziny, podkreślając w ten sposób jej różne formy i odchodząc 

od tradycyjnego modelu. Uznano, że rodzina nie jest czymś „danym odgórnie”. Rodzinę 

się tworzy, więc jest ona raczej procesem niż strukturą. Ciągle ją budujemy, rekonstruu-

jemy i to daje możliwość, by kobiety mogły mieć większy wybór i realizować się zarów-

no w jej granicach, jak i podejmować pracę zawodową. Stąd wzrost znaczenia spełnienia 

osobistych ambicji kobiet związanych z wzrastającym równouprawnieniem i równymi 

szansami do kształcenia. Pełnienie obu tych ról może prowadzić do rozwoju, wzrostu 

posiadanych kompetencji, może służyć dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu oraz 

lepszym relacjom z innymi. Znacznie ma także podłoże ekonomiczne związane z finan-

sową presją dostarczania zasobów rodzinie, by mogła funkcjonować na godziwym po-
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ziomie lub podjęcie pracy zawodowej przez kobiety na skutek bezrobocia męża. Warto 

dodać, że w skali indywidualnej niebagatelne znaczenie ma tu wzrost wartości niezależ-

ności finansowej kobiet.  

Wzrost liczby kobiet pracujących, i to na pełny wymiar godzin, wpłynął na zmia-

ny w tradycyjnym podziale obowiązków domowych poprzez odciążenie kobiet. Obserwu-

jemy zjawisko odejścia od tradycyjnego podziału ról, większego zaangażowania w nie 

mężczyzn w celu odciążenia pracujących partnerek, lecz mimo tego, a także mimo zmian 

w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, tj. korzystania z pralek czy innych sprzętów 

zastępujących pracę kobiet, obowiązki domowe nadal zajmują im wiele czasu. Należą do 

nich głównie zakupy, przygotowywanie posiłków i opieka nad dziećmi. Nadal silnie na-

kłada się na to kulturowo przypisane pełnione role męskie i kobiece powodujące, że od 

mężczyzn oczekuje się różnego poziomu zaangażowania w pełnienie roli rodzinnej i za-

wodowej. Kobiety powinny silniej niż mężczyźni angażować się w pełnienie obowiąz-

ków rodzinnych. W analizie przeprowadzonej na zlecenie Banku Światowego czytamy, iż 

w Polsce głównym ograniczeniem kariery zawodowej kobiet jest fakt, iż „muszą one łą-

czyć pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, zwłaszcza w zakresie oczekiwań spo-

łecznych dotyczących roli kobiety jako matki i opiekunki osób starszych”
5
. Łączenie pra-

cy zawodowej z niewidoczną, nieodpłatną pracą kobiet zajmuje wiele godzin. Szlendak
6
  

i Giddens
7
 zwracają uwagę, że godzenie roli zawodowej i obowiązków rodzinnych dla 

wielu dzisiejszych kobiet-matek jest zadaniem niezwykle trudnym, powodującym często 

sytuacje, w których kobiety te żyją pod presją i usiłują rozwiązać wiele dylematów, go-

dząc życie zawodowe i osobiste. Pełnienie obu ról może wywołać konflikt między nimi, 

napięcie, trudności i obciążenia związane z podziałem czasu i energii. Konflikty takie 

mogą być szczególnie nasilone w przypadku profesji o dużym stopniu dyspozycyjności 

jednego lub obojga małżonków. 

Na zagadnienie konfliktów związanych z pełnieniem ról w pracy i w rodzinie 

uwagę zwrócili Greenhaus i Beutell
8
. Konflikt ról został zdefiniowany jako niespójne 

wymagania w pracy i w rodzinie polegające na tym, że pełnienie jednej roli utrudnia peł-

nienie drugiej. Wyróżnione zostały dwa odrębne, jednak powiązane ze sobą konflikty 

praca – rodzina: 

 konflikt praca – rodzina (PR) – wymagania w pracy utrudniają funkcjonowa-

nie rodzinne; 

 konflikt rodzina – praca (RP) – obowiązki rodzinne utrudniają funkcjonowa-

nie w pracy. 

                                                 
5
 Równowaga życia zawodowego i rodzinnego w opinii respondentów z czterech krajów (Polska, Grecja, 

Francja, Hiszpania) Partnerstwo Ponadnarodowe „Life and Work” Projekt PIW EQUAL „Partnerstwo – 

Rodzina – Równość – Praca”, Pryzmat. Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, http://rowneszanse.ph.pl/rownowaga_praca_rodzina.pdf , data pobrania: 22.06.2011. 
6
 T. Szlendak, Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010, str. 227 i kolejne 

oraz 410 i kolejne.  
7
 A. Giddend, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 422 i kolejne. 

8
 J.H. Greenhaus, N.J. Beutell, Sources of conflict between work and family roles, [w:] “Academy of Man-

agement Review”, nr 10, 1985, s. 76-88. 
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 Od kobiet oczekuje się większego zaangażowania się w życie rodzinne niż  

od mężczyzn
9
. W większości państw OECD kobiety są średnio o 7-28% bardziej obcią-

żone pracą niż mężczyźni
10

. Kobiety oczekują, że będą realizować role zawodowe, ale od 

nich oczekuje się także, że nie zmniejszą swojej aktywności w pełnieniu roli tradycyj-

nej
11

. 

Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że jeżeli oboje rodziców pracuje, to 

kobiety odciążane są z obowiązków pozazawodowych przez instytucje, np.: przedszkole 

lub rodzinę. Mamy w tym przypadku do czynienia z nieocenioną rolą dziadków, choć i ta 

ulega głębokim przemianom, gdyż wydłuża się liczba lat pracy zawodowej a także zmie-

nia się styl „bycia dziadkiem” i seniorzy cenią sobie coraz częściej własną aktywność niż 

zajmowanie się wnukami. Wiele rodzin migrowało także przestrzennie za pracą,  

w związku z tym dziadkowie pozostali w dużej odległości fizycznej i nie mogą objąć 

opieki na wnukami. Niemal nie zdarzają się sytuacje, gdy kobieta pracuje zawodowo,  

a mąż opiekuje się dziećmi i domem
12

. W badaniu nad najlepszym modelem rodziny było 

zaledwie 0,2% wskazań, że to kobieta powinna być jednym żywicielem rodziny i poświę-

cić się całkowicie pracy, a mężczyzna zająć obowiązkami rodzinnymi
13

. 

1. ŹRÓDŁA I SKUTKI KONFLIKTÓW POMIĘDZY RODZINĄ A PRACĄ 

Według Grzywacza i Marksa czynnikami nasilającymi konflikt RP u kobiet jest 

liczba godzin pracy, nacisk w pracy, liczba dzieci, niezgoda z małżonkiem oraz jego kry-

tykanctwo
14

. Niestety z uzyskanych danych wynika, że zmiany w polityce organizacji 

mają niewielki wpływ na redukowanie konfliktów (instytucjonalna opieka nad dziećmi, 

porady, urlopy okolicznościowe, wprowadzenie elastycznego czasu pracy), jednak coraz 

więcej firm stara się wprowadzać rozwiązania ułatwiające pracę matkom
15

. Niektóre ba-

dania sugerują, że kobiety radzą sobie lepiej z konfliktami, inne, że na podobnym pozio-

mie jak mężczyźni, jeszcze inne, że to mężczyźni doświadczają mniejszego poziomu kon-

fliktów
16

. Z pewnością istotne są wymagania zawodu, jakiemu trzeba sprostać.  

                                                 
9
 B.Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2002. 
10

 A. Neimanis, Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, 

Fundacja „Fundusz Współpracy“, Warszawa 2006, s. 56. 
11

 B. Budrowska, Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z rodziną jako instrument wyrównywania szans 

– doświadczenia projektu gender index 2006, [w:] C. Sadowiska-Snarska (red.) Równowaga praca – życie 

– rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 38. 
12

 Równowaga życia zawodowego i rodzinnego w opinii respondentów z czterech krajów (Polska, Grecja, 

Francja, Hiszpania) Partnerstwo Ponadnarodowe „Life and Work” Projekt PIW EQUAL „Partnerstwo – 

Rodzina – Równość – Praca”, Pryzmat. Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, http://rowneszanse.ph.pl/rownowaga_praca_rodzina.pdf , data pobrania: 22.06.2011, 

s. 15 
13

 A.Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, 

Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa. 2004. 
14

 J.G. Grzywacz, N.F. Marks, Reconceptualizing the work-family interface: An ecological perspective on 

the correlates of positive and negative spillover between work and family, [w:] “Journal of Occupational 

Health Psychology” nr 5, (1), 2000, s. 111-126. 
15

 Zob.: http://firmaprzyjaznamamie.pl, data dostępu 09.01.2013. 
16

 A. Zalewska, Konflikty „praca – rodzina” oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania dzie-

ci, [w:] A. Chybicka i B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscy-

plinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009. 
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Z przeprowadzonych danych wynika, że konflikty wpływają negatywnie na satys-

fakcję z życia, z rodziny i pracy, a dodatnio na nasilenie poziomu stresu, obniżenie po-

ziomu zdrowia i rezygnację z pracy. Ezzedeen wykazała negatywny związek poziomu 

nasilenia konfliktów pomiędzy pracą i życiem osobistym a satysfakcją z życia
17

. Konse-

kwencją nasilenia konfliktów rodzina – praca jest niższa satysfakcja z życia
18

. Od 1991 

do 2001 roku zwiększyła się ilość konfliktów rodzina - praca i zmniejszyła się satysfakcja 

z życia.  

Według metaanalizy badań przeprowadzonych przez Allena i współpracowników 

konflikty PR wpływają negatywnie na satysfakcję z życia (-0,28), z małżeństwa (-0,23) 

 i z rodziny (-0,17), nasilają natomiast odczuwany stres związany z rodziną (0,31) oraz 

depresję (0,32)
19

. Dodatkowo konflikty PR obniżają satysfakcję z pracy (-0,24), zaanga-

żowanie w organizację (-0,23), a także poziom wykonania obowiązków (0,12). Nasilenie 

konfliktu na styku rodzina – praca obniża poziom wykonywania obowiązków służbo-

wych, a w organizacji, jaką jest wojsko, poprzez zmniejszenie efektywności, rzutuje na 

bezpieczeństwo państwa. 

2. RODZINA A SŁUŻBA W WOJSKU W ŚWIETLE BADAŃ 

Zachodni badacze wiele uwagi poświęcili konkurującym ze sobą zadaniom roli 

zawodowej i rodzinnej, jednak dopiero od niedawna zaczęto brać pod uwagę tę kwestię  

w środowisku wojskowym
20

. Dla żołnierza wojsko i rodzina są instytucjami jednoznacz-

nie powiązanymi. Adams i inni, cytując Bowena, twierdzą: „służba obejmuje więcej niż 

tylko wybór pracy, to wybór stylu życia, który przenika niemal każdy aspekt życia czło-

wieka". W dalszej części przedstawione zostaną wyniki badań poruszających problema-

tykę wzajemnego wpływu rodziny i służby wojskowej. 

Hammer i in. uważają, że konflikt praca – rodzina jest formą konfliktu, która wy-

stępuje, gdy angażowanie się w jedną z ról utrudnia angażowanie się w drugą. Zmniej-

szenie takiego konfliktu może przyczynić się do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i ja-

kości życia w wojsku
21

.  

                                                 
17

 S.R. Ezzedeen, Rethinking work-life balance: Development and validation of the Cognitive Intrusion of 

Work Scale (CIWS). Dissertation Abstracts International Section A, [w:] „Humanities and Social Scienc-

es”, Vol 64(4-A), 2003, s. 1327.  
18

 L. Duxbury, Ch. Higgins, Work-life balance in the new millennium. Where are we? Where do we need 

go? Work Network, Canadian Policy Research Networks, Inc. Ottawa 2001. 
19

 T.D. Allen, D.E.L. Herst, C.S. Bruck, M. Sutton, Consequences associated with work-to-family conflict: 

A review and agenda of future research, [w:] “Journal of Occupational Health Psychology” nr 5 (2), 

2000, s. 278-308. 
20

 G.A. Adams, S.M. Jex, Ch.J.L. Cunningham, Work-Family Conflict among Military Personnel. Military 

life: The psychology of serving in peace and combat, (Vol. 3): The military family, Castro, C. A. Adler,  

A. B. Britt, Thomas W. (red), Westport, CT Praeger Security International, 2006, s. 169-192.  
21

 L. B. Hammer,  J. C. Cullen, G. C. Marchand, J. A. Dezsofi, Reducing the Negative Impact of Work-

Family Conflict on Military Personnel: Individual Coping Strategies and Multilevel Interventions. “Mili-

tary life: The psychology of serving in peace and combat” (Vol. 3): The military family. Castro, C.A., Ad-

ler, A.B., Britt, T.W., (red.), Westport, CT Praeger Security International, 2006, s. 220-242. 
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Według badań przeprowadzonych przez Tuckera i współpracowników konflikt 

praca – rodzina u żołnierzy skorelowany jest silnie z ilościowym obciążeniem pracą 

(0,55), depresją (0,42), globalnym dobrostanem (-0,46) i satysfakcją z pracy (-0,28)
22

.  

W badaniu longitudinalnym przeprowadzonym na personelu wojskowym Andres, 

Moelker i Soeters zauważyli, że żołnierze, którzy deklarowali wysoki poziom konfliktów 

praca – rodzina oraz izolacji społecznej doświadczali przez to wyższego poziomu stre-

su
23

. Dodatkowo oba rodzaje konfliktów są powiązane z zamiarem porzucenia służby.  

Z badań nad strażnikami i pracownikami wojska przeprowadzonymi przez Butna-

ru, Smoliac i Radu wynika, że konflikty praca – rodzina są silniej powiązane z dobrosta-

nem niż konflikty rodzina – praca
24

. 

Westman i Etzion zauważyły, że stresory pracy i rodziny dobrze przewidują wy-

stępowanie konfliktów praca – rodzina u kobiet żołnierzy
25

. Wsparcie małżonka działa 

jako bufor pomiędzy stresem pracy i konfliktami praca – rodzina. Dobre relacje rodzinne 

łagodzić mogą trudy wynikające ze służby nie tylko w wojsku
26

. Jest to szczególnie waż-

ne w sytuacji wyjazdu na misję
27

. Wpływ rodziny jest szczególnie widoczny w sytuacji, 

gdy misja taka niesie za sobą znaczne obciążenia psychiczne
28

.  

U kobiet pełniących służbę w Marynarce Wojennej zachodzi mniejsze prawdopo-

dobieństwo zmiany miejsca pełnienia służby, a jak wykazały badania Bouchard ogranicza 

to prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów praca praca – rodzina i jednocześnie 

zwiększa możliwości satysfakcji z pracy
29

.  

Z raportu przygotowanego przez Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych wyni-

ka, że 37,5% kadry wojskowej ocenia wpływ zawodu wojskowego na życie rodzinne jako 

pozytywny, 26,5% jako negatywny a 29,6% jako ambiwalentny. W opinii pracowników 

wojska wpływ ten jest w 56,6% pozytywny, w 23,5% negatywny, a w 5,8% ambiwalent-

ny. Z kolei wpływ rodziny na pracę w wojsku jest w 46,6% pozytywny, w 29,6% ani po-

zytywny, ani negatywny i zaledwie w 3,2% negatywny. Pracownicy wojska deklarowali, 

że w 39,5% wpływ jest pozytywny, ani pozytywny, ani negatywny – tak deklarowało 

24,1%, a negatywny zaznaczyło zaledwie 2%. Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie: 

„Czy praca pozwala Panu(i) poświęcić wystarczająco dużo czasu swoim dzieciom?” 

27,9% wojskowych uważa, że tak, natomiast pracownicy wojska odpowiadają w ten sam 

                                                 
22

 J.S. Tucker, R.R. Sinclair, J.L. Thomas, The Multilevel Effects of Occupational Stressors on Soldiers' 

Well-Being, Organizational Attachment, and Readiness,  “Journal of Occupational Health Psychology”, 

Vol 10(3), Jul, 2005, s. 276-299. 
23

 M. Andres, R. Moelker, J. Soeters, A longitudinal study of partners of deployed personnel from the Neth-

erlands' armed forces, “Military Psychology”, Vol 24(3), May, 2012, s. 270-288. 
24

 A. Butnaru, L. Smoliac, N. Radu, Conflictul muncă-familie şi starea de bine la cadrele militare, “Psi-

hologia Resurselor Umane Revista Asociaţiei de Psihologie Indusstrială şi Organizaţională”, Vol 2(2), 

2004. 
25

 M. Westman, D.L. Etzion, The Crossover of Work-Family Conflict From One Spouse to the Other, 

“Journal of Applied Social Psychology”, Vol 35(9), Sep, 2005, s. 1936-1957. 
26

 A. Piotrowski, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, Difin, Warszawa 2010. 
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 A. Piotrowski, Psychological support for soldiers who participate in missions and military operations, 

 s. 170-175. (red.) J. Matis, E. Záwodná, Psychologické a sociologické aspekty podpory a pomoci 

personelu v násadeni, Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika, Liptovsky Mikuláš 2011. 
28

 A. Piotrowski, Psychospołeczne konsekwencje stresu operacyjno-bojowego, „Zeszyty Naukowe 

WSOWL” Nr 2 (164), s. 129-143, 2012. 
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 M.M. Bouchard, Geographic mobility and employment: An investigation of tied migration issues among 

employed military spouses, “Humanities and Social Sciences”, Vol 70(12-A), 2010, s. 4753. 
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sposób ponad dwukrotnie częściej, bo aż w 68,3% 
30

. Trudniejsza sytuacja występuje  

w przypadku, gdy żołnierzem jest kobieta, z uwagi na kulturowo ukształtowany stereotyp 

roli żeńskiej.  

Podstawą sukcesu życiowego jest umiejętność równoważenia ról związanych  

z pracą i rodziną
31

. Poziom satysfakcji z małżeństwa i rodziny koreluje z wysokością sa-

tysfakcji z pracy. Wysoka jakość życia rodzinnego skutecznie chroni przed negatywnym 

wpływem pracy zawodowej, a dobre relacje interpersonalne w miejscu pracy mogą byś 

znakomitym źródłem wsparcia społecznego w sytuacji wystąpienia kryzysów osobistych  

i rodzinnych. Inspiracją do podjęcia tematyki funkcjonowania kobiet w SZ RP jest fakt 

zwiększającej się ich liczby oraz wpływu, jaki ma to nie tylko na funkcjonowanie zawo-

dowe armii, ale także na życie rodzinne samych kobiet. 

3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 

Cel badań 

Głównym celem badania było ustalenie poziomu konfliktów służba – rodzina i ich 

związku z jakością życia małżeńskiego kobiet-żołnierzy pełniących służbę w rodzimych 

jednostkach. Dodatkowo sprawdzone zostało, w jaki sposób konflikty wpływają na satys-

fakcję z życia. Uzyskanie odpowiedzi są punktem wyjścia do oceny siły wpływu udziału 

kobiet uczestniczących w misjach na ich życie rodzinne.  

Charakterystyka badanej grupy 

W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 47 kobiet-żołnierzy pełniących 

służbę w Marynarce Wojennej. Średnia wieku w badanej grupie wyniosła M = 29,79,  

a SD = 4,55. Wykształceniem średnim legitymowało się 11 kobiet, licencjackim 6,  

a wyższym 30. Jako grupę porównawczą przebadano kobiety pracujące w zawodach cy-

wilnych dobrane tak, by liczebność oraz główne zmienne socjodemograficzne odpowia-

dały grupie kobiet–żołnierzy.  

Metoda 

Do pomiaru natężenia konfliktów praca - rodzina wykorzystany został Test Kon-

flikty praca - rodzina i rodzina - praca R.G. Netemeyer, J.S. Boles i R. McMurrian,  

w tłumaczeniu A. Zalewskiej
32

. 

Drugim wykorzystanym narzędziem był Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa 

(KDM) M. Plopy i M. Kazimierczak, za pomocą którego można opisać jakość związku 

małżeńskiego
33

. W skład tego narzędzia wchodzą cztery skale: intymność, samorealiza-

cja, podobieństwo i rozczarowanie. Intymność oznacza m. in.: „wysoki poziom satysfak-

cji z bycia w bliskiej relacji z partnerem. (...) Partnerzy są blisko związani ze sobą, są 

przekonani, że łączy ich prawdziwe uczucie miłości.” Samorealizacja powoduje, że 

                                                 
30

 W. Nowosielski, Sytuacja społeczna i warunki materialne rodzin wojskowych i pracowników wojska, 

Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, Warszawa 2003, s. 38. 
31

 T. Rostowska, Aktywność zawodowa małżonków a jakość ich życia, [w]: Rostowska T. (red), Psychologia 

rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa 2009, s. 60-80.  
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 A. Zalewska, Konflikty „praca – rodzina” – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów,  

[w:] L. Golińska, B. Dudek, I. Janicka (red.), Rodzina i praca w perspektywie wyzwań i zagrożeń, 

Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008. 
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„partner odczuwa wysoki poziom satysfakcji z małżeństwa, które stanowi dla niego moż-

liwość realizacji siebie, (...) małżeństwo jest sposobem na udane, szczęśliwe życie.” Po-

dobieństwo oznacza, że „pomiędzy partnerami istnieje wysoki stopień zgodności waż-

nych celów rodzinnych i małżeńskich.” Rozczarowanie oznacza, że „małżonek ma po-

czucie porażki życiowej wynikającej z faktu zawarcia związku małżeńskiego.”  

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM) M. Plopy i M. Kazimierczak to 

następne wykorzystane narzędzie badawcze. Składa się ono z trzech skal: wsparcia, za-

angażowania i deprecjacji. Wsparcie oznacza „aktywne okazywanie szacunku partnerowi 

poprzez docenianie jego wysiłków, przejawianie zainteresowania problemami czy po-

trzebami partnera, a także aktywne uczestnictwo w procesie rozwiązywania problemów.” 

Zaangażowane „oznacza umiejętność tworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia  

i bliskości w związku przez okazywanie sobie uczuć, podkreślanie wyjątkowości i waż-

ności partnera, urozmaicanie rutyny dnia codziennego oraz zapobieganie konfliktom  

w związku.” Deprecjacja rozumiana jest jako „przejawianie agresji wobec partnera, chęć 

zdominowania i kontrolowania jego działań, brak poszanowania godności.” 

W badaniu wykorzystana została także Skala Satysfakcji z Życia autorstwa E. Die-

ner, R. Emmons, R. Larsen i S. Griffin w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego. Skala składa 

się z 5 itemów i mierzy ogólną satysfakcję z życia
34

.  

Wyniki 

Ustalenie poziomu konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca u kobiet-

żołnierzy i u kobiet pracujących w zawodach cywilnych to pierwszy etap analizy staty-

stycznej. Dane dla poszczególnych grup przedstawione zostały w tabeli 1. 

Tabela 1. Nasilenie poziomu konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca u kobiet pełniących 

służbę w Marynarce Wojennej oraz u kobiet zatrudnionych w zawodach cywilnych  
Rodzaj konfliktów Grupy M SD T p 

praca – rodzina 
Marynarka Wojenna 14,61 6,46 ,468 ,496 

zawody cywilne 15,71 6,95 

rodzina – praca  
Marynarka Wojenna 11,32 6,06 ,360 ,550 

zawody cywilne 12,24 6,75 

Źródło: Opracowanie własne 

Jeżeli obydwa konflikty mierzone są w tych samych skalach, to zazwyczaj kon-

flikt P-R jest większy niż R-P
35

. Nie jest z pewnością zaskoczeniem fakt, że nasilenie 

poziomu konfliktów praca – rodzina jest większe niż rodzina – praca w obu badanych 

grupach. Co ciekawe, nieodnotowane zostały istotne statystycznie różnice pomiędzy gru-

pami. Zarówno kobiety-żołnierze jak i kobiety zatrudnione w zawodach cywilnych cha-

rakteryzują się zbliżonym poziomem konfliktów sfery zawodowej i rodzinnej. Jako na-

stępna zmienna w kontekście występowania konfliktów analizowany był zawód mę-

ża/partnera kobiet z MW. Uzyskane dane zawiera tabela 2. 

                                                 
34

 Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001. 
35

 A. Zalewska, Konflikty „praca – rodzina” – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów,  

[w:]   L. Golińska, B. Dudek, I. Janicka (red.), Rodzina i praca w perspektywie wyzwań i zagrożeń, 

Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008. 
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Tabela 2. Nasilenie poziomu konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca w zależności od 

zawodu małżonka/partnera  
Rodzaj konfliktów  Małżonek/partner M SD t p 

praca – rodzina 

jest żołnierzem lub funkcjo-

nariuszem służb munduro-

wych 

17,40 6,73 

1,06 ,296 

pracuje w zawodzie cywil-

nym 
14,60 6,91 

rodzina – praca  

jest żołnierzem lub funkcjo-

nariuszem służb munduro-

wych 

11,90 6,64 

-,113 ,911 

pracuje w zawodzie cywil-

nym 
12,18 6,70 

Źródło: Opracowanie własne 

O ile poziom konfliktów rodzina – praca jest na podobny poziomie w obu gru-

pach, to już konflikty praca – rodzina są na znacznie wyższym poziomie u kobiet, któ-

rych partner również nosi mundur. Zwiększony poziom dyspozycyjności obojga małżon-

ków lub partnerów pełniących służbę w grupach mundurowych skutkuje wyższym po-

ziomem konfliktów praca – rodzina. Nakładające się obowiązki wyjazdów, częste szko-

lenia poza miejscem zamieszkania u obojga małżonków powodują, że trudniej jest pogo-

dzić dwa główne obszary życia. Ponieważ charakter pracy, a co za tym idzie także jej 

wymagania, zmieniają się wraz z przynależnością do korpusu, sprawdzone zostało, czy 

ma on związek z występowaniem konfliktów. Ustalone dane znalazły miejsce w tabeli 3. 

Tabela 3. Nasilenie poziomu konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca w zależności od 

korpusu   
Rodzaj konfliktów  Korpus M SD F P 

praca – rodzina 

Szeregowych 14,25 7,05 

,811 ,451 Podoficerski 17,66 6,89 

Oficerski 14,46 6,87 

rodzina – praca   

Szeregowych 10,70 5,16 

3,06 ,058 Podoficerski 15,30 6,78 

Oficerski 9,92 5,70 

Źródło: Opracowanie własne 

 Najwyższy poziom zaobserwowanych konfliktów strefy rodzinnej i zawodowej 

występuje w korpusie podoficerskim. Ma to naturalnie związek z odmiennym charakte-

rem pracy, jaką należy wykonać. Wiele rodzin nie może wyzwolić się z tradycyjnego 

przypisywania ról według płci i od kobiet wymaga się poza pracą zawodową wykonywa-

nia także domowych tzw. prac kobiecych. Godzenie tych obowiązków jest bardzo trudne, 

a czasami wręcz niemożliwe przy pełnieniu służby przez kobiety. To powoduje wyższy 

poziom konfliktów. Analizie poddano także tryb pełnionej służby (jednozmianowy vs 

wielozmianowy), a uzyskane dane znalazły miejsce w tabeli 4. 
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Tabela 4. Nasilenie poziomu konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca w zależności od 

pracy w systemie zmianowym  

Rodzaj konfliktów 
System wielozmia-

nowy 
M SD T P 

praca – rodzina 
nie 14,29 7,04 

-1,75 ,087 
tak 19,14 4,45 

rodzina – praca  
nie 10,76 6,17 

-1,41 ,165 
tak 14,28 5,25 

Źródło: Opracowanie własne 

Praca w systemie zmianowym powoduje zwiększenie poziomu konfliktów w obu 

wymiarach, przy czym nasilenie konfliktów praca – rodzina jest znacznie wyższe niż 

rodzina – praca. System zmianowy wpływa na jakość życia, zdrowie i relacje interperso-

nalne w rodzinie. Nie bez znaczenia system zmianowy jest także dla poczucia bezpie-

czeństwa
36

. System zmianowy w przypadku posiadania dzieci zmniejsza możliwość wy-

wierania na nie wpływu. Ponieważ w literaturze przedmiotu potwierdzone zostało, że 

nadgodziny są powiązane specyficznie z poziomem konfliktów, w zbiorczej metryczce 

wykorzystanej w trakcie badania znalazło się pytanie o liczbę nadgodzin. Związek liczby 

nadgodzin z poziomem konfliktów przedstawiony został w tabeli 5. 

Tabela 5. Korelacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami konfliktów a liczbą nadgodzin  

 Konflikty praca – rodzina Konflikty rodzina – praca 

Nadgodziny ,595(*) ,301 

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 

Źródło: Opracowanie własne 

Większa liczba nadgodzin prowadzi do zmniejszenia czasu, jaki kobieta może po-

święcić rodzinie. Sytuacja taka prowadzi do konfliktu. Z przeprowadzonych analiz wyni-

ka, że nadgodziny powiązane są w istotny statystycznie sposób tylko z konfliktami praca 

– rodzina, a już nie z konfliktami rodzina – praca. Im większa liczba nadgodzin tym kon-

flikt P-R rośnie. 

W toku dalszych analiz statystycznych sprawdzone zostało, czy inne zmienne or-

ganizacyjne powiązane są z poziomem występowania konfliktów strefy zawodowej i ro-

dzinnej. Zarówno miejsce pełnienia służby (jednostka okrętowa vs jednostka brzegowa), 

jak i czas dojazdu do miejsca pracy nie jest powiązany z poziomem nasilenia badanych 

zmiennych. Sytuacja rodzinna ma niewątpliwie wpływ na możliwość powstawania kon-

fliktów ze strefą zawodową. Konieczność poświęcania czasu rodzinie, w tym głównie 

dzieciom, jest bardzo absorbująca. Dlatego też pytanie o posiadane dzieci znalazło się  

w zbiorczej metryczce. Wyniki nasilenia konfliktów w kontekście posiadanych dzieci 

zawiera tabela 6. 

 

 

                                                 
36

 A. Piotrowski, S. Pich, Sense of safety among mid-level medical personnel at polish penal institutions,  

s. 189–194. (red.) Hamaj, P., Martinska, M. Zawodna, Z. Komplexene socialne zabezpecenie vojenskeho 

profesionala. Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika, Liptovsky Mikuláš 2010. 
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Tabela 6. Nasilenie poziomu konfliktów praca – rodzina i rodzina – praca w zależności od 

posiadanych dzieci 
 Rodzaj konfliktów Dzieci M SD t p 

praca – rodzina 
nie 15,10 6,70 

-,801 ,703 
tak 15,28 7,33 

rodzina – praca 
nie 10,78 6,37 

-,982 ,676 
tak 12,65 5,79 

Źródło: Opracowanie własne 

Niestwierdzone zostały, co prawda, istotne statystycznie różnice w występowaniu 

konfliktów u kobiet posiadających i nieposiadających dzieci (na co wpływ ma prawdopo-

dobnie wielkość badanej grupy), jednakże fakt posiadania dzieci zdaje się podnosić po-

ziom konfliktów rodzina – praca.  

 Opierając się na cytowanych ustaleniach Truckera i współpracowników spraw-

dzono także, w jaki sposób konflikty powiązane są i wpływają na satysfakcję z życia. 

Zmienną tą wprowadzono także, inspirując się wynikami badań przeprowadzonymi na 

innej grupie mundurowej, w których ustalone zostało, że życie rodzinne ma bardzo silne 

powiązanie z satysfakcją z życia
37

. Uzyskane korelacje pomiędzy konfliktami a satysfak-

cją z życia znalazły miejsce w tabeli 7. 

Tabela 7. Korelacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami konfliktów a satysfakcją z życia 

  Konflikty praca – rodzina Konflikty rodzina – praca 

Satysfakcja z życia -,488(*) -,534(*) 

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 

Źródło: Opracowanie własne 

W literaturze przedmiotu satysfakcja z życia ma udokumentowany związek z po-

ziomem konfliktów strefy zawodowej i rodzinnej. Wyniki, które ustalone zostały dla ko-

biet służących w MW zbliżone są do danych uzyskanych przez Tuckera i współpracow-

ników. Wyższe nasilenie konfliktów pomiędzy pracą a życiem zawodowym powiązane 

jest z niższymi wynikami satysfakcji z życia. Obie uzyskane korelacje są istotne staty-

stycznie, przy czym silniejsze jest powiązanie satysfakcji z życia z konfliktami rodzina – 

praca. Aby ustalić, w jaki sposób konflikty wpływają na satysfakcję z życia posłużono się 

analizą regresji metodą krokową (STEPWISE), w której zmienną zależną była satysfakcja 

z życia, a predyktorami: konflikty praca – rodzina i konflikty rodzina – praca. Uzyskane 

parametry zawarte zostały w tabeli 8. 

Tabela 8. Współczynniki regresji uzyskane w modelu. Zmienna zależna: ogólna satysfakcja 

z życia 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
37

 A. Piotrowski, Jakość i satysfakcja z życia funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego”, nr 74-75, s.107-138, 2012. 

 B SE β t p 

Stała 30,82 1,57  19,67 ,000 

konflikty praca – rodzina -,238 ,112 -,331 -2,13 ,040 

konflikty rodzina – praca -,270 ,126 -,333 -2,14 ,039 
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Uzyskany model wyjaśnia 32% wariancji zmiennej zależnej (skorygowane  

R-kwadrat wyniosło 0,319). Model był dobrze dopasowany do danych, lepiej niż średnia 

umożliwia przewidywanie zmiennej zależnej: F (2; 42) = 11,09; p < 0,000. Bardzo wyso-

ki poziom parametru R-kwadrat wskazuje na to, że konflikty pomiędzy służbą a rodziną 

silnie obniżają zadowolenie z życia. 

 Kolejna analiza statystyczna obejmowała sprawdzenie, jaki jest sposób funkcjo-

nowania małżeńskiego kobiet-żołnierzy w porównaniu z kobietami zatrudnionymi w za-

wodach cywilnych. Zbiorcze zestawienie wyników w Kwestionariuszu Dobranego Mał-

żeństwa przedstawia tabela 9. 

Tabela 9. Wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Dobranego Małżeństwa u kobiet pełniących 

służbę w Marynarce Wojennej oraz u kobiet zatrudnionych w zawodach cywil-

nych 
Skale KDM Grupy M SD T p 

Intymność 
Marynarka Wojenna 15,40 7,07 

-1,22 ,228 
zawody cywilne 17,90 7,19 

Podobieństwo 
Marynarka Wojenna 12,66 6,20 

-,694 ,491 
zawody cywilne 13,81 5,19 

Samorealizacja 
Marynarka Wojenna 14,88 6,38 

-,365 ,717 
zawody cywilne 14,27 5,17 

Rozczarowanie 
Marynarka Wojenna 39,11 11,68 

-,842 ,404 
zawody cywilne 36,50 9,59 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizując parametry statystyczne z tabeli 9, zauważamy, że nie ma różnic  

w Kwestionariuszu Dobranego Małżeństwa pomiędzy badanymi grupami. Świadczy to  

o tym, że służba w MW nie wpływa w istotny sposób na jakość związku małżeńskiego. 

Dalsza analiza obejmowała sprawdzenie, czy konflikty P-R i R-P powiązane są z jakością 

związku małżeńskiego mierzonego Kwestionariuszem Dobranego Małżeństwa.  

Tabela 10. Korelacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami konfliktów a skalami Kwestiona-

riusza Dobranego Małżeństwa  
Rodzaj konfliktów Intymność Rozczarowanie Samorealizacja Podobieństwo 

praca – rodzina ,211 -,303 ,138 ,188 

rodzina – praca ,479(*) -,201 ,292 ,462(*) 

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

Źródło: Opracowanie własne 

Wraz ze wzrostem konfliktów rodzina – praca nasila się intymność i podobieństwo 

partnerów. Jeśli sytuacja rodzinna wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie zawodowe, 

to w istotny statystycznie sposób tylko w tych dwóch wymiarach. Bliskie związanie ze 

sobą partnerów oraz wysoki stopień zgodności ważnych celów rodzinnych i małżeńskich 

w satysfakcjonującym małżeństwie powoduje, że jest ono na pierwszym miejscu przed 

pracą, dlatego też angażowanie się w rolę rodzinną utrudnia angażowanie się w rolę za-

wodową. Odwrotna zależność nie została ujawniona. W opisywanym badaniu kolejnym 
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narzędziem, które miało zidentyfikować jakość relacji małżeńskich był Kwestionariusz 

Komunikacji Małżeńskiej. Porównanie wyników kobiet z MW z wynikami kobiet pracu-

jącymi w zawodach cywilnych zawarte zostało w tabeli 11. 

Tabela 11. Wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Komunikacji Małżeńskiej u kobiet pełnią-

cych służbę w Marynarce Wojennej oraz u kobiet zatrudnionych w zawodach 

cywilnych 
Skale KKM Grupy M SD t p 

Wsparcie 
Marynarka Wojenna 44,11 4,00 1,97 ,054 

zawody cywilne 40,95 7,04 

Zaangażowanie 
Marynarka Wojenna 35,18 3,60 2,18 ,034 

zawody cywilne 32,13 6,08 

Deprecjacja 
Marynarka Wojenna 21,26 7,95 -,809 ,442 

zawody cywilne 22,95 6,37 

Źródło: Opracowanie własne 

Ustalone dane, które zostały zawarte w tabeli 11 przemawiają za tym, że jakość 

komunikacji małżeńskiej u kobiet w Marynarce Wojennej jest lepsza niż u kobiet w za-

wodach cywilnych. Kobiety-żołnierze uzyskują od swoich mężów więcej wsparcia i za-

angażowania, a także doświadczają jednocześnie mniej deprecjacji (różnica nie osiągnęła 

poziomu istotności statystycznej) w związku małżeńskim. Zestawienie parametrów jako-

ści komunikacji małżeńskiej z wynikami poziomu konfliktów przedstawione zostało  

w tabeli 12. 

Tabela 12. Korelacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami konfliktów a skalami Kwestiona-

riusza Komunikacji Małżeńskiej 
Rodzaj konfliktów Wsparcie Zaangażowanie Deprecjacja 

praca – rodzina -,139 ,130 ,324 

rodzina – praca -,406(*) ,064 ,505(**) 

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Uzyskane dane korespondują z zawartymi w tabeli 10. Jedynie konflikty rodzina – 

praca powiązane są z jakością komunikacji małżeńskiej. Im niższe jest wsparcie i im 

wyższa jest deprecjacja, tym konflikty rodzina – praca nasilają się. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badanie miało na celu ustalenie, jaki jest poziom konfliktów 

służba – rodzina u kobiet-żołnierzy pełniących służbę na terenie kraju. Dodatkowo pró-

bowano ustalić także, jak konflikty powiązane są z jakością życia małżeńskiego oraz jak 

wpływają na satysfakcję z życia. W wynikach przeprowadzonych analiz niestwierdzone 

zostało, aby nasilenie występowania konfliktów kobiet w MW było wyższe niż u tych, 

które pracują w zawodach cywilnych (por. tabela 1). Żołnierki, których partner życiowy 

również pracuje w służbach mundurowych, poprzez nakładające się dyspozycyjności, 
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doświadczają intensywniejszych konfliktów roli rodzinnej i zawodowej (por. tabela 2). 

Czynnikami organizacyjnymi nasilającymi powstawanie konfliktów są nadgodziny oraz 

pełnienie służby w systemie zmianowym (por. tabela 4 i 5). Przedstawicielki korpusu 

oficerskiego charakteryzują się najniższymi obciążeniami powstającymi na styku rodziny 

i służby (por. tabela 3). Fakt posiadania dzieci nie wpływa istotnie na analizowane zjawi-

skowo (por. tabela 6), podobnie jak pełnienie służby na jednostce okrętowej lub dłuższy 

czas dojazdu do miejsca pracy. Zarówno nasilenie konfliktów P-R, jak i R-P obniża  

w istotny statystycznie sposób zadowolenie z życia (por. tabela 7 i 8). Analizując jakość 

związku małżeńskiego (mierzonego kwestionariuszem KDM), nie stwierdzamy różnic 

pomiędzy kobietami z MW a kobietami pracującymi w cywilu (por. tabela 9). Badana 

grupa kobiet-żołnierzy uzyskała wyższe wyniki w jakości komunikacji małżeńskiej (mie-

rzonej kwestionariuszem KKM) w skalach wsparcia i zaangażowania (por. tabela 11). 

Jednocześnie ustalone zostało, że konflikty R-P powiązane są z jakością życia małżeń-

skiego mierzonego wykorzystanymi narzędziem (por. tabela 10 i 12). W wyniku prze-

prowadzonych badań ustalone zostało, że ogólny poziom konfliktów u kobiet w MW jest 

na podobnym poziomie, jak u tych, które pracują w cywilu. Z jednej strony świadczyć to 

może o braku istotnych różnic między grupami, a z drugiej, że kobiety-żołnierze same dla 

siebie stanowią grupę odniesienia i nie spostrzegają obciążeń wynikających niejednokrot-

nie z konfliktowych relacji praca – służba. Jakość życia małżeńskiego również nie ulega 

obniżeniu w sytuacji, gdy kobieta pracuje w służbach mundurowych. Co więcej, kobiety 

takie otrzymują większe wsparcie i zaangażowanie małżonka. Świadczy to o tym, że ich 

służba spotyka się z akceptacją. Wsparcie kobiet służących w MW przez ich małżonków 

oraz satysfakcjonujące relacje rodzinne powodują, że służba, nierzadko bardzo wyczerpu-

jąca, wykonywana jest z dużym zaangażowaniem. Mając wsparcie małżonka konflikty na 

styku służba – rodzina nie są dodatkowym źródłem obciążenia i nie obniżają jakości wy-

konywanych obowiązków. Przeprowadzone badanie wykazało, jak ważne są relacje ro-

dzinne oraz jak wpływać mogą one na służbę kobiet.  

Kobiety w armii będą stanowiły coraz bardziej liczną grupę. Uwzględnienie tego 

trendu oraz jego wpływu na funkcjonowanie wojska jest podstawą efektywnego wyko-

rzystania ich wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Badania przełamują stereoty-

powe postrzeganie kobiet jako mniej zdolnych do wykonywania roli zawodowego żołnie-

rza ze względu na niemożność pogodzenia tego zawodu z życiem rodzinnym i zawodo-

wym. Być może wpłynie to na bardziej przychylne traktowanie kobiet w armii i pomoże 

im w dalszej karierze zawodowej w służbach mundurowych. Przyszłe badania będą miały 

za zadanie ujawnić, jaki jest wpływ udziału kobiet w misji na ich życie rodzinne i osobi-

ste.  

Podsumowanie zakończyć można cytatem z artykułu Henzela „Pani Agnieszka 

jest kapitanem Marynarki Wojennej. (...) Największym wyzwaniem jest pogodzenie życia 

osobistego i zawodowego”
38

. Może jednak nie jest to tak duże wyzwanie, jak się wyda-

wało autorowi artykułu? 
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THE CONFLICTS:  MILITARY SERVICE – FAMILY AND THEIR  

INFLUENCE OF FEMALE SOLDIERS MARRIAGE BEFORE A MISSION 

Summary 

The scope of the article is the attempt to identify the influence of duty service on the quali-

ty of martial life of female soldiers who serve in Polish units. The review of the literature on work 

- personal life conflicts and the relations between military service and a family was the base for 

the conducted research. The results of the presented research constitute the beginning of the 

analysis of the influence of female soldiers’ foreign mission participation on their family rela-

tions. 

Keywords: conflicts military service – family, female soldiers, marriage, job division, role 

divisions in a family  
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WYBRANE ZAGADNIENIA PEŁNIENIA ROLI OFICERA NA 

PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH ABSOLWENTÓW  

UCZELNI CYWILNYCH  
 

 

Streszczenie: Każda rola zawodowa, w tym także rola oficera Wojska Polskiego, stanowi istotny 

aspekt funkcjonowania każdej jednostki w życiu społecznym. Często bowiem rola utożsamiana  

z wykonywanym zawodem jest rolą decydującą, kluczową. Wyznacza ona kanony działalności 

człowieka w społeczeństwie i nierozerwalnie decyduje o jego pozycji i statusie. Ważką kwestię 

stanowi więc, podjęta w artykule, analiza czynników adaptacji do roli oraz siły jej oddziaływania, 

co wpływa na właściwe jej pełnienie.  

Słowa kluczowe: rola społeczna, oficer, absolwent, zawód 

 

WSTĘP 

Wybór i akceptacja każdego zawodu, w tym również profesji oficera Wojska 

Polskiego, stanowią istotną i zasadniczą zmianę w sytuacji życiowej absolwentów wyż-

szych szkół cywilnych. Radykalnej przemianie ulega ich pozycja społeczna utożsamiana 

z rolą zawodową oficera, którą pełniąc (…) jako aktorzy mają (…) do odegrania końcowe 

role swojej historii lub początkowe (…)
1
. W trakcie wykonywania swoich obowiązków 

służbowych absolwenci wyższych szkół cywilnych mają do odegrania szczególne role, 

które konkretyzują oficerów jako osoby zobowiązane do obrony narodu i ojczyzny. Po-

winni być oni wzorem zdyscyplinowania, sprawiedliwości, poczucia odpowiedzialności, 

honoru, patriotyzmu i szczerości. Wykonywana przez nich rola społeczna jest utożsamia-

na ze stopniem wojskowym oraz zajmowanym stanowiskiem służbowym, często jednak 

podlega szczególnym i indywidualnym interpretacjom oraz redefiniowaniu przez pełniące 

ją osoby. Wyznacza ona normy i zasady, które formułują zachowania jednostki w okre-

ślonych sytuacjach społecznych. Pełniona rola oficera to (…) zespół norm i wzorów za-

chowań określających, jak ma się zachować człowiek w powtarzających się i zdefiniowa-

nych sytuacjach społecznych, wyodrębniających się z potoku różnorodnych działań  

i czynności społecznych ludzi
2
. Istnieje niewątpliwy związek roli z pozycją, przejawiający 

                                                 

  Marcin Liberacki – major Wojska Polskiego, doktor socjologii, wykładowca w Instytucie Dowodzenia,  

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
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się zazwyczaj w narzucaniu przez otoczenie osobie posiadającej pewną pozycję sposobu 

odgrywania roli przypisanej danej pozycji. Pełnienie roli oficera składa się jednocześnie 

na pewne zasoby społeczne danej osoby. Wartość tychże zasobów określa z kolei status 

społeczny tej jednostki
3
.  

Artykuł został opracowany na podstawie badań własnych, które 

przeprowadziłem w latach 2009-2010 na próbie 518 respondentów. Absolwenci 

wyższych szkół cywilnych biorący udział w badaniu pełnili role oficerów Wojska 

Polskiego na różnych stanowiskach w małych, średnich i dużych garnizonach. Podczas 

prowadzenia badań wobec wszystkich badanych zastosowano identyczną procedurę, 

czego odzwierciedleniem był płynny i właściwy ich przebieg. Taki charakter 

prowadzonych badań miał bezsporny wpływ na zakres i jakość udzielanych odpowiedzi. 

Wskazując teren badań, dokonałem określenia grupy respondentów, stosując metodę 

doboru próby opartą na dostępności badanych oraz doborze celowym. Istotnych danych 

na temat badanej populacji dostarcza analiza płci vs stanowisko służbowe respondentów, 

co zaprezentowałem w tabeli 1.  

Tabela 1. Płeć vs stanowisko służbowe respondentów 
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Kobieta 

Liczebność 119 2 16 2 0 0 139 

% z Ogó-

łem 

23,0

% 
0,4% 3,1% 0,4% 0% 0% 26,8% 

Mężczyzna 

Liczebność 327 18 28 0 4 2 379 

% z Ogó-

łem 

63,1

% 
3,5% 5,4% 0% 0,8% 0,4% 73,2% 

Ogółem 

Liczebność 446 20 44 2 4 2 518 

% z Ogó-

łem 

86,1

% 
3,9% 8,5% 0,4% 0,8% 0,4% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Zdecydowanie najwyższą częstość występowania należy przypisać stanowiskom 

dowódczym zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Stanowiska dowódcze zajmo-

wane przez reprezentantów obojga płci wynoszą ogółem 86,1%. W kategorii płci liczba 

kobiet i mężczyzn zajmujących stanowiska dowódcze wynosi odpowiednio 119 i 327. 

Analiza liczby badanej populacji, po uwzględnieniu zmiennej: płeć, wskazuje, że wśród 

kobiet kategoria ta stanowi 85,6%, a wśród mężczyzn 86,3%. Na następnej pozycji plasu-

ją się badani pełniący rolę oficera Wojska Polskiego na stanowiskach logistycznych.  

W tej kategorii zawód wykonuje 16 kobiet (3,1%) oraz 28 mężczyzn (5,4%). Ogółem 

stanowiska służbowe logistyczne zajmuje 8,5% badanych respondentów. Na dalszym 

miejscu znajdują się oficerowie wykonujący swoje obowiązki na stanowiskach sztabo-

                                                 
3
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wych. Pośród sztabowców występuje 18 mężczyzn (3,5%) oraz 2 kobiety (0,4%). Całko-

wita liczba w kategorii stanowisk służbowych, w przypadku obu płci, wynosi 20 osób 

(3,9%). Na kolejnym miejscu znajdują się ankietowani pełniący funkcje dydaktyczno-

naukowe. W tej grupie stanowisk służbę pełnią jedynie mężczyźni w liczbie 4, co stanowi 

0,8% badanej populacji. Na ostatnich miejscach usytuowały się osoby zajmujące stanowi-

ska wychowawcze oraz inne. W obydwu tych kategoriach liczba badanych wynosiła po  

2 osoby (po 0,4%).  

1. WYOBRAŻENIA O PEŁNIENIU ROLI OFICERA PRZEZ ABSOLWENTÓW 

WYŻSZYCH SZKÓŁ CYWILNYCH 

Rola oficera jest jednym z czynników determinujących funkcjonowanie absol-

wenta wyższej szkoły cywilnej. Właściwe pełnienie tej roli społecznej jest często utożsa-

miane z trafnością wyboru profesji oficera. W postulowanym aspekcie, na podstawie ba-

dań własnych, respondenci dostrzegają kwestie odnoszące się do wyobrażeń o profesji 

wojskowej w kontekście pełnionej roli społecznej. Odpowiedzi respondentów zostały 

zaprezentowane na rys. 2. 

tak; 12,0%

raczej tak; 47,3%
nie; 13,9%

raczej nie; 12,0%

brak zdania; 

14,9%

 

Rys. 2. Wyobrażenia o zawodzie oficera vs rola społeczna 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Badani oficerowie są zdania, co obrazuje zamieszczony histogram, iż wyobraże-

nia o zawodzie oficera pokryły się z pełnioną rolą społeczną. Taką opinię wyraziło około 

60% oficerów (47,3% „raczej tak”, 12% „tak”). Ponad 25% oficerów negatywnie wypo-

wiedziało się w tej kwestii, udzielając odpowiedzi „nie” oraz „raczej nie”, natomiast brak 

zdania wyraziło 14,9% absolwentów wyższych szkół cywilnych. Istotnych danych w tym 

zakresie dostarcza analiza pokrywania się wyobrażenia zawodu z pełnioną rolą w kontek-

ście zajmowanego stanowiska służbowego. Szczegółowe dane zostały przedstawione na 

rys. 3. Z badań wynika, że najbardziej krytycznie powyższy aspekt oceniają oficerowie 

zajmujący stanowiska dowódcze, logistyczne oraz wychowawcze. Brak zdania wyrazili 

przedstawiciele zajmujący stanowiska służbowe dowódcze, sztabowe, logistyczne oraz 

dydaktyczne i dydaktyczno-naukowe. Interesujące są odpowiedzi udzielone przez ofice-
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Wyobrażenie zawodu w kontekście pełnionej roli oficera 

rów wykonujących obowiązki na stanowiskach uwzględnionych jako inne oraz na stano-

wiskach wychowawczych. Wynika z nich, że wyobrażenie wszystkich oficerów zajmują-

cych te pierwsze w pełni pokryło się z pełnioną rolą społeczną. Kadra wykonująca zada-

nia na stanowiskach wychowawczych, udzielając odpowiedzi „raczej nie”, wyraziła prze-

konanie o różnicy między wyobrażeniem a pełnioną rolą oficera zawodowego.  

Zajmowane stanowisko służbowe 

brak zdaniaraczej nienieraczej taktak
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Legenda: 1 – Dowódcze, 2 – Sztabowe, 4 – Logistyczne, 5 – Wychowawcze, 6 – Dydaktycz-

ne/Dydaktyczno-naukowe, 7 – Inne. 

Rys. 3. Koincydencja wyobrażeń o zawodzie oficera oraz pełnionej roli w kontekście 

zajmowanego stanowiska służbowego 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009-2010 (N = 518) 

Analizując powyższy rozkład odpowiedzi, należy wziąć pod uwagę fakt, że ofi-

cerowie zajmujący stanowiska służbowe dowódcze stanowią zdecydowaną większość  

w moich badaniach własnych. Respondenci pełniący role oficerów w jednostkach i insty-

tucjach wojskowych na swoich pierwszych stanowiskach służbowych znajdują się w cał-

kiem nowej rzeczywistości. Stąd też duże znaczenie odgrywa proces adaptacji do nowej 

roli społecznej, co koresponduje z badaniami Stanisława Jarmoszki
4
. Na podstawie prze-

prowadzonych badań własnych mogę sądzić, iż absolwenci wyższych szkół cywilnych są 

                                                 
4
 S. Jarmoszko, Oficerowie Wojska Polskiego przełomu wieków. Zarys socjologii empirycznej zawodu 

oficera, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s.49. 
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przystosowani do roli oficera, ponieważ wypełniają związane z nią funkcje i wymagania. 

Respondenci utrzymują na właściwym poziomie relacje społeczne w grupie zawodowej. 

Co więcej, są usatysfakcjonowani z wykonywanego zawodu, z którym deklarują stały 

związek, nie poszukując innej zawodowej alternatywy. W ramach ról oficerskich ankie-

towani wykazują dużą aktywność i nie pozostają bierni w ich pełnieniu. Często są zatem 

pełni energii w realizacji zadań służbowych. Takie podejście przekłada się również na 

właściwe pełnienie innych, w tym pozazawodowych ról społecznych.  

2. ROLA OFICERA-ABSOLWENTA WYŻSZEJ SZKOŁY CYWILNEJ 

Jednym z istotnych czynników właściwego pełnienia każdej roli społecznej jest 

odpowiedni proces adaptacji, którą należy traktować w kategoriach przystosowania się 

oficera do funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach społecznych. Deklarowane od-

powiedzi, odzwierciedlające przebieg procesu adaptacji w opinii respondentów, przed-

stawia histogram 4.  
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Rys. 4. Proces adaptacji do roli oficera 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Okazuje się, że opinie ankietowanych w odniesieniu do adaptacji w roli oficera 

są pozytywne. Ponad 65% respondentów (33,4% „łatwy”, 32% „raczej łatwy”) uważa, że 

przystosowanie się do nowej rzeczywistości nie stanowi większego problemu. Potwier-

dzają tym samym właściwą powinność, realizowaną przez uczelnię wojskową. Z kolei 

proces ten przeciwnie postrzega ponad jedna czwarta absolwentów Studium Oficerskiego, 

twierdząc, że nie jest on łatwy.  Swojego zdania w przedmiotowej kwestii nie wyraziła 

jedna dziesiąta z próby populacji. Miałam małe problemy w zaadaptowaniu się w tej roli. 

Jednak trwało to krótko, bo około 3-4 tygodnie. Na szczęście okazało się, że są ludzie, 

którzy są skłonni podać pomocną dłoń. Teraz w pododdziale stanowimy naprawdę zgrany 

zespół (porucznik, 29 lat). Biorąc to pod uwagę, ważne są również odpowiedzi na pytanie 

dotyczące siły oddziaływania pełnionej roli oficera (rys. 5). 
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Rys. 5. Siła oddziaływania pełnionej roli oficera 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Przedstawiony na histogramie układ czynników odzwierciedla znaczne oddzia-

ływanie pełnionej roli oficera na funkcjonowanie absolwentów wyższych szkół cywil-

nych. Deklarują oni istotny wpływ tejże roli, szczególnie w przedziale od 50% do 80%. 

Prawie co piąty respondent sądzi, że wpływ pełnionej roli oficera mieści się w granicach 

50%, co szósty natomiast określa jej wpływ na poziomie 60%. Zdecydowanie najwyższe, 

odpowiadające 70% i 80%, wartości związane z oddziaływaniem tejże roli dotyczą około 

połowy uczestniczących w badaniach respondentów. Niespełna jedna dziesiąta kadry 

wskazała, że siła oddziaływania pełnionej roli przyjmuje najwyższe wartości, tj. 90%  

i 100%. Z drugiej strony, podobne wskazania, przekraczające nieco poziom 10%, odno-

towujemy łącznie dla wartości 0%, 10%, 20%, 30% oraz 40%. Pełniona rola zawodowa 

istotnie wpływa na funkcjonowanie absolwentów uczelni cywilnych i nie pozostaje przez 

nich niezauważona. Mimo że dla oficerów biorących udział w badaniach rodzina ma 

istotne znaczenie, często myślą o niej przez pryzmat roli zawodowej: Nie zawsze mam dla 

rodziny tyle czasu, ile chciałbym poświęcić (kapitan, 35 lat); Rodzina jest bardzo ważna, 

lecz służba w jednostce sprawia, że nie zawsze znajduję dla niej czas (porucznik, 31 lat).  

W kontekście właściwego pełnienia roli oficera zawodowego Wojska Polskiego, 

istotny jest rozkład odpowiedzi na pytanie o przekonaniu bycia częścią wspólnoty środo-

wiska zawodowego oficera. Deklarowane odpowiedzi próby populacji zostały zaprezen-

towane w tab. 6. 
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Tabela 6. Przekonanie o byciu częścią wspólnoty w roli oficera vs płeć 

   

  

  

  

W służbie jestem częścią wspólnoty Ogółem 

bardzo 

często 

często 

 

rzadko 

 

bardzo 

rzadko 

P
łe

ć
 kobieta 

Liczebność 24 86 25 4 139 

% z Ogółem 4,6% 16,6% 4,8% 0,8% 26,8% 

mężczyzna 
Liczebność 84 214 77 4 379 

% z Ogółem 16,2% 41,3% 14,9% 0,8% 73,2% 

Ogółem 

  

Liczebność 108 300 102 8 518 

% z Ogółem 20,8% 57,9% 19,7% 1,5% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009-2010 (N = 518) 

Wśród około 80% oficerów udzielających odpowiedzi na to pytanie panuje prze-

konanie (odpowiedzi „bardzo często” i „często”) o byciu w służbie częścią wspólnoty. 

Zdanie takie podziela 21% kobiet oraz blisko 60% mężczyzn w kontekście wszystkich 

respondentów. Według powyższego rozkładu około 21% respondentów uważa, że częścią 

wspólnoty jest „bardzo rzadko” oraz „rzadko”. Wśród osób, które udzieliły takiej odpo-

wiedzi, występuje 5,6% kobiet oraz 15,7% mężczyzn.  

Pełnienie roli oficera przez absolwentów wyższych szkół cywilnych skłoniło 

mnie do sformułowania pytania dotyczącego samoidentyfikacji z nią. Utożsamianie się  

z rolą i odczucie swojej pełnowartościowości w pełnieniu tej roli przedstawia rys. 7. 

 

Rys. 7. Poczucie roli oficera 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009-2010 (N = 518) 

Analiza wyników badań empirycznych ukazuje, że oficerowie biorący udział  

w badaniach mają wysokie przeświadczenie o swojej pełnowartościowości. Odpowiedzi 

„tak” i „raczej tak” udzieliło około 60% respondentów. Nieco ponad 34% absolwentów 

wyższych szkół cywilnych, poprzez wskazanie negatywne, potwierdziło, że nie są w pełni 

przekonani o swojej przydatności i nie czują się pełnowartościowymi oficerami. Brak 

zdania w tej kategorii zgłosiło 6,6% kadry zawodowej. Dane te wskazują, że młoda ka-

dra, jaką są niewątpliwie absolwenci uczelni cywilnych, odczuwa pewne braki i niedo-

statki we właściwym przygotowaniu do pełnienia tej roli społecznej. Sytuacja taka po-

winna powodować naturalny wzrost wymagań w stosunku do całego systemu szkolenia  

i kształcenia, jak również wobec sposobu doboru kandydatów na stanowiska służbowe 
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przewidziane dla oficerów zawodowych. Oficerowie zdają sobie jednak sprawę z istotnej 

kwestii, jaką jest poczucie, że jest się we właściwej roli zawodowej. Utożsamiam się z tą 

rolą i czuję się w niej dobrze. Sądzę, że w tym przekonaniu pomagają mi i je utrwalają 

moi podwładni i koledzy, szczególnie oficerowie (porucznik, 30 lat); Często wydaje mi się, 

że idealnie czuję się w tej roli. Są jednak takie chwile, kiedy wiem, że jestem bezradny. 

(…) Niestety, niekiedy brakuje mi doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy, szczególnie 

w aspekcie znajomości sprzętu specjalistycznego (porucznik, 29 lat).  

Właściwe przygotowanie do roli oficera stanowi istotny element, wpływający na 

późniejsze prawidłowe jej wypełnianie. Przedstawionych wskaźników – zdaniem Stani-

sława Jarmoszki – będących wynikiem samooceny poziomu swojego profesjonalizmu, 

nie należy traktować wprost jako informacji wskazującej na faktyczny poziom przygoto-

wania zawodowego respondentów. Jest to raczej wskaźnik wiary we własne siły, będący 

wypadkową faktycznie posiadanej wiedzy, umiejętności i dotychczasowego doświadcze-

nia zawodowego badanych oraz wymagań przełożonych
5
.  

Wyniki moich badań empirycznych korespondują z badaniami Ralpha Lintona. 

Otóż (…) jednostka często znajduje się w sytuacji, kiedy nie jest pewna statusów oraz ról, 

zarówno swoich własnych, jak i innych. Nie tylko jest zmuszona wybierać, ale także czuje 

się niepewna, czy dokonała właściwego wyboru i czy odwzajemniane zachowania innych 

będą takie, jakich spodziewała się na podstawie założenia, że zajmują określone statusy. 

Wynikiem tego są liczne rozczarowania i frustracje
6
. Czynnik dotyczący rozczarowania 

jest więc istotny z punktu widzenia pełnienia roli oficera przez absolwentów wyższych 

szkół cywilnych. Konfigurację odpowiedzi dotyczących tego zagadnienia zaprezentowa-

łem na rys. 8. 

nie; 48,8%

raczej nie; 19,3%

trudno 

powiedzieć; 

24,1%

tak; 2,3%

raczej tak; 5,4%

 

Rys. 8. Rozczarowanie pełnioną rolą 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Z histogramu wynika, że około 8% respondentów deklaruje rozczarowanie peł-

nioną rolą oficera zawodowego Wojska Polskiego. Natomiast 60% żołnierzy zawodo-

                                                 
5
 S. Jarmoszko, Oficerowie Wojska Polskiego…, s. 49. 

6
 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 1975, s. 97. 
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wych uczestniczących w badaniach zgłasza dezaprobatę w powyższej kwestii. Około 

25% absolwentów wyższych szkół cywilnych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.  

W taki np. sposób w kwestii tej wypowiedziała się pani porucznik (32 lata): Absolutnie 

nie jestem rozczarowana. Domyślałam się, co mnie czeka w wojsku, i poniekąd byłam na 

wiele rzeczy przygotowana. Poza tym, nie mam żadnych istotnych powodów do rozczaro-

wania. Kilka miesięcy temu awansowałam na porucznika, a teraz zastępuję dowódcę 

kompanii, który wyjechał na misję do Afganistanu. Porucznik (34 lata) tak oto wypowie-

dział się na powyższe zagadnienie: Trudno powiedzieć, ponieważ są chwile, kiedy mam 

ochotę to wszystko zostawić. Na szczęście są przyjaciele i rodzina. W tych trudnych mo-

mentach to oni podtrzymują mnie „na duchu”. Wyniki odzwierciedlające odpowiedzi 

respondentów zaprezentowałem w tab. 9.   

Tabela 9. Stanowisko służbowe vs rozczarowanie pełnioną rolą oficera 

  Rozczarowanie pełnioną rolą oficera 

Ogółem 

tak 
raczej 

tak 
nie 

raczej 

nie 

trudno 

powiedzieć 

S
ta

n
o

w
is

k
o

 s
łu

ż
b

o
w

e
 

Dowódcze 
Liczebność 12 24 215 92 103 446 

% z Ogółem 2,3% 4,6% 41,5% 17,8% 19,9% 86,1% 

Sztabowe 
Liczebność 0 0 8 2 10 20 

% z Ogółem 0% 0% 1,5% 0,4% 1,9% 3,9% 

Logistyczne 
Liczebność 0 4 26 6 8 44 

% z Ogółem 0% 0,8% 5,0% 1,2% 1,5% 8,5% 

wychowawcze 
Liczebność 0 0 0 0 2 2 

% z Ogółem 0% 0% 0% 0% 0,4% 0,4% 

dydaktyczno – 

naukowe 

Liczebność 0 0 2 0 2 4 

% z Ogółem 0% 0% 0,4% 0% 0,4% 0,8% 

Inne 
Liczebność 0 0 2 0 0 2 

% z Ogółem 0% 0% 0,4% 0% 0% 0,4% 

Ogółem Liczebność 12 28 253 100 125 518 

% z Ogó-

łem 
2,3% 5,4% 48,8% 

19,3

% 
24,1% 

100,0

% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Dychotomiczne postrzeganie rozczarowania pełnioną rolą oficera zawodowego 

potwierdza, że w nieznacznym stopniu oficerowie zajmujący stanowiska służbowe do-

wódcze (6,9%) oraz logistyczne (0,4%) są negatywnie do niej ustosunkowani w tej kate-

gorii. Przede wszystkim jednak większości badanym (68,1%) towarzyszy przekonanie, iż 

nie są zawiedzeni pełnioną rolą. U żadnego absolwenta wyższej szkoły cywilnej zajmują-

cego stanowisko dydaktyczne i inne nie występuje problem dotyczący rozczarowania  

z powodu pełnionej roli. Podobnie swój stosunek do rozczarowania wyraziło trzy czwarte 

oficerów na stanowiskach logistycznych, co siódmy dowódca i co drugi sztabowiec.  

W kwestii tej nie wypowiedział się co czwarty przedstawiciel grupy dowódczej, co drugi 

oficer sztabu i zajmujący stanowisko dydaktyczno-naukowe, co piąty oficer logistyki oraz 

żaden reprezentant pionu wychowawczego. Badania potwierdziły zatem aprobującą ko-
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notację w zakresie zadowolenia z pełnionej roli oficera zawodowego Wojska Polskiego. 

Konsekwentnie w odniesieniu do poprzedniego problemu próba populacji wskazywała 

powody rozczarowania w stosunku do pełnionej roli. Udzielone odpowiedzi zaprezento-

wałem w tab. 10. 

Tabela 10. Powody rozczarowania w roli oficera 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Okazuje się, że głównymi powodami rozczarowania w pełnionej roli oficera są 

problemy związane z brakiem odpowiednich możliwości do podnoszenia własnych kwa-

lifikacji zarówno na niwie cywilnej, jak i wojskowej. Kategorię tę wskazało 36% ofice-

rów zawodowych. Na kolejnej pozycji uplasowało się niewłaściwe zaangażowanie pod-

władnych w realizację zadań służbowych. Najczęstsze powody wymienianie przez re-

spondentów dotyczą zagadnień nadużywania zwolnień lekarskich, szczególnie w okre-

sach intensywnego szkolenia poligonowego oraz przed udziałem jednostek  

w misjach poza granicami kraju. Ponad jedna czwarta absolwentów wyższych szkół cy-

wilnych swoich powodów rozczarowania upatruje w dużym stresie i obciążeniu psychofi-

zycznym. Dla około jednej czwartej respondentów ważną kwestię stanowią ograniczone 

możliwości awansu. Argumenty przedstawiane przez żołnierzy zawodowych dotyczą 

często preferowania ludzi z tak zwanego układu oraz znajomych. Często również są to 

czynniki związane z obowiązującym prawem czy brakiem wyższych stanowisk do obję-

cia przez oficerów młodszych.  

Sygnalizowanym przez respondentów problemem jest również brak zaufania do 

oficerów młodszych i hamowanie ich inicjatywy. Taki stan rzeczy dostrzega co piąty ab-

solwent wyższej szkoły cywilnej uczestniczący w badaniach. Niedowartościowanie pła-

cowe w stosunku do wydatkowanego wysiłku związanego z realizacją przedsięwzięć 

służbowych wskazała jedna szósta respondentów. Na taką opinię wpłynęło wykonywanie 

uciążliwych zadań utożsamianych z wyjazdami na poligony i ćwiczenia, pełnienie służb 

oraz stresogenny charakter pracy w wojsku. Kolejny powód rozczarowania zgłaszany 

przez żołnierzy zawodowych uwzględnia trudności w stabilizacji sytuacji życiowej. Jedna 

ósma oficerów potwierdzających tę opinię dopatruje się problemów w zmianach miejsc 

pracy, spowodowanych procesami restrukturyzacyjnymi w Wojsku Polskim. Niejedno-

krotnie możliwościom kontynuowania pracy w armii towarzyszy konieczność zmiany 

garnizonu, co wpływa na funkcjonowanie rodziny żołnierza zawodowego. Następnym 

Powody rozczarowania Ogółem 

Ograniczone możliwości w zakresie podnoszenia kwalifikacji 36% 

Protekcjonalne podejście podwładnych do wykonywania zadań służbowych 33% 

Duży stres i obciążenie psychofizyczne 26% 

Ograniczone możliwości awansu  23% 

Brak zaufania do podwładnych i hamowanie ich inicjatywy 20% 

Nieadekwatność zarobków do wykonywanych zadań  16% 

Niemożliwość stabilizacji życiowej  12% 

Duża odpowiedzialność związana z pełnioną rolą 9% 
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powodem do rozgoryczenia w czasie pełnienia roli oficera jest duża odpowiedzialność za 

podwładnych oraz za sprzęt. Kategorię tę dostrzega jedna siódma absolwentów uczelni 

cywilnych, którzy wypowiedzieli się na to pytanie.  

Traktując rozczarowanie jako przeciwieństwo satysfakcji, (…) odkrywamy, że 

każdej ilościowo zróżnicowanej cesze odpowiada cecha przeciwna i że nie są one wza-

jemnie redukowalne od siebie, ale w niezależny sposób rzeczywiste, jakościowo odmienne 

oraz zróżnicowane każda po swojemu. (…) Krótko mówiąc, różnice jakościowe bezpo-

średnio doświadczane na polu społecznym są nadal zasadniczo różnicami polegającymi 

na stopniowaniu nieredukowalnych właściwości; i stopień, który jest ilościowo wyższy 

bądź niższy od innego, różni się odeń również jakościowo
7
.  

Często zaangażowanie jednostki połączone z występowaniem czynnika niepewno-

ści i ryzyka może wywoływać u (…) aktora stan napięcia i frustrację
8
. Istotą zrozumienia 

frustracji i rozczarowania jest (…) nadanie sensu wartościom i celom życia codziennego
9
. 

Pełniona rola społeczna oficera zawodowego z natury rzeczy opiera się na precyzyjnie 

określonych wartościach. Wynika to – jak utrzymuje Stanisław Jarmoszko – z rangi za-

wodu i jego funkcji wobec instytucji państwa, narodu i społeczeństwa, jak również ze 

szczególnych kompetencji wykonujących go ludzi
10

. Uniemożliwienie jednostce realizacji 

postaw wobec wartości społecznych czy własnych dążeń oraz usiłowanie pozbawienia 

czegoś, (…) co stanowi jej usankcjonowane prawa, powoduje nie tylko frustrację związa-

ną z deprywacją jako taką, lecz również (…) znieważa odczucia moralne towarzyszące 

przekonaniu o ich słuszności
11

. Sytuacja taka może budzić
 
zwiększony opór ludzi przy 

poczuciu nierówności i niesprawiedliwości. Trwanie w takim stanie może wzmagać pe-

wien element ambiwalencji
12

. Badania własne wykazały, że szczególnie pożądane przez 

respondentów są wartości zorientowane egocentrycznie, zawierające element samoreali-

zacji i rozwoju osobistego. Wartości sięgające poza sferę partykularnego interesu bada-

nych plasują się na dalszych pozycjach i mają mniejsze znaczenie.  

Zagadnienia dotyczące wykonywania profesji wojskowej były podejmowane od 

czasów drugiej wojny światowej, kiedy to pojawiały się w pracach reprezentantów ame-

rykańskiej socjologii. Należy tu wymienić takie nazwiska, jak Morris Janowitz oraz Char-

les Moskos. Specyfika tego zawodu powoduje, że jego charakter, wprawdzie implikowa-

ny przez instytucję, w znaczącej mierze zależy jednak od jednostek go wykonujących. 

Podejmowane badania miały na celu dostarczenie kompetentnej wiedzy  

o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczności zawodowych wojskowych –  

o postawach wobec wykonywanej profesji, wyobrażeniach i poglądach o niej oraz prze-

widywaniach i przypuszczeniach z nią związanych
13

. Jak podaje Włodzimierz Chojnacki 

na podstawie badań przeprowadzonych w 2000 roku, (…) zawód wojskowy odróżniają od 

zawodów cywilnych jego cechy negatywne. Cechy pozytywne są podobne i stąd słabo 

                                                 
7
 F. Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 342-343. 

8
 T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 268. 

9
 Ibidem, s. 276. 

10
 S. Jarmoszko, Oficerowie Wojska Polskiego…, s. 110. 

11
 T. Parsons, op. cit., s. 321-322. 

12
 Ibidem, s. 322. 

13
 Zob. W. Chojnacki (red.), Kadra zawodowa Wojska Polskiego w procesie zmian instytucjonalno-

organizacyjnych i społecznych, AON, Warszawa 2005, s. 92–93. 
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różnicujące. Cechy różniące i podobieństwa zawodów – kontynuuje – to również istotna 

kwestia odnosząca się bezpośrednio do profesjonalizmu
14

. Współcześnie nie tylko armia 

jest środowiskiem, gdzie dokonuje się profesjonalizacja. Również współczesne społe-

czeństwa podlegają temu procesowi, utożsamianemu często (…) z uzawodowieniem. Owa 

profesjonalizacja społeczeństw dokonuje się w świadomości jednostek i wyraża się w ich 

postawach, w wartościach, do których osiągnięcia dążą. (…) Profesjonalizacja w sferze 

świadomości wyraża się w tym, że „posiadanie określonego zawodu”, nabycie kwalifika-

cji zawodowych i przygotowanie się do wykonywania w życiu określonej profesji staje się 

jedną z naczelnych wartości w systemie tzw. wartości życiowych
15

. W odniesieniu zatem 

do wymiaru socjologicznego profesjonalizacja (…) to eksponowanie zróżnicowania grup 

zawodowych w społeczeństwie, powstawanie jednych i zanik innych zawodów, organiza-

cja i instytucjonalizacja różnych interesów grupowych
16

. W stosunku do jednostki profe-

sjonalizm odnosi się natomiast do kwestii zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji zawo-

dowych. Odbywa się to przy ścisłym udziale instytucji, która jest gwarantem tworzenia 

odpowiednich warunków do zaistnienia powyższego układu. Chcąc zatem poznać szcze-

gółowe opinie absolwentów wyższych szkół cywilnych w zakresie pełnionej roli, dokona-

łem zestawienia odpowiedzi odnoszących się do poczucia roli oficera w ujęciu różnic 

między tym zawodem a zawodami cywilnymi (tab. 11).  

Tabela 11. Poczucie roli oficera vs różnice między zawodem oficera i zawodami cywilnymi 

  Różnice między zawodem oficera i innymi zawo-

dami Ogółem 
Tak 

 

raczej 

tak 

nie 

 

raczej 

nie 

brak 

zdania 

P
o

cz
u

ci
e 

ro
li

 o
fi

ce
r
a

 

tak 

Liczebność 108 14 2 4 6 134 

% z Ogółem 20,8% 2,7% 0 ,4% 0,8% 1,2% 25,9% 

raczej tak 

Liczebność 110 38 9 10 6 173 

% z Ogółem 21,2% 7,3% 1,7% 1,9% 1,2% 33,4% 

nie 

Liczebność 71 24 12 2 4 113 

% z Ogółem 13,7% 4,6% 2,3% 0,4% 0,8% 21,8% 

raczej nie 

Liczebność 28 24 2 6 4 64 

% z Ogółem 5,4% 4,6% 0,4% 1,2% 0,8% 12,4% 

brak zda-

nia 

Liczebność 18 8 2 0 6 34 

% z Ogółem 3,5% 1,5% 0,4% 0% 1,2% 6,6% 

Ogółem Liczebność 335 108 27 22 26 518 

% z Ogó-

łem 

64,7% 20,8% 5,2% 4,2% 5,0% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Z udzielonych przez oficerów odpowiedzi wynika, że osoby dostrzegające różnice 

między zawodem oficera i innymi profesjami (odpowiedzi „tak”, „raczej tak”) oraz uwa-

                                                 
14

 Ibidem, Socjologiczna analiza profesjonalizacji wybranych armii NATO i Wojska Polskiego, AON, 

Warszawa 2005, s. 293. 
15

 J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata, Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji. Studium 

socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 11. 
16

 W. Chojnacki, Socjologiczna analiza…, s. 50. 
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żające się za pełnowartościowego żołnierza stanowią ponad połowę uczestniczących  

w badaniach respondentów. Oficerowie, którzy nie posiadają właściwego poczucia roli 

społecznej i jednocześnie zauważają odmienny charakter wojskowej profesji, stanowią 

około jednej trzeciej biorących udział w badaniach (147 osób). Następny istotny rozkład 

wynika z porównania danych dotyczących różnic między zawodem oficera a innymi cy-

wilnymi profesjami (odpowiedzi „tak”, „raczej tak”), a także osób, które w kategorii 

związanej z poczuciem roli oficera nie wyraziły poglądu („brak zdania”). Liczebność  

w tej kwestii wyniosła 26 respondentów (5%).  Kolejny rozkład, w którym odpowiedzi 

udzieliło 25 respondentów (4,8%), wskazuje oficerów niedostrzegających różnic między 

zawodem oficera a innymi zawodami z jednej strony oraz utożsamiających się z tą rolą 

społeczną z drugiej. Konkludując, z przeprowadzonych badań wynika, że największą 

liczebność uzyskano w kategoriach odnoszących się do wskazania różnic występujących 

między profesją wojskową a innymi zawodami versus poczucie pełnowartościowości  

w odniesieniu do wykonywanego zawodu.  

Istotne z punktu widzenia analiz czynników pełnienia roli jest także zestawienie 

samooceny oficerów w kategorii ich pełnowartościowości oraz posiadania właściwych 

cech do wykonywania zawodu oficera. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w tab. 

12. 

Tabela 12. Poczucie roli oficera vs cechy osobowości 

 

Cechy osobowościowe 

Ogółem 
tak 

raczej 

tak 

nie 

 

raczej 

nie 

brak 

zdania 

P
o

cz
u

ci
e 

ro
li

 o
fi

ce
r
a

 

tak 
Liczebność 74 52 2 0 6 134 

% z Ogółem 14,3% 10,0% 0,4% 0% 1,2% 25,9% 

raczej tak 
Liczebność 92 77 0 2 2 173 

% z Ogółem 17,8% 14,9% 0% 0,4% 0,4% 33,4% 

nie 
Liczebność 57 44 0 2 10 113 

% z Ogółem 11,0% 8,5% 0% 0,4% 1,9% 21,8% 

raczej nie 
Liczebność 28 34 0 2 0 64 

% z Ogółem 5,4% 6,6% 0% 0,4% 0% 12,4% 

brak zda-

nia 

Liczebność 12 18 0 0 4 34 

% z Ogółem 2,3% 3,5% 0% 0% 0,8% 6,6% 

Ogółem 
Liczebność 263 225 2 6 22 518 

% z Ogółem 50,8% 43,4% 0,4% 1,2% 4,2% 100,0% 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Przedstawiony w tabeli rozkład odpowiedzi pozwala sądzić, że respondenci, któ-

rzy potwierdzili swoją pełnowartościowość w roli oficera oraz posiadanie odpowiednich 

cech osobowości, stanowią około 60% kadry biorącej udział w badaniu. Co trzeci absol-

went wyższej szkoły cywilnej, który potwierdził posiadanie cech osobowości niezbęd-

nych do wykonywania zawodu oficera, niekorzystnie wypowiedział się w kwestii swojej 

pełnowartościowości. Z kolei około 6% kadry zawodowej, która na pytanie o cechy oso-

bowości odpowiedziała „tak” i „raczej tak”, nie wypowiedziała się na temat utożsamiania 

się z rolą oficera Wojska Polskiego. Pozostałe kategorie stanowią niewielki odsetek, nie-

mający zdecydowanego wpływu na uzyskane kompleksowe wyniki. Ponieważ w prezen-
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towanych badaniach szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia roli, na następnym hi-

stogramie zaprezentowano rozkład odpowiedzi w odniesieniu do poziomu trudności  

w pełnieniu roli oficera oraz jej poczuciu. 

Na podstawie otrzymanych danych empirycznych można stwierdzić, że respon-

denci oceniający poziom trudności w pełnieniu ról żołnierskich jako „trudny” jedynie  

w około 4% czują się pełnowartościowymi oficerami (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). 

Około 8% absolwentów uczelni cywilnych nie ma poczucia właściwego wypełniania 

swojej roli w tej kategorii (odpowiedzi „nie” i „raczej nie”). W przybliżeniu 2% respon-

dentów nie wypowiedziało się w tej kwestii. Biorąc pod uwagę „raczej trudny” charakter 

pełnienia roli oficera, co trzeci żołnierz zawodowy, poprzez udzielenie odpowiedzi twier-

dzącej, podkreśla swoją pełnowartościowość. Oponenci w tej kategorii stanowią około 

15% próby badanej populacji, natomiast 1,54% nie udzieliło odpowiedzi. Oficerowie, 

którzy wypowiedzieli się na temat poziomu trudności w pełnieniu roli, wybierając kate-

gorię „łatwy”, stanowią około 16% badanej populacji. W grupie tej jedna dziesiąta ab-

solwentów uczelni cywilnych potwierdza swoją efektywność w czasie wykonywania pro-

fesji wojskowej. Około 4% respondentów nie wypowiada się pozytywnie w kwestii po-

czucia roli oficera, natomiast 0,77% kadry nie opowiedziało się za żadną kategorią. 

 

Poczucie roli oficera 

Legenda: 1 – trudne, 2 – raczej trudne, 3 – łatwe, 4 – raczej łatwe, 5 – brak zdania 

Rys. 13. Poczucie roli oficera versus poziomy trudności w pełnieniu ról 

Źródło: badania własne, Wrocław 2009–2010 (N = 518) 

Koncentrując się z kolei na rozkładzie odpowiedzi „raczej łatwy”, w ujęciu pro-

blemów wynikających z pełnienia roli oficera, należy zauważyć, że za tą kategorią opo-
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wiedziała się jedna dziesiąta absolwentów wyższych szkół cywilnych. Zdecydowana 

większość jest przekonana o swojej pełnowartościowości (6,6%), 3,5% żołnierzy jest 

zdania przeciwnego, natomiast około 0,4% badanych nie wypowiedziało się w tej kwestii. 

„Brak zdania” to ostatnia kategoria odnosząca się do trudności w pełnieniu roli oficera.  

W tym zakresie około 5% respondentów zaakceptowało poczucie roli, natomiast około 

3% wypowiedziało się odwrotnie. Odpowiedzi w omawianej kwestii nie udzieliło około 

2% kadry.  

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule zagadnienia zostały poświęcone wybranym zagadnie-

niom roli oficera pełnionej przez absolwentów wyższych szkół cywilnych. Z zaprezento-

wanych analiz można wywnioskować, że w zdecydowanej większości respondenci po-

twierdzili swoje wyobrażenia o tej roli społecznej i nie są nią rozczarowani.  

Właściwe pełnienie roli społecznej uzależnione jest od odpowiedniej adaptacji  

i jej akceptacji. Zatem sprawne pełnienie roli przez absolwentów szkół wyższych wyma-

ga pozytywnych więzi między jednostką i grupą, w której oficer funkcjonuje. Jest on 

poddawany oddziaływaniom ze strony członków grupy własnej oficerów, która dąży do 

wpojenia mu wartości niezbędnych do pełnienia tej roli. Oficer nie może więc sprawować 

swojej zawodowej roli bez udziału kręgu. Zauważmy, że analizowany obszar kręgu spo-

łecznego podejmowany był w badaniach prowadzonych przez Floriana Znanieckiego
17

.  

Krąg społeczny oficera-absolwenta wyższej szkoły cywilnej składa się przede 

wszystkim z jego podwładnych, z którymi wchodzi w interakcje. Niemniej jednak należą 

do niego również inne osoby. Zazwyczaj są to przełożeni, inni oficerowie i żołnierze oraz 

pracownicy cywilni wojska, z którymi, w czasie pełnienia roli, absolwent szkoły wyższej 

wchodzi w interakcje. Ścisłe powiązania ról oficerów z kręgami społecznymi nie są jedy-

nymi wymaganiami niezbędnymi do ich wykonywania. Biorąc to pod uwagę, trudno mieć 

wątpliwości, co do tego, że absolwenci uczelni cywilnych, zajmując pozycje w hierarchii 

wojskowej, dysponują przyznanymi im prawami oraz wykonują określone funkcje. 

Dokonując analizy wyników badań mogę stwierdzić, że absolwenci uczelni cy-

wilnych korzystnie odnoszą się do procesu adaptacji jako niezbędnego czynnika do wła-

ściwego jej wypełniania. Utrzymują również, że nie występuje konflikt między pełnie-

niem ról cywilnych i służbowych, a w czasie wykonywania obowiązków w jednostce 

wojskowej gros z nich jest przekonane o byciu częścią wspólnoty. Ogólnie więc można 

stwierdzić, że kadra zawodowa optymistycznie postrzega rolę oficera i polega na wła-

snych cechach i predyspozycjach niezbędnych do jej właściwego pełnienia.  
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THE CHOSEN ISSUES OF PERFORMING THE ROLE OF AN OFFICER ON THE BA-

SIS OF PERSONAL RESEARCH OF CIVILIAN UNIVERSITIES GRADUATES 

 

Summary 

 

Every professional role, including the role of an officer of the Polish Armed Forces constitutes the 

relevant aspect of every individual functioning in the social life. Because the role identified with  

a carried out job is often a decisive and crucial role. It sets the canons of human activity in  

a society and inseparably decides on their position and status. Thus it constitutes the significant 

issue undertaken in the article, the analysis of adaptation factors to the role and its power that 

influences its appropriate performing. 

Keywords: social role, officer, graduate, profession 
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MODEL ADAPTACJI ZAWODOWEJ KOBIET W WOJSKU W 

KONTEKŚCIE TEORII SYSTEMÓW AUTOPOIETYCZNYCH NI-

KLASA LUHMANNA 

 

 

Streszczenie: Celem artykułu jest przywołanie wyników badań nt. adaptacji zawodowej żołnierek 

w polskiej armii oraz ich interpretacja w kontekście teorii systemów autopoietycznych Niklasa 

Luhmanna. Analiza wyników badań pozwoliła autorce opracować model adaptacji zawodowej, 

który ujmuje relacje pomiędzy wymiarami adaptacji kobiet w wojsku a podsystemami interakcyj-

nym i organizacyjnym wojska.  W budowaniu modelu zastosowano kategorie pojęciowe teorii  

N. Luhmanna, przyjmując zgodnie z przywołaną teorią, że sposób adaptacji kobiet podporządko-

wany jest zasadniczemu celowi systemu wojska, którym jest zachowanie spójności i tożsamości - 

jego reprodukcja. W modelu zatem analizowane są wymiary adaptacji w kontekście mechanizmów 

redukcji kompleksowości (złożoności) systemu, w aspektach: temporalnym, materialnym i symbo-

licznym. Zastosowano również paradygmat analizy funkcjonalnej Roberta Mertona: poszczególne 

zjawiska są opisywane, wskazywane są ich funkcje jawne, ukryte oraz dysfunkcje.  

Słowa kluczowe: adaptacja, kobiety żołnierze, system społeczny 

 

 

 

WSTĘP 

Zastosowany w niniejszej pracy sposób analizy wyników badań przeprowadzo-

nych w ramach projektu „Adaptacja zawodowa kobiet żołnierzy”
1
 jest konsekwencją po-

dejścia systemowego, które koncentruje się na wskazaniu celu, jakiemu służą zachowania 

adaptacyjne kobiet w wojsku. Ujmując wojsko w kategoriach systemu, przychylam się do 

obrazowego opisu dokonanego przez D. Baeckera: System jest raczej bardzo niepewnym 

„tańcem” potwierdzania rozróżnienia między systemem a jego otoczeniem, które jest je-

dynym sposobem zapewnienia sobie przez system reprodukcji. Pojęcie systemu porzuca 

koncepcję uporządkowania przyczynowego, czyli ujęcia różnych zjawisk, jako przyczyn  

i skutków
2
. Moim zamiarem jest nie tyle znalezienie wyjaśnień przyczynowych dla zja-

wisk stwierdzonych w badaniu adaptacji kobiet w wojsku, lecz wskazanie funkcji
3
, jakie 

                                                 

  Beata Czuba – pułkownik Wojska Polskiego, doktor socjologii, Instytut Organizacji i Zarządzania 
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 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 373. 
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pełnią opisywane w badaniach zjawiska społeczne, w kontekście teorii systemów Niklasa 

Luhmanna, którą przyjęłam za podstawowy paradygmat rozważań. Mając na myśli funk-

cje, kierowałam się założeniem, iż są (…) to te dające się obserwować skutki, które przy-

czyniają się do adaptacji i modyfikacji danego systemu. Dysfunkcje natomiast – to takie 

obserwowalne rezultaty, które ową adaptację pomniejszają
4
. Analiza funkcjonalna,  

w ujęciu Roberta Mertona, powinna zmierzać do: opisu danego zjawiska, wskazania jego 

funkcji jawnych i ukrytych
5
. Może odbywać się ona m.in. poprzez wskazywanie mecha-

nizmów, przy pomocy których określone funkcje mogą być spełniane
6
. Taki też rodzaj 

analizy zastosowałam w interpretacji wyników badań. Jak zakładałam, wnioski z badań 

mogą być przydatne w ocenie procesu szkoleniowego kobiet w wojsku oraz w tworzeniu 

warunków umożliwiających właściwe przystosowanie kobiet do wymagań zawodowej 

służby wojskowej.  

1. ZAŁOŻENIA TEORII SYSTEMÓW AUTOPOIETYCZNYCH NIKLASA 

LUHMANNA I JEJ APLIKACYJNA WARTOŚĆ W INTERPRETACJI 

ZACHOWAŃ ADAPTACYJNYCH KOBIET ŻOŁNIERZY 

Dla właściwego odczytania znaczeń zawartych w modelu adaptacji zawodowej 

kobiet w wojsku, przywołam w tym miejscu krótki opis teorii systemów Niklasa Luh-

manna:  

1) według założeń teorii Niklasa Luhmanna, ludzkie działania są zorganizowane  

w systemy. Wszystkie społeczne systemy istnieją w złożonych środowiskach, co 

powoduje ich nieskończoną kompleksowość (złożoność, stopień skomplikowania); 

2) system, aby trwać, musi się z ową kompleksowością uporać, zredukować ją do 

takiego poziomu, żeby nie ulec fuzji ze środowiskiem. System wytwarza zatem 

mechanizmy redukcji kompleksowości. Mechanizmy te umożliwiają ustalenie  

i podtrzymywanie różnicy pomiędzy systemem i jego środowiskiem. Do 

mechanizmów redukcji kompleksowości należą m.in.: prawo, ideologia, 

zróżnicowania, środki symboliczne, władza, pieniądz. Mogą one redukować 

kompleksowość środowiska w trzech wymiarach: czasowym (temporalnym), 

materialnym i symbolicznym
7
 (taki też schemat analizy zawarty został w modelu 

adaptacji zawodowej kobiet, przedstawionym w tabelach poniżej); 

3) w teorii Luhmanna procesy społeczne analizowane są pod kątem ich funkcji 

redukowania kompleksowości systemu. Zachowanie spójności systemu wojska
8
 

wymaga, aby komunikacje zachodzące w systemie w sposób właściwy 

nawiązywały do komunikacji, które go tworzą. Każdy system funkcjonalny operuje 

                                                 
4
 R.K. Merton, Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii [w:], A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski,  

J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006, 

s. 367. 
5
 R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 121-

123. 
6
 R.K. Merton, op. cit. s. 368. 

7
 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 68. 

8
 M. Ziółkowski., Teorie systemu i funkcjonalizm [w:], A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki,  

M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, t 1., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006,  

s. 365. 
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specyficznym dlań binarnym kodem pozwalającym odróżnić komunikacje należące 

i nienależące do systemu, np. dla systemu prawa jest to kod – „prawny/bezprawny”, 

dla nauki – „prawda/fałsz”, dla religii – „sacrum/profanum”, dla miłości – 

„kocha/nie kocha”, dla polityki – „posiadający władzę/pozbawiony władzy” itd. Dla 

wojska, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie obrony obywatelom 

przed ewentualnym zagrożeniem (najczęściej zewnętrznym), kodem będzie – 

„zapewniający bezpieczeństwo/niezapewniający bezpieczeństwa”. Komunikacje, 

które nie nawiązują do tego kodu będą zatem rozpoznawane jako nienależące do 

systemu, lecz do jego otoczenia; 

4) N. Luhmann wyróżnia trzy typy systemów: systemy interakcyjne, systemy 

organizacyjne i systemy społeczeństwa
9
. Systemy interakcyjne powstają, gdy 

jednostki przebywają ze sobą i mają świadomość swojej wzajemnej obecności. 

Systemy te są tworzone w wyniku używania języka. Wzajemne kontakty jednostek 

mogą prowadzić do nierówności i napięć, a przez to do konfliktu i do dezintegracji 

systemu. Systemy interakcyjne są stosunkowo proste, ponieważ prowadząc 

konwersację, równocześnie może kontaktować się ze sobą stosunkowo niewiele 

osób
10

; 

5) systemy organizacyjne mają za zadanie koordynować działania ludzi pod względem 

określonych kryteriów. W ramach systemu organizacyjnego, np. pracy, dochodzi do 

połączenia indywidualnych motywacji jednostek i celów organizacji. System 

umożliwia np. wykonanie pewnych zadań, istotnych z punktu widzenia organizacji, 

bez konieczności moralnego utożsamiania się jednostki z jej systemem 

normatywnym, ponieważ istotne jest zrobienie tego, co jest wymagane, 

oczekiwane. Warunkiem podtrzymania systemu jest odpowiednie połączenie 

działania jednostek ze środkiem komunikacji, takim jak np. pieniądz czy władza
11

;  

6) systemy organizacyjne tworzą reguły „wejścia” i „wyjścia” (np. rozpoczynanie 

pracy/czas pracy vs rezultat pracy, wynagradzany określoną ilością pieniędzy).  

W ten sposób odnoszą się do redukcji kompleksowości w wymiarze temporalnym. 

Funkcjonalność systemów organizacyjnych polega na zaspokojeniu określonych 

potrzeb społecznych, zapewnieniu porządku społecznego. Systemy organizacyjne 

regulują działania ludzi poprzez wskazywanie, jaki podział pracy jest konieczny, 

jakie normy i reguły mają być przestrzegane
12

. Systemy organizacyjne zatem 

określają działania ludzi pod względem ich miejsca w przestrzeni, w hierarchii 

władzy, sposobów orientacji na: teraźniejszość, przeszłość lub przyszłość (wymiar 

temporalny), rodzaju używanych środków komunikacji (zgeneralizowane media 

komunikacji)
13

. 

Wojsko, jako jeden z systemów społecznych, może być traktowane, jako układ sa-

mopodtrzymujący się i samoodtwarzający. Podstawowym elementem systemu – według 

Luhmanna - jest komunikacja, uzewnętrzniana przez system jako działanie. Poszczególne 

                                                 
9
 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej…,op. cit., s. 69-70. 

10
 Ibidem, s. 70. 

11
 Ibidem. 

12
 Ibidem, s. 70. 

13
 Ibidem, s. 71. 
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elementy systemu są nietrwałe i wymagają wobec tego stałej reprodukcji
14

. Systemy, aby 

trwać i podtrzymywać swoją tożsamość, dokonują operacji redukcji kompleksowości, 

czyli odrzucają nadmiarowość płynącą ze środowiska
15

. 

Komunikacje wnoszone przez kobiety, jako wchodzące do systemu (wojska), mogą 

być spostrzegane jako „obce”, niosące ową niepożądaną „nadmiarowość”, którą system 

odrzuca, jeśli nie zaadaptują się do reguł, nie „wtopią” w system na zasadzie imitacji 

„prawdziwych żołnierzy”, czyli mężczyzn. Teoria Luhmanna pozwala odpowiedzieć na 

pytanie: jaką funkcje spełniają poszczególne wymiary adaptacji kobiet w systemie orga-

nizacyjnym wojska. 

2. BADANIA WŁASNE 

Badania przeprowadzono na losowo dobranej próbie 420 kobiet żołnierzy (27,0% 

populacji) przy zastosowaniu techniki badania ankietowego (ankieta środowiskowa do 

samodzielnego wypełnienia). Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania 

dotyczące: 

 sposobu adaptacji kobiet żołnierzy do wymagań zawodowej służby 

wojskowej, w szczególności stosowanych przez nie technik adaptacji oraz 

takich wymiarów adaptacji, jak: przystosowanie do wykonywanej pracy (do 

zawodu, relacji społecznych, materialnych i organizacyjnych warunków 

pracy), oceny własnych kompetencji zawodowych i sposobu radzenia sobie  

z emocjami (zarządzania emocjami) przez kobiety w wojsku;  

 technik adaptacji
16

 stosowanych przez żołnierki.  

2.1. Przystosowanie do systemu interakcyjnego 

                                                 
14

 G. Skąpska, Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych. Wstęp do wydania polskiego [w:],  

N. Luhmann Systemy społeczne, Wyd. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. XII. 
15

 G. Skąpska, Niklasa Luhmanna socjologia religii jako element ogólnej teorii systemu społecznego [w:], 

N. Luhmann, Funkcja religii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. XIV. 
16

 W ankiecie kobiety wskazywały stosowane techniki adaptacyjne: 1) akceptacja - jednostka akceptuje 

obowiązujące reguły i normy, a przy tym rozwija swoją osobowość, dba o zaspokojenie oczekiwań 

własnych oraz stara się spełniać wymagania stawiane w pracy (technika pozostająca w zgodzie  

z oczekiwaniami systemowymi dotyczącymi respektowania systemu norm, wartości i celów organizacji); 

2) perfekcja – jednostka funkcjonuje stale na wysokich obrotach, stara się być bez zarzutu, nie popełniać 

błędów, wyróżniać się zawsze na korzyść (technika pozostająca w zgodzie z oczekiwaniami 

systemowymi dotyczącymi uczestnictwa w rywalizacji, doskonalenia się); 3) oportunizm – jednostka 

dostosowuje się do oczekiwań, nawet za cenę obniżenia własnych aspiracji, nie chce wyróżniać się  

z grupy, jest skłonna zaprzeczyć swojej osobowości, byle być taką, jak inni (technika pozostająca  

w zgodzie z oczekiwaniami systemowymi dotyczącymi konformizmu – podporządkowania się realizacji 

celów grupowych, nieeksponowania postawy indywidualistycznej); 4) dystansowanie się – jednostka nie 

angażuje się w pracę, dba o swoje sprawy, żyje we własnym świecie (technika niezgodna  

z oczekiwaniami systemowymi dotyczącymi współdziałania, realizacji celów wybiegających poza 

partykularny interes, jeżeli potrzeba – poświęcenia swoich interesów na rzecz organizacji);  

5) manipulacja – jednostka działa według zasady „cel uświęca środki”, wykorzystuje zarówno innych, jak  

i sytuację do osiągania swoich celów (technika niezgodna z oczekiwaniami systemowymi dotyczącymi 

przestrzegania licznych regulacji – norm, regulaminów, przepisów dyscypliny wojskowej, a także 

kierowania się w służbie etosem żołnierza); 6) destrukcja – jednostka zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi 

duże koszty psychiczne, działa wbrew sobie, ale nie zmienia swojej sytuacji (technika niezgodna  

z oczekiwaniami systemowymi, które zakładają, że personel jest zdrowy, nie wykazuje dysfunkcji 

psychicznych i fizycznych, nie przeżywa dysonansu pomiędzy wyznawanymi wartościami i celami  

a wartościami i celami organizacji).  
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W przeprowadzonym z kobietami badaniu ankietowym na temat oceny swoich re-

lacji społecznych w pracy, respondentki wyrażały pozytywne oceny kontaktów z bezpo-

średnim przełożonym oraz ze współpracownikami. Deklarowały przy tym stosowanie 

strategii adaptacji ukierunkowanych m.in. na budowanie zaufania w relacjach (technika 

adaptacji - akceptacja). Można to interpretować jako występowanie mechanizmu redukcji 

kompleksowości, który ma zapobiegać konfliktom w relacjach interpersonalnych. Zaufa-

nie jest, w teorii Luhmanna, konsekwencją występowania w relacjach społecznych zjawi-

ska tzw. „podwójnej kontyngencji”, czyli wzajemnej niepewności, co do intencji partne-

rów interakcji. Zaufanie jest sposobem rozwiązania tego problemu, umożliwia bowiem 

tworzenie trwałych systemów, przezwyciężenie „progu strachu” przed nieprzewidywal-

nością zachowań partnera interakcji. Nieufność jest strategią bardziej ograniczającą,  

a (…) ten, kto obdarowuje zaufaniem, znacząco zwiększa potencjał własnego działania
17

. 

„Budowanie zaufania” zaliczone zostało przeze mnie do mechanizmów redukujących 

złożoność systemu interakcyjnego w wymiarze temporalnym z uwagi na to, że „obdaro-

wanie zaufaniem” strukturalizuje problem czasu; jest strategią zorientowaną na teraźniej-

szość i przyszłość. Nawiązywanie pozytywnych relacji z przełożonym i współpracowni-

kami znosi niepewność, co do przyszłych działań, pozwala wytworzyć kobietom bez-

pieczne oczekiwania odnośnie aktualnej i możliwej przyszłej współpracy. Daje także 

możliwość ukształtowania się takich samych oczekiwań u partnerów interakcji, rozwiązu-

jąc w ten sposób problem „podwójnej kontyngencji”.  

W wymiarze symbolicznym mechanizmy redukujące kompleksowość w systemie 

interakcyjnym pozwalają ustalić, jakie kody, uzgodnienia, czy rozróżnienia kierują dzia-

łaniem i konwersacją. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród kobiet wypowia-

dających opinie na temat stopnia poszanowania ich praw w pracy, stylu komunikowania 

się z bezpośrednim przełożonym oraz sposobów motywowania preferowanych przez nie-

go stwierdzono, że w relacjach z przełożonym selekcja możliwych komunikacji odbywa 

się na poziomie rozróżnień – „bycie podmiotem” vs „bycie przedmiotem” w relacji. Re-

spondentki, oceniając swoje relacje z dowódcą, deklarowały, że ich prawa są przestrzega-

ne, dowódcy preferują komunikacje bazujące na nagrodach, a nie na stosowaniu restryk-

cji. Ponadto respondentki wyrażały opinie, że ich przełożeni preferują komunikacje, które 

generują pozytywne emocje w relacjach (np. stanowczość, życzliwość, tolerancja), a nie 

emocje strachu czy lęku. Należy wnosić, że możliwość dokonania tego typu rozróżnień w 

sferze symbolicznej („jestem podmiotem”, „jestem traktowana z szacunkiem”, „jestem 

traktowana w sposób sprawiedliwy”) jest funkcjonalna dla systemu interakcyjnego, po-

zwala na generowanie komunikacji, które skutecznie nawiązują do wcześniejszych,  

a zatem przyczyniają się do reprodukcji systemu.  

Analizując zjawisko deklarowanego przez kobiety zadowolenia z relacji społecz-

nych oraz ze sposobu kierowania ich pracą przez przełożonych w kategoriach funkcji 

jawnych, należy stwierdzić, że zadowolenie z relacji stanowi potwierdzenie dobrego 

przystosowania kobiet w ich własnych oczach, może zatem wzmacniać pozytywne my-

ślenie o sobie. Ponadto może być źródłem motywacji do pracy, pomagać w powiększaniu 

własnego kapitału społecznego, będącego źródłem wsparcia w pracy. Funkcje ukryte za-

                                                 
17

 N. Luhmann, Systemy społeczne, Wyd. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. 123. 
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dowolenia z relacji społecznych można sprowadzić do wzmacniania spójności grupy, 

redukcji niepewności (podwójnej kontyngencji), co do oczekiwanych zachowań kobiet 

jako części systemu, wprowadzania równowagi, equilibrium w relacjach społecznych, co 

sprzyja reprodukcji systemu. Należy sądzić, że funkcje ukryte zadowolenia kobiet ze spo-

sobu kierowania ich pracą przez przełożonych oraz poczucia respektowania ich praw, 

sprowadzić można do utrwalenia istniejących relacji władzy-podległości oraz petryfikacji 

istniejącej kultury organizacyjnej wojska. Jednostki zadowolone z relacji nie buntują się 

przeciwko zastanemu układowi stosunków społecznych, godzą się ze swoim miejscem  

w hierarchii, w tym sensie prowadzi to do utrwalenia istniejącej struktury. 

Należy zwrócić uwagę na to, że część respondentek wyrażała swoje niezadowole-

nie z relacji społecznych. Można wnosić, że są to zjawiska dysfunkcjonalne i wiążą się  

z konfliktami w relacjach kobiet z kolegami i przełożonymi. Znaczenie systemowe tego 

zjawiska można widzieć w taki sposób, iż konflikty w relacjach zwiększają niepewność, 

co do przyszłych działań jednostek. Niepewność powoduje wzrost złożoności systemu. 

Zwiększa się zatem ryzyko utraty zaufania w relacjach społecznych, co może prowadzić 

do wzrostu kompleksowości systemu. Wzrost złożoności systemu utrudnia jego repro-

dukcję. 

Jako dysfunkcjonalne dla systemu należy spostrzegać także stosowanie przez ko-

biety dewiacyjnych technik adaptacyjnych, takich jak: manipulacja, dystansowanie się  

i destrukcja
18

. W wyniku tego zwiększa się niepewność, co do oczekiwanych zachowań  

i komunikacji w relacjach interpersonalnych z kobietami, które osiągają założone cele 

niezgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji. Zwiększa się zatem ryzyko niewykona-

nia istotnych celów organizacji na rzecz realizacji partykularnych celów jednostki (brak 

powiązania celów indywidualnych i celów systemowych). W tab. 1 zestawiono badane 

wymiary adaptacji w kontekście identyfikacji mechanizmów redukcji kompleksowości 

systemu oraz wskazania ich funkcji jawnych, ukrytych i dysfunkcji. 

Tab. 1. Model adaptacji zawodowej kobiet żołnierzy; przystosowanie do podsystemu 

interakcyjnego 
Wymiar adaptacji System społeczny wojska 

Cele systemowe: reprodukcja (zachowanie spójności i tożsamości)  

I. Mechanizmy (środki/zróżnicowania) redukujące kompleksowość (złożoność) 

Podsystem interakcyjny 

Wymiar temporalny Wymiar symboliczny 

Przystosowanie w rela-

cjach społecznych 

Koncentracja na teraźniejszo-

ści i przyszłości poprzez bu-

dowanie zaufania w relacjach 

interpersonalnych, co zmniej-

sza prawdopodobieństwo 

konfliktu. 

Dominacja technik polegających na afirmacji tego, co 

jest zastane: akceptacja norm i zasad, rzadziej – oportu-

nizm. 

Działaniem kieruje rozróżnienie, że jest się podmio-

tem, a nie przedmiotem w relacjach z przełożonym. 

Działaniem kierują komunikacje i środki motywowa-

nia przełożonego, oparte o stosowanie nagród, a nie kar: 

np. wyrażanie uznania, unikanie publicznej krytyki, 

sprawiedliwa ocena wykonanej pracy. 

II. Funkcje 

Opis zjawiska Funkcje jawne Funkcje ukryte 

                                                 
18

 W przeprowadzonym badaniu kobiety deklarowały, że dominujące strategie adaptacyjne to akceptacja  

i perfekcja. Niemniej jednak pewien odsetek odpowiedzi wskazywał także na stosowanie pozostałych 

technik adaptacji, choć nie stanowiły one głównego nurtu zachowań adaptacyjnych żołnierek.  
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Kobiety żołnierze na-

wiązują pozytywne rela-

cje z przełożonymi i 

kolegami z pracy.  

Autoprezentacja siebie jako 

osoby dobrze przystosowanej. 

Pozyskanie zaufania grupy, 

możliwość uzyskania wsparcia 

społecznego. 

Motywacja do pracy. 

Wzmocnienie spójności grupy. 

Redukcja niepewności (podwójnej kontyngencji), co do 

oczekiwanych zachowań kobiet jako części systemu. 

Brak konfliktów w relacjach społecznych sprzyja czy-

nieniu stosownych nawiązań komunikacyjnych, czyli 

reprodukcji systemu. 

Kobiety żołnierze prze-

strzegają zasad obowią-

zujących w organizacji, 

są zadowolone ze sposo-

bu kierowania ich pracą 

przez przełożonego, 

uważają, że ich prawa w 

pracy są respektowane. 

Autoprezentacja siebie jako 

osoby „na swoim miejscu”, 

dobrze przystosowanej do 

wymogów organizacji. 

Potwierdzenie słuszności 

dokonanego wyboru miejsca 

pracy. 

Zapewnienie reprodukcji systemu poprzez: 

- afirmację obowiązujących norm;  

- generowanie komunikacji, które skutecznie nawiązują 

do wcześniejszych; 

- zapobieganie konfliktom w relacjach z przełożonym. 

 

Utrwalenie istniejących relacji władzy – podległości. 

 

Petryfikacja istniejącej kultury organizacyjnej wojska. 

Opis zjawiska III. Dysfunkcje 

Kobiety żołnierze nie są 

zadowolone z relacji 

społecznych w miejscu 

służby. 

Konflikty w relacjach zwiększają niepewność co do przyszłych działań. 

Niepewność powoduje wzrost złożoności systemu. 

Wzrost złożoności systemu utrudnia jego szybką reprodukcję. 

Kobiety żołnierze stosu-

ją dewiacyjne mechani-

zmy adaptacyjne (mani-

pulacja, dystansowanie 

się, destrukcja). 

Zwiększa się niepewność, co do oczekiwanych zachowań i komunikacji w relacjach in-

terpersonalnych z kobietami. 

Zwiększa się ryzyko niewykonania istotnych celów organizacji na rzecz realizacji party-

kularnych celów jednostki (brak powiązania celów indywidualnych i celów systemowych). 

Źródło: opracowanie własne 

2.2. Przystosowanie do systemu organizacyjnego 

W modelu adaptacji do systemu organizacyjnego rozpatrywane są takie wymiary 

przystosowania kobiet, jak: ocena własnych kompetencji zawodowych, sposób 

zarządzania emocjami, przystosowanie do wykonywanego zawodu, przystosowanie do 

materialnych i organizacyjnych warunków służby wojskowej, stosowane techniki 

adaptacji.  

W przeprowadzonym badaniu ankietowym kobiety żołnierze przeciętnie oceniły 

swój poziom wiedzy i umiejętności. Każdy system organizacyjny tworzy specyficzne 

oczekiwania, co do tego, jakie kompetencje jednostek są niezbędne dla wykonania zadań, 

do których system jest powołany oraz jakich reguł i procedur należy w tym procesie prze-

strzegać. Dzięki temu wiadome staje się, co jest właściwe, a co nie. Brak odpowiednich 

kompetencji zawodowych u jednostki może zatem stać się powodem konfliktów interper-

sonalnych (niewywiązywanie się z powierzonego przez przełożonych zakresu obowiąz-

ków, brak dobrej współpracy z członkami własnego zespołu, nieefektywne kierowanie  

i dowodzenie), czyli wpływać na system interakcyjny. Może także osłabiać spójność sys-

temu organizacyjnego i jego zdolność do samoodtwarzania: Najważniejszym imperaty-

wem systemowym jest reprodukcja, która jednak nie polega na odtwarzaniu jakichś sta-

łych elementów, ani tworzeniu zupełnie nowych, lecz na operacjach nawiązujących do 

wydarzeń przeszłych i przez to względnie ograniczonych
19

. Można powiedzieć zatem,  

że kompetentne działanie jednostki to działanie dające gwarancje czynienia owych wła-

                                                 
19

 G. Skapska, Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych [w:], N. Luhmann, Systemy społeczne,  

op. cit. s. XIII. 
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ściwych „nawiązań”. Kobiety w wojsku oceniają swoje kompetencje jako „przeciętne”, 

co można by uznać za przejaw przystosowania i wystarczającej sprawności zawodowej. 

Niemniej jednak, w kontekście deklarowanej przez kobiety tendencji do perfekcjonizmu 

w działaniach zawodowych, wydaje się, że w wymiarze symbolicznym reguły, które wy-

znaczają ich funkcjonowanie, motywują do osiągania standardów najwyższych, a nie 

przeciętnych. Perfekcjonizm deklarowany w badaniu ankietowym jako jedna z dominują-

cych technik adaptacji, nie powinien „zadowalać się” – jak się wydaje - przeciętnością  

w ocenie własnych kompetencji. Być może przeciętna, a nie bardzo wysoka ocena wła-

snych kompetencji wynika z perfekcjonizmu? Kobiety żołnierze zdają sobie sprawę  

z wymagań roli zawodowej, którą wybrały. Rola ujmowana jest przez Luhmanna jako 

pewna „wiązka oczekiwań” wobec tożsamości, która ma redukować niepewność wzglę-

dem przyszłych zachowań
20

. Rola ta „genetycznie” kojarzy się z mężczyznami. Kobiety 

posiadają wiele atrybutów, które mogą sprawić, że ich działania zinterpretowane mogą 

być jako „niezgodne” z rolą: nie „wyglądają” na żołnierzy, są fizycznie słabsze od męż-

czyzn, stereotyp „kobiecości” narzuca obserwatorowi ich zachowań oczekiwanie ekspre-

sji emocji nieadekwatnych do ekspresji „wojownika”: Stereotypy, których treść stanowią 

cechy ekspresyjne kobiet (…), takie jak ciepło emocjonalne, empatia, delikatność, podpo-

rządkowanie, pasywność są uzasadnieniem przekonania, iż kobiety lepiej sprawdzają się 

w rolach prywatnych (domowych), a nie publicznych, wymagających atrybutów spraw-

czych, typowych dla mężczyzn (kompetencje aktywność, niezależność, dominacja, szorst-

kość
21

). Kobiety muszą zatem poradzić sobie z ową niespójnością: z jednej strony spo-

łecznych oczekiwań wynikających z działania stereotypu płci kulturowej, z drugiej strony 

– własnych aspiracji, aby sprawdzić się w roli „wojownika”, niezgodnie z kulturowym 

stereotypem. Strategie, które służą owemu „uzgodnieniu”, to właśnie deklarowane przez 

kobiety w badaniu jako dominujące – akceptacja systemu, w którym się znalazły i perfek-

cjonizm w działaniach zawodowych.  

Może jednak zastanawiać, dlaczego żołnierki przejawiają zachowania perfekcjoni-

styczne, skoro wystarczające powinno być funkcjonowanie w zgodzie z obowiązującymi 

standardami, czyli po prostu akceptacja obwiązujących reguł? Wydaje się, że perfekcjo-

nizm kobiet w „męskim” zawodzie jest wyrazem ich dużej – większej niż w przypadku 

mężczyzn – „pracy emocjonalnej”, jaką wkładają, aby sprostać wymaganiom roli żołnie-

rza, ponieważ wchodząc do systemu zdominowanego przez męskie standardy, dzięki sa-

mooobserwacji
22

, dokonują rozróżnienia, iż generowane komunikacje wciąż stanowią 

jednak jego „otoczenie”, nie należą do systemu. Chcąc zatem stać się częścią systemu, 

kobiety przyjmują strategię bycia kimś ”bez zastrzeżeń”, komu nie można zarzucić żad-

nych uchybień i błędów, kto funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, a nawet je przewyż-

sza. Perfekcjonizm można także potraktować jako symboliczne uczestnictwo kobiet  

w rywalizacji z mężczyznami. Przyznanie się wprost do rywalizacji jest stosunkowo trud-

ne dla kobiet, ale perfekcjonizm to sygnał wysyłany otoczeniu społecznemu: „jestem do-

skonała w tym, co robię, jestem lepsza niż inni, jestem dobrze wykształcona, potrafię 

                                                 
20

 N. Luhmann, Systemy społeczne, op. cit. s. 293-295. 
21

 J. Miluska, Paradoksy pozycji społecznej kobiet [w:], K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk, 

Kalejdoskop genderowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 164. 
22

 N. Luhmann, Systemy społeczne, op. cit. s. 42. 
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wykonywać to, co do mnie należy”. Można powiedzieć zatem, że akceptacja norm i wy-

magań nie wystarcza; kobiety dążą do zachowania szczególnej staranności w wypełnianiu 

tej roli, gdyż stereotyp związany z płcią kulturową sprzyja łatwemu zakwestionowaniu 

ich kompetencji. Stąd dominacja deklarowanych technik adaptacji typu: akceptacja i per-

fekcjonizm, a nie pozostałych, wskazywanych np. przez Goffmana technik adaptacji  

w instytucji totalnej. Goffman wymieniał „bunt” czy „wycofanie się” z sytuacji jako moż-

liwe techniki adaptacji w instytucji totalnej. Jednak wydaje się, że zastosowanie tych 

technik przez kobiety, czyli kwestionowanie obowiązujących reguł poprzez przyjęcie np. 

strategii wycofywania się, buntu, byłoby skazywaniem się żołnierek na porażkę. Będąc 

bowiem „obce” w środowisku wojska, przyjmując owe strategie, stawałyby się jeszcze 

bardziej obce i marginalizowane. Mężczyźni żołnierze mogą sobie pozwolić na odstęp-

stwa od reguł i nie otrzymują z tego powodu etykiety osoby, która występuje w nieodpo-

wiedniej dla siebie roli. W sferze symbolicznej pozostają oni bowiem tymi, którzy są na 

„swoim miejscu”. Kobietom wolno mniej. 

Kolejnym rozważanym wymiarem adaptacji kobiet żołnierzy, w kontekście sys-

temu organizacyjnego, jest sposób radzenia sobie z emocjami (zarządzania emocjami).  

W badaniu ankietowym kobiety najczęściej deklarowały stosowanie stylu zadaniowego. 

Można uznać, że sposób ten zgodny jest z oczekiwanymi komunikacjami systemu.  

W wojsku wymaga się od żołnierzy wykonywania konkretnych zadań, czyli nastawienia 

na problem, a nie na emocje. Obwinianie siebie, koncentracja na przeżywanych uczu-

ciach, martwienie się, czyli strategie typowe dla stylu emocjonalnego, nie są dominują-

cym sposobem adaptacji kobiet. Kobiety nie są „emocjonalne”, czego można by się po 

nich spodziewać, zgodnie z kulturowym scenopisem
23

. Nie unikają sytuacji trudnych, 

lecz konfrontują się z nimi. Można powiedzieć, że i na tym polu – pracy emocjonalnej – 

kobiety dopasowują się do oczekiwanego wzorca zachowań. Koncentrują się na zadaniu, 

na załatwieniu sprawy i to jest dominujący – zdaniem ankietowanych żołnierek – sposób 

radzenia sobie ze stresem. Można zatem uznać, że w redukcja kompleksowości systemu 

w wymiarze temporalnym odbywa się poprzez koncentrację na tym, co wyobrażone  

w przyszłości w odniesieniu do spostrzeganego aktualnie problemu. Redukcja komplek-

sowości systemu w wymiarze materialnym znajduje wyraz w stosowaniu mechanizmów 

typu: działaniem a nie bierne wyczekiwanie, poszukiwanie rozwiązań problemu, mierze-

nie się z wyzwaniem.   

Kobiety w badaniu ankietowym deklarowały zadowolenie z wykonywanego za-

wodu oraz z materialnych i organizacyjnych warunków pracy. Można zinterpretować te 

wyniki przyjmując, że dokonywane przez kobiety zróżnicowania („akceptuję swoje miej-

sce w systemie – jestem zadowolona z zawodu, wynagrodzenia, miejsca pracy, fizycz-

nych warunków pracy itd.”) stanowią mechanizmy redukujące złożoność systemu w wy-

miarze temporalnym (akceptacja określonych w organizacji reguł „wejścia” i „wyjścia”)  

i materialnym (akceptacja swojego miejsca w podziale pracy w organizacji). Ponadto, 

przegląd wyników badań dotyczących adaptacji do zawodu wskazuje na to, że jednostka 

przystosowana odczuwa satysfakcję z pracy. Odwołując się do teorii A. Hochschild, 

                                                 
23
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można powiedzieć, że kulturowe reguły odczuwania emocji stanowią, iż jednostka, która 

akceptuje reguły i normy środowiska, w jakim się znajduje, powinna odczuwać w wyniku 

tego zadowolenie, satysfakcję, a nie np. frustrację. Jeśli kobiety akceptują zasady obo-

wiązujące w miejscu pracy, powinny być z tej pracy zadowolone. Należy oczekiwać za-

tem, że w tym kierunku będą zmierzać ich wysiłki związane z zarządzaniem emocjami. 

Obejmuje ono nie tylko tłumienie lub kontrolę emocji, tak by zaprezentować się zgodnie 

z regułami wyrażania obowiązującymi w danej sytuacji, służy także zmianie własnego 

stanu uczuciowego. Jak twierdzi A. Hochschild: Grając, aktorzy starają się odczuwać  

i doświadczać emocji, które mają sygnalizować ich gesty. Występ jest „dawany” w ocze-

kiwaniu, że dana osoba może w końcu poczuć to, na co wskazuje swoim zachowaniem
24

. 

W przeprowadzonym badaniu kobiety w większości prezentują postawę akceptacji reguł  

i norm, zabiegają o zaufanie otoczenia społecznego, zatem zadowolenie z pracy jest tym, 

co „powinny” one odczuwać w takich okolicznościach. Kobiety w wojsku pozytywnie 

oceniają swoje relacje społeczne i wykonywany zawód. Wyrażają także satysfakcję  

z organizacyjnych i materialnych warunków służby, co pozwala sądzić, że w ostatnich 

latach wojsko nadrobiło, zauważane często w badaniach socjologicznych, zaległości  

w tworzeniu warunków logistycznych i organizacyjnych dla kobiet. Uzasadnione jest 

również przypuszczenie, iż dowódcy, mając coraz więcej doświadczeń w pracy z pod-

władnymi - kobietami, liczą się w większym stopniu z odmiennością potrzeb żołnierek, 

co wpływa na ich zadowolenie z pracy.   

Analizując znaczenie zjawisk stwierdzonych w badaniu w kategoriach ich funkcji 

jawnych i ukrytych, należy zauważyć, że funkcję jawną można sprowadzić do prezentacji 

siebie jako jednostki potwierdzającej słuszność dokonanego wyboru roli zawodowej. 

Funkcję ukrytą można natomiast zidentyfikować jako dostosowanie kobiet do dominują-

cego w środowisku męskim wzorca funkcjonowania emocjonalnego. Kultura emocji  

w organizacji, jaką jest wojsko, nakazuje silne kontrolowanie emocji, nastawienie zada-

niowe. Należy sądzić, że pozostawanie kobiet w zgodzie z dominującymi komunikacjami 

systemowymi (preferencja zadaniowego stylu zarządzania emocjami), przyczynia się do 

utrwalenia systemu, petryfikacji kultury organizacyjnej wojska, nietolerującej różnorod-

ności, co prowadzi do redukcji niepewności i wzrostu spójności systemu. Tab. 2 przed-

stawia model adaptacji kobiet do podsystemu organizacyjnego.  

 

Tab. 2. Model adaptacji zawodowej kobiet żołnierzy; przystosowanie do podsystemu 

organizacyjnego 

Wymiary adaptacji 

System społeczny wojska 

Cele systemowe: reprodukcja systemu (zachowanie spójności i tożsamości)  

I. Mechanizmy (środki/zróżnicowania) redukujące kompleksowość (złożoność) 

Podsystem organizacyjny 

Wymiar temporalny Wymiar  materialny Wymiar  symboliczny 

Ocena własnych kompe-

tencji zawodowych 

 Co najmniej przeciętna 

ocena własnych kompetencji 

zawodowych umożliwia 

spełnianie oczekiwań zwią-

zanych z rolą zawodową, 

dostosowanie do wymagań 

 

                                                 
24

 J.H. Turner, J.E. Stets, Socjologia emocji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 53. 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
424 

określonych przez podział 

pracy w organizacji. 

Preferowane techniki 

adaptacji oparte na akcep-

tacji reguł i norm i dąże-

niu do perfekcjonizmu 

 Akceptacja zasad organiza-

cji sprzyja generowaniu 

komunikacji będących na-

wiązaniem do istniejących 

komunikacji systemowych. 

Bycie „na swoim 

miejscu”,  

„w roli”, bycie „praw-

dziwym żołnierzem”. 

Uczestnictwo w rywa-

lizacji. Bycie „częścią” 

systemu. 

 Radzenie sobie z emo-

cjami (zarządzanie emo-

cjami) 

Koncentracja na teraźniejszo-

ści i przyszłości poprzez zada-

niowy styl funkcjonowania. 

Koncentracja na zadaniu 

umożliwia usuwanie pro-

blemów poprzez działanie, 

konfrontowanie się z nimi, 

dokonywanie zmian. 

 

Przystosowanie do wy-

konywanego zawodu 

 Akceptacja swojego miej-

sca w organizacji wyrażająca 

się jako zadowolenie z za-

wodu (stanowiska, charakte-

ru wykonywanej pracy, 

zakresu odpowiedzialności). 

 

Przystosowanie do mate-

rialnych i organizacyjnych 

warunków pracy 

Akceptacja reguł „wejścia” i 

„wyjścia”, wyrażająca się jako 

zadowolenie z godzin pracy, 

zakresu wykonywanych obo-

wiązków, wysokości wynagro-

dzenia za pracę. 

Akceptacja własnego miej-

sca w organizacji wyrażająca 

się jako zadowolenie z pod-

oddziału, jednostki wojsko-

wej, garnizonu, fizycznych 

warunków pracy. 

Działaniem  kieruje 

zapłata (pieniądz). 

Opis zjawiska II. Funkcje 

Funkcje jawne Funkcje ukryte  

Kobiety w wojsku prze-

ciętnie oceniają swoje 

kompetencje zawodowe 

oraz deklarują perfekcjo-

nizm w pracy 

Pozytywna autoprezentacja wła-

snych kompetencji zawodowych. 

Spełnianie roli w podziale pracy organiza-

cji, właściwa realizacja tego, „co ma być 

zrobione”, co prowadzi do reprodukcji sys-

temu. 

 

Kobiety radzą sobie ze 

stresem, stosując głównie 

styl skoncentrowany na 

zadaniu 

Autoprezentacja siebie jako osoby 

traktującej sytuacje trudne jako wy-

zwanie, z którym trzeba sobie pora-

dzić, zgodnie z oczekiwanym wzor-

cem w organizacji.  

Dostosowanie do dominującego w środowi-

sku męskim wzorca funkcjonowania emo-

cjonalnego – kultura emocji w organizacji, 

jaką jest wojsko, nakazuje silne kontrolowa-

nie emocji, nastawienie zadaniowe. 

Dostosowanie do dominujących komunika-

cji systemowych, a przez to wzmocnienie 

systemu. 

Petryfikacja kultury organizacyjnej wojska, 

nietolerującej różnorodności, co przyczynia 

się do redukcji niepewności i spójności 

systemu. 

 

Kobiety deklarują zado-

wolenie z wykonywanego 

zawodu w aspekcie miej-

sca służby, zakresu obo-

wiązków, odpowiedzial-

ności 

Potwierdzenie słuszności dokonane-

go wyboru 

Niekwestionowanie swojego miejsca w 

hierarchii organizacji, co przyczynia się do 

jej utrwalenia. 

Powiązanie osobistych motywacji z celami 

organizacji, co sprzyja wypełnianiu roli 

zawodowej. 

 

Kobiety deklarują zado-

wolenie z materialnych i 

organizacyjnych warun-

ków pracy 

Potwierdzenie słuszności dokonane-

go wyboru 

Powiązanie osobistych motywacji z celami 

organizacji, co sprzyja wypełnianiu roli 

zawodowej. 

 

Opis zjawiska III. Dysfunkcje 

Kobiety żołnierze stosują 

dewiacyjne mechanizmy 

adaptacyjne (manipulacja, 

dystansowanie się, de-

strukcja) 

Zwiększa się ryzyko niewykonania istotnych celów organizacji spowodowane realizacją 

partykularnych celów jednostki (brak powiązania celów indywidualnych i celów syste-

mowych). 

Rośnie poziom kontyngencji w systemie, co zmniejsza prawdopodobieństwo reprodukcji 

systemu. 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala wnosić, że kobiety przysto-

sowują się do wymagań systemowych: są zadowolone z relacji społecznych, warunków 
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pracy, zarządzają emocjami w sposób oczekiwany w kulturze organizacyjnej wojska. 

Przystosowanie odbywa się w drodze akceptacji reguł obowiązujących w organizacji - 

dopasowania do wymagań grupy i dążenia do doskonałego wykonania zadań, co można 

także uznać jako wyraz przyłączenia się kobiet do dominującego wzorca zachowań, czyli 

rywalizacji. Kobiety w wojsku są zatem „zadaniowe” – tak jak mężczyźni, dążą do stania 

się częścią grupy i uzyskania aprobaty, starają się zasłużyć na zaufanie oraz akceptować 

swoje miejsce w organizacji. Kobiety zatem nie zmieniają kultury organizacyjnej wojska, 

dopasowują się do niej. Kulturę organizacyjną wojska można zaklasyfikować jako kulturę 

dominacji. Według Cz. Sikorskiego, cechami kultury dominacji są m.in.: duży dystans 

władzy, kolektywizm, unikanie niepewności, konformizm, nietolerowanie różnorodno-

ści
25

. Gdyby kultura organizacyjna wojska miała cechy zbliżone do kultury organizacyj-

nej współdziałania, wyróżnianej przez Sikorskiego, wtedy, jak się wydaje, różnorodność 

wprowadzana przez kobiety byłaby cechą pożądaną i cenioną. Cechą kultury współdzia-

łania jest bowiem fakt, iż stanowi ona zbiór nieantagonistycznych subkultur
26

. Subkultury 

te uznawane są za równoprawne, ponieważ w organizacji dostrzega się korzyści wynika-

jące z pluralizmu wzorów kulturowych
27

. W wojsku, mimo deklaracji o równych prawach 

mężczyzn i kobiet, cenione są wartości „męskie”, a standardy porównań żołnierzy obojga 

płci są androcentryczne. Odstępstwo od tych standardów nie jest doceniane jako przejaw 

pożądanej różnorodności, ale jako dysonans pomiędzy tym, co być powinno a tym, co 

jest. Efekty tego dysonansu dobrze ilustruje zamieszczona niżej wypowiedź por. Osypo-

wicza na temat relacji kobiet i mężczyzn w armii amerykańskiej
28

. Wypowiedź tę przyta-

czam, w kontekście stwierdzonego w niniejszym badaniu dobrego przystosowania kobiet 

w sferze relacji społecznych. W armii amerykańskiej, gdzie kobiety stanowią odsetek 

ogółu żołnierzy sięgający ok. 15,0%, problemem jest wrogość w relacjach mężczyzn  

i kobiet. Mężczyźni manifestują postawę wrogości na różne sposoby, uważając kobiety za 

gorszy typ żołnierza. W niniejszym badaniu kobiety nie deklarowały, iż są ofiarami mob-

bingu, wrogości, należy zatem wnosić, że dzięki temu ich szansa na integrację w rela-

cjach społecznych jest większa niż w przypadku armii amerykańskiej. Należy sądzić, że 

wpływ na stosunki interpersonalne pomiędzy kobietami i mężczyznami w wojsku ma 

ukształtowany kulturowo stereotyp kobiety w Polsce.  

                                                 
25

 Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, Wyd. CH Beck, Warszawa 2006, s. 53-63. 
26

 Ibidem, s. 110. 
27

 Ibidem. 
28

 „Moja szkoła wojskowa nazywa się Virginia Military Institute i była ostatnią wyższą szkołą wojskową  

w USA, który przyjęła kobiety w 1997 roku w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie United 

States v. Virginia z 1996 roku. (…) Stosunek do kobiet nie był tylko szowinizmem. Obecność kobiet było 

symbolem liberalizmu, miękkości życia cywilnego oraz poprawności politycznej, która w naszym mniema-

niu była antytezą wojskowości. Tak to było nam przedstawiane przez starsze roczniki oraz przez podofice-

rów. Stosunek do dziewczyn z naszej kompanii był normalny. Nie było dyskryminacji na pododdziale. 

Niemniej, kiedy biegaliśmy plutonami i widzieliśmy, że jakaś dziewczyna z innej kompanii nie nadąża to 

chłopacy zawsze krzyczeli coś w rodzaju: „Fucking female” lub coś innego mało przyjemnego. Niektórzy 

kadeci z wyższych roczników obrażali dziewczyny, ale po ukaraniu paru kadetów problem zniknął (…)”; 

por. R. Osypowicz spędził w Virginia Military Instytute 4 lata. Obecnie służy w Oddziale Specjalnym 

Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.  
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Według J. Miluskiej, współczesna narodowa kultura polska jest zarówno „kobie-

ca”, jak i „męska”
29

: Wśród danych przemawiających za polską kobiecością kulturową 

znajduje się wysoka rola Polki w historii, religia katolicka dowartościowująca postać 

kobiety, jak też wspólnotowy charakter polskiego humanizmu wyrażającego się orientacją 

na dobrostan innych ludzi i priorytetowe traktowanie pozytywnych kontaktów społecz-

nych
30

. Opisywany przez autorkę szczególny stosunek do kobiet, wynikający prawdopo-

dobnie z wartości zakorzenionych w kulturze narodowej, może sprawiać, że również  

w wojsku, relacje z kobietami nacechowane są swego rodzaju atencją. Owa atencja wyra-

ża się m.in. ustępowaniem kobiecie pierwszeństwa przy wchodzeniu do pomieszczenia 

(niezależnie od stopnia wojskowego posiadanego przez mężczyznę), całowaniem w rękę, 

oferowaniem gestów pomocy i opieki, które mają chronić kobietę przed uciążliwościami 

niedogodnościami przekraczającymi jej możliwości poradzenia sobie. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

1. Kobiety przystosowują się do wymagań związanych z pracą, preferując techniki 

akceptacji zasad obowiązujących w organizacji oraz prezentowania perfekcjonizmu 

w pracy. W ten sposób przyczyniają się do potwierdzania reprodukcji systemu 

wojska, gdyż przestrzegając ustalonych reguł i zasad, skutecznie nawiązują do 

komunikacji systemowych. Sposób adaptacji kobiet zaklasyfikować można jako 

strategie świadczące o współpracy (akceptacja), ale także rywalizacji (perfekcja), 

chociaż ta druga nie wyraża się, jako otwarte współzawodnictwo.  

2. W opinii większości respondentek są one zadowolone z wykonywanego zawodu, 

relacji społecznych w pracy, warunków materialnych i organizacyjnych. Kobiety 

oceniają sposób traktowania ich przez przełożonych jako uznający ich podmiotowość 

i prawa. Pozytywnie oceniają również sposób komunikowania się w pracy  

z przełożonymi oraz ich styl motywowania. Można wnosić zatem, że kobiety stosują 

strategię budowania zaufania w relacjach społecznych jako sposób zdobywania 

kapitału społecznego w pracy. Zadowolenie z pracy, relacji społecznych i warunków 

materialnych i organizacyjnych można uznać za potwierdzenie akceptacji przez nie 

roli, jaką pełnią w organizacji.  

3. Kobiety w wojsku preferują zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem. Oznacza to 

koncentrację na problemie do rozwiązania, preferowaniu aktywności, a nie - 

bierności w procesie radzeniu sobie z trudnościami. Kobiety zatem nie są 

„emocjonalne”, jak można by wnosić ze stereotypu „kobiecości”. „Praca 

emocjonalna”, którą wykonują, ma na celu zmianę rzeczywistości, konfrontację  

z tym, co powinno być zrobione.   

                                                 
29

 „Męskość” w ujęciu G. Hofstede to: „(…) cecha społeczeństw, w których role społeczne związane z płcią 

są klarownie określone, to znaczy od mężczyzn oczekuje się asertywności, twardości i nakierowania na 

sukces materialny, natomiast od kobiet skromności, czułości i troskliwości o jakość życia. „Kobiecość” 

charakteryzuje te społeczeństwa, w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają, to znaczy 

zarówno od mężczyzn, jak i od kobiet oczekuje się skromności, czułości i troski o jakość życia”;  

G. Hofstede, Kultury i organizacje, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 140. 
30

 J. Miluska, Paradoksy pozycji społecznej kobiet [w:], K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk (red.), 

Kalejdoskop genderowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 175. 
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4. Kobiety oceniają własne kompetencje zawodowe na przeciętnym poziomie. 

Najkorzystniej swoją wiedzę i umiejętności oceniają kobiety pełniące służbę na 

stanowiskach dowódczych. Należy mieć na uwadze, że populacja kobiet żołnierzy 

jest dość zróżnicowana pod względem kryterium edukacji wojskowej. Część kobiet 

ukończyła szkoły oficerskie, akademie wojskowe lub szkoły podoficerskie, część 

jedynie roczne lub kilkumiesięczne studium oficerskie, kobiety o najdłuższym stażu 

służby - jedynie studia cywilne i krótkie przeszkolenie wojskowe. Należy zatem 

wnosić, że wysokiej ocenie własnych kompetencji zawodowych sprzyja ukończenie 

szkoły wojskowej, przygotowującej wszechstronnie do wykonywania funkcji 

specjalistycznych oraz dowodzenia pododdziałem.  

5. W modelu adaptacji zawodowej kobiet opisałam, w jaki sposób zjawiska stwierdzone 

w procesie adaptacji kobiet przyczyniają się do reprodukcji systemu wojska. Celem 

każdego systemu jest bowiem utrzymanie spójności, reprodukcji, dla zapewnienia 

jednostkom bezpieczeństwa przeżyć i zachowań. Analiza wyników 

przeprowadzonych badań wskazuje generalnie na to, że zachowania adaptacyjne 

kobiet służą integracji, spójności systemowej, a nie - dezintegracji. Dlatego 

racjonalne jest powoływanie kobiet do zawodowej służby wojskowej, a nie 

wzbranianie się przed tym w obawie przed wystąpieniem problemów. Niżej 

wymieniono funkcje ukryte poszczególnych wymiarów adaptacji kobiet, które 

prowadzą do redukcji niepewności i złożoności systemu, czyli celów, które 

umożliwiają przetrwanie systemu.  

Na koniec rozważań tej pracy zadaję sobie pytanie, czy socjolog może przewi-

dzieć dzisiaj, w jakim kierunku zmieniać się będzie polska armia w kontekście obecności 

kobiet? Czy będzie się w ogóle w sposób istotny zmieniać, jest bowiem prawdopodobne, 

że sposób adaptacji zawodowej kobiet (taki jaki jest) jest funkcjonalny? Czy jest szansa 

na to, że w najbliższych latach liczba kobiet znacząco wzrośnie? Być może, właśnie mała 

liczba kobiet sprzyja reprodukcji sytemu, a nie sytuacja, w której liczba kobiet znacząco 

rośnie? Czy kobiety w najbliższej przyszłości będą zajmowały w hierarchii stanowisk  

w wojsku istotne pozycje, umożliwiające wpływ na procesy decyzyjne? Czy będą wpro-

wadzały do wojska wartości, które spowodują zmiany w jego kulturze organizacyjnej? 

Czy socjologia może w tym przypadku wskazywać inne niż obecne ekwiwalentne roz-

wiązania funkcjonalne, które uwzględniałyby aspiracje kobiet i zapewniały spójność sys-

temu? Trzymając się nadal paradygmatu N. Luhmanna, można żywić wątpliwości, czy 

jesteśmy w stanie czynić jakiekolwiek pewne prognozy na ten temat. Jak zauważa w swo-

im komentarzu do „Systemów społecznych” Michał Kaczmarczyk, Luhmann reprezentu-

je radykalne podejście do możliwości sterowania zjawiskami społecznymi, kwestionując 

zdolność wpływania ludzi na pewne procesy
31

. Złożone powiązania systemów ze środo-

wiskiem powodują bowiem, że procesy społeczne są w wysokim stopniu kontyngentne, 

przez co niemożliwe stają się wyjaśnienia przyczynowe cechujące się wysokim stopniem 

pewności. W tym zakresie stanowisko Luhmanna zgodne jest z opinią reprezentowaną 

przez Stuarta Kauffmana: (…) nie tylko nie wiemy, co konkretnie się wydarzy, ale nawet 

                                                 
31

 M. Kaczmarczyk, Radykalny funkcjonalizm Niklasa Luhmanna na tle współczesnej teorii społecznej  

[w:], N. Luhmann, Systemy społeczne, op. cit., s. LVI. 
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nie możemy wiedzieć, co może się wydarzyć (…). Rzucając monetą potrafię obliczyć 

prawdopodobieństwo wylosowania orła i reszki (…). Znam to, co matematycy i statystycy 

zwą przestrzenią wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. Nie znamy ich w przy-

padku biosfery, technosfery, kultury. Nie potrafimy więc mówić o prawdopodobieństwach 

zdarzeń, które w nich zachodzą. To rodzi pytanie, które trafia w samo jądro humanizmu: 

Jak radzić sobie w życiu, nie wiedząc, co może się wydarzyć?
32

  

Nie zgadzam się jednak do końca z opinią, że żaden rodzaj „woli społecznej
33

” nie 

jest w stanie wpływać na ukształtowane funkcjonalnie mechanizmy systemów. Dowodem 

na to niech będzie działalność ruchów feministycznych
34

, emancypacyjnych, ekologicz-

nych i ich realny wpływ na zmianę pozycji grup dyskryminowanych. Przychylam się 

również do interpretacji M. Kaczmarczyka, który w teorii N. Luhmanna dostrzega jednak 

„rys romantyczny”, gdyż pokazuje ona, (…) że nasze życie możliwe jest zawsze w inny 

sposób, że doświadczenia i przyzwyczajenia noszą jedynie pozór normalności, że w czło-

wieku tkwi zawsze większy potencjał niż ten, z jakiego zdaje on sobie sprawę.  
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THE MODEL OF ADAPTATION OF WOMEN IN THE MILITARY IN THE CONTEXT 

OF THE THEORY OF NIKLAS LUHMANN’S AUTOPOIETIC SYSTEMS 

Summary 

The purpose of this article is to recall the results of research on the adaptation of profes-

sional women soldiers in the Polish Army and their interpretation in the context of the theory of 

Niklas Luhmann’s autopoietic systems. The analysis of the research has allowed the author to 

develop the model of professional adaptation that recognizes the relationship between the dimen-

sions of women’s adaptation in the military and the military interactive as well as organizational 

subsystems. In building the model there has been used the theory of conceptual categories of N. 

Luhmann, taking as the cited theory that the way women adapt is subordinated to the overall ob-

jective of the military system, which is to preserve the coherence and identity – its reproduction. 

The model dimensions are, therefore, analyzed in the context of adaptation mechanisms to reduce 

the complexity of the system in terms of time, material and symbol. There also has been used the 

paradigm of functional analysis of Robert Merton: individual phenomena are described and their 

explicit, implicit functions as well as dysfunction are indicated. 

Keywords: adaptation, women soldiers, social system 
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O STANIE GOTOWOŚCI PODCHORĄŻYCH DO SPRAWOWANIA 

PRZYWÓDZTWA W DOWODZENIU 

 

 

Streszczenie: Dokonujące się od kilkunastu lat zmiany ilościowe i jakościowe w polskich siłach 

zbrojnych wymuszają konieczność przewartościowania bezkrytycznego myślenia o niezachwianej 

władzy dowódczej oficera i niepodważalności jego autorytetu. Uzawodowienie armii 

przyspieszyło konieczność inwestowania w rozwój umiejętności społecznych kandydatów na 

liderów zespołów żołnierskich. Współczesne dowodzenie wymaga bowiem od profesjonalistów 

żołnierskiego rzemiosła również posiadania talentów pedagogicznych, bez których niemożliwe 

byłoby wywieranie skutecznego wpływu na podwładnych. W niniejszym artykule przedstawiona 

została problematyka wojskowej edukacji humanistycznej i próba oceny przygotowania 

absolwentów szkoły oficerskiej do sprawowania przywództwa w pododdziale wojskowym.  

 

Słowa kluczowe: podchorąży, kandydat na żołnierza, przywództwo, służba wojskowa 

 

 

WSTĘP 

  Od lat 90. XX wieku publicyści wojskowi w Polsce podejmują temat przywódz-

twa, wskazując na tendencje, jakie powinny dominować we współczesnym dowodzeniu 

zasobami ludzkimi. Przełożeni również zaczynają zdawać sobie sprawę, że dzisiejsza 

władza dowódcza w coraz większym stopniu musi opierać się na osobowościowych atry-

butach. Dyrektywne sprawowanie władzy, charakterystyczne dla armii, zmuszające do 

ścisłego, bezwzględnego wykonawstwa rozkazów należy nie tylko wzbogacać o większy 

zakres empatii ze strony przełożonego i o zdolność wywierania wpływu, ale także rozsze-

rzać o elementy przekazywania uprawnień dowódcom niższego szczebla. Zwiększa-

nie ich roli i aktywności w działaniu zespołowym wymusza bowiem wśród jego 

członków większe poczucie odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej za 

osiągane wspólnie wyniki szkoleniowe.  Dzisiaj nakazem każdego dowódcy powinno 

być zjednanie i inspirowanie podwładnych własnym przykładem, przy wykorzystaniu ich 

potencjału i energii. Powodzenie tego zbiorowego wysiłku będzie pewniejsze, gdy 

na czele zespołu stanie wszechstronnie wyedukowany dowódca potrafiący spr o-

stać wymogom współczesnej armii. Aby ten cel osiągnąć, potrzebne są jednak zmia-

ny schematycznego widzenia roli dowódcy w strukturze dowodzenia, kierowania i wy-

chowania. Jednym z zadań, jakie więc stoją przed szkolnictwem wojskowym, jest men-

                                                 

  Ryszard Jadczyk – kapitan rezerwy Wojska Polskiego, wykładowca w Katedrze Nauk 

Humanistycznych WSOWL 
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talne przygotowanie przyszłych liderów wojskowych do zmian jakościowych w dowo-

dzeniu. Istotne jest bowiem, aby dzisiejszy absolwent uczelni wojskowej potrafił odna-

leźć się, szkolić i dowodzić w nowych, zmieniających się warunkach w sposób, który 

wychodziłby naprzeciw wymaganiom, jakie niesie za sobą specyfika współczesnej służby 

wojskowej. 

  Refleksje autora, wynikające z obserwacji postaw słuchaczy Wyższej Szkoły Ofi-

cerskiej Wojsk Lądowych, zmuszają do postawienia pytania o stopień ich gotowości do 

pełnienia ról przywódczych w zawodowych Siłach Zbrojnych. Refleksje połączone z ana-

lizą wyników badań ankietowych można traktować jako głos w dyskusji o motywacji 

podchorążych i randze umiejętności społecznych w trudnej sztuce dowodzenia. Osoby 

zainteresowane pytaniami i odpowiedziami ankietowanych mogą zapoznać się z nimi  

w moim artykule „Przygotowanie humanistyczne podchorążych do sprawowania przy-

wództwa w dowodzeniu”, który zostanie opublikowany w Zeszytach Naukowych 

WSOWL.  

1. UWARUNKOWANIA SŁUŻBY KANDYDATÓW NA OFICERÓW 

  Służba wojskowa to specyficzny rodzaj aktywności zawodowej, który stawia wy-

sokie wymagania przed osobami podejmującymi decyzję o związaniu losów swoich,  

a pośrednio także swych bliskich z Siłami Zbrojnymi. Oczekują one bowiem od swych 

członków pełnego zaangażowania, w tym - wzmożonego, długotrwałego wysiłku umy-

słowego, fizycznego i duchowego. Jest to wieloletni egzamin dojrzałości osobistej, inter-

personalnej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności za czyny własne i podwładnych. Jed-

nym zatem z głównych zadań szkolnictwa wojskowego powinno być kształtowanie kom-

petencji społecznych przyszłych dowódców, aby równolegle z nauką rzemiosła żołnier-

skiego zdobywali umiejętności interpersonalne pozwalające na skuteczne przewodzenie 

podwładnym, także w ekstremalnych warunkach.  

  Odpowiedzialność poniesienia tego trudu ciąży na dowódcach, wychowawcach  

i wykładowcach uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i centrów szkolenia, w któ-

rych odbywa się wielokierunkowe kształcenie przyszłych liderów na różnym szczeblu 

dowodzenia. Kandydaci na oficerów służby zawodowej pozyskiwani są z wielu źródeł. 

Są to w pierwszej kolejności absolwenci szkół średnich, którzy przechodzą czteroletni 

program kształcenia wojskowego. Druga, skrócona ścieżka dochodzenia do szlifów ofi-

cerskich wyznaczona została dla podoficerów zawodowych legitymujących się dyplo-

mem ukończenia studiów wyższych oraz absolwentów uczelni cywilnych. Mogą oni zdo-

być stopień podporucznika WP w zależności od posiadanych kwalifikacji nawet po kil-

kumiesięcznym okresie kształcenia w studium oficerskim. Środowisko wojskowe  

w swych opiniach, wyrażanych także na forach internetowych, jest dosyć podzielone  

w odpowiedziach na pytanie - jaką jakość przedstawiają sobą w realnym świecie co-

dziennej twardej służby podporucznicy z kilkumiesięcznym stażem wojskowym i jeszcze 

mniejszym doświadczeniem w praktyce dowódczej? Problem ten był już w przeszłości 

podejmowany, ale szczególnie dziś wydaje się być ważny i zasadny w obliczu pełnej pro-

fesjonalizacji polskiej armii. Jak przekonują sceptycy, roczny kurs nie zrobi z magistra 

żołnierza, a tym bardziej dowódcy. Również przygotowanie humanistyczne tych kandy-
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datów bywa na bardzo zróżnicowanym poziomie. Inne może być u absolwenta renomo-

wanej uczelni, a inne po ukończeniu bliżej nieznanej uczelni prywatnej. Można także 

odnieść wrażenie, że chętni do włożenia munduru po ukończonych studiach kierują się  

w swych wyborach brakiem perspektyw zawodowych na cywilnym rynku pracy. W ta-

kich warunkach do uczelni wojskowej nie zawsze trafiają odpowiednie osoby, czasem 

także trafiają te bez większej pasji i wizji swojego żołnierskiego zawodu w roli dowódcy-

lidera zespołu wojskowego.  

  Pomimo tych pesymistycznych konstatacji nie należy stosować krzywdzących 

uogólnień wobec tej grupy młodzieży, dla której wpływ na decyzję ma późniejsza stabili-

zacja finansowa, gdyż wybór zawodu oficera wynika często z ich zamiłowania do wojska, 

wynoszonego nieraz z domu rodzinnego oraz z prestiżu tego zawodu. W badaniach ankie-

towych prowadzonych wśród podchorążych, przeważająca większość określała swój wy-

bór jako samodzielny (90%), co wskazuje na świadome wytyczenie ścieżki zawodowej
1
. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być stosowanie w praktyce odpowiedniego 

systemu kwalifikacji przy naborze kandydatów na przyszłych dowódców. Nie można 

zapominać, że oficerowie, tworząc pewną elitę społeczną, powinni wyróżniać się po-

wszechnie szanowanymi uniwersalnymi cnotami żołnierskimi i obywatelskimi. Wśród 

nich do najważniejszych zalicza się poczucie własnej wartości, męstwo, patriotyzm i ob-

owiązek wobec Ojczyzny, odpowiedzialność i uczciwość. Tym uniwersalnym i ponad-

czasowym cechom Marian Porwit nadał wspólne miano „honoru żołnierskiego”
2
. Aby 

jednak móc skutecznie kształtować w młodych adeptach pożądane cechy, należy zao-

strzyć wobec nich kryteria moralne określające pewne predyspozycje psychofizyczne do 

sprawowania ról przywódczych i kierowniczych, począwszy od testów psychologicznych, 

poprzez egzaminy wstępne, rozmowy kwalifikacyjne i okres szkolenia podstawowego 

zakończony sprawdzianem kwalifikacyjnym.  Postulowana jest  również konieczność 

prowadzenia w okresie szkolenia podstawowego obserwacji podchorążych, ukierunko-

wanej na ich zachowania w grupie i podczas zajęć praktycznych, według specjalnie przy-

gotowanego arkusza obserwacji predyspozycji przywódczych.  Uczelnia wojskowa, jak 

wiele placówek wychowawczych, poza nauczaniem musi realizować cele wychowawcze 

poprzez kształtowanie postaw i określonych cech osobowościowych. Zadania te muszą 

być wspierane oddziaływaniem środowiska wojskowego, bowiem wraz z rozpoczęciem  

edukacji w szkole podchorążowie w naturalny sposób uczestniczą w tworzeniu i kształ-

towaniu więzi społecznych. Zostają przypisani także do formalnych  grup szkoleniowych. 

Jak pisał Edward Hall: „Studiując człowieka, nie można oddzielić jednostki od środowi-

ska, w którym funkcjonuje”
3
.   

  Środowisko wojskowe poprzez bodźce zewnętrzne, obejmujące środowisko natu-

ralne, kulturowe, społeczne, będzie jednym z istotnych czynników oddziałujących wy-

chowawczo na jednostkę.  W środowisku szkoły oficerskiej zachodzą wzajemne interak-

cje pomiędzy jego składowymi, do których zaliczymy: słuchaczy, kadrę dowódczą, woj-

skowych i cywilnych nauczycieli oraz infrastrukturę uczelni. Do najbardziej efektywnych 

                                                 
1
  W. Horyń, Środowisko wojskowe a kształtowanie osobowości podchorążych. Wrocław 2004, s. 99. 

2
   S. Tomiuk, Walory moralne żołnierza, [w:] Etyka zawodu wojskowego, pod  red. M. Adamkiewicz, 

Warszawa 1998, s.191. 
3
  E.T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984, s.124. 
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i najsilniej oddziałujących oczywiście należą: kadra dowódcza i dydaktyczna, pod wa-

runkiem wszakże, że prezentować ona będzie te wartości, których sama wymaga i wpaja 

słuchaczom. Między tymi elementami zachodzą stosunki interpersonalne, które można 

podzielić na: relacje rzeczowe - na tle wykonywanych zadań (nadrzędności i podrzędno-

ści), relacje koleżeńskie - jako przejaw solidarności międzyosobowej oraz relacje przyja-

cielskie - będące na wyższym poziomie emocjonalnych więzi. Konieczność całodobowe-

go wspólnego przebywania, także z racji zakwaterowania, uświadamia podchorążym 

współzależność i potrzebę socjalizacji. W armii nie ma bowiem akceptacji dla postaw 

egocentrycznych i jednostek aspołecznych. Należy jednak mieć świadomość, że w sko-

szarowanych zbiorowościach występują sytuacje stresowe, które mogą wywoływać osła-

bienie motywacyjne słuchaczy, co wymaga od dowódców oraz wychowawców nieustan-

nego monitorowania. Badania nad procesem adaptacyjnym wykazały, że głównymi czyn-

nikami utrudniającymi prawidłową aklimatyzację są: 

 ograniczenie wolności osobistej, przymus, działanie na rozkaz; 

 rozłąka z rodziną; 

 konieczność ciągłego przebywania w koszarach; 

 wyczerpujące zajęcia; 

 konieczność uczenia się wielu trudnych zagadnień; 

 niedogodności wynikające ze zbiorowego żywienia, opieki zdrowotnej, 

socjalno-bytowej; 

 ograniczenia finansowo-materialne; 

 mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu
4
. 

  Nie ulega wątpliwości, że wspólna służba i dzielenie z innymi życia koszarowego 

ma duży wpływ na proces tworzenia więzi partnerskich i uspołecznienie jednostek, który 

w przyszłości mogą przynieść owoce w działalności dowódczej. Wśród czynników 

najbardziej sprzyjających umacnianiu wzajemnych relacji do najważniejszych można, za  

Sylwestrem Tomiukiem, zaliczyć: 

 współprzebywanie i współprzeżywanie; 

 wzajemne poznanie się; 

 życzliwość; 

 wspólne zainteresowania; 

 wspólne wykonywanie zadań; 

 zbieżność, charakterów, poglądów i celów
5
. 

  W powyższym procesie niezwykle ważne znaczenie należy przywiązywać do 

jakości kadry dowódczej, pod kierunkiem której powinien dokonywać się rozwój 

osobowościowy podchorążych. Wskazane jest bowiem, aby włączenie młodych ludzi do 

społeczności wojskowej było organizowane przez doświadczone osoby z najlepszymi 

predyspozycjami i umiejętnościami interpersonalnymi. W tym okresie młody adept 

wojskowy dostrzega wiele zjawisk zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Każdy 

dowódca pododdziału ze względu na wysoki stopień zorganizowania życia wojskowego 

spełnia kilka ról formalnych, gdyż jako przełożony sprawuje także funkcje kierownicze, 

                                                 
4
  Formy i metody pokonywania trudności adaptacyjnych żołnierzy, DWL, Warszawa 2002, s. 21. 

5
  S. Tomiuk, Walory moralne…, s. 206. 
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organizatorskie i wychowawcze, a w przypadku pododdziału szkolnego w uczelni 

wojskowej można również mówić o realizowaniu funkcji dydaktycznych. Od jego cech 

osobowych zależeć będzie w znacznym stopniu kształt i wynik oddziaływania 

wychowawczego na podchorążych. Dowódca musi więc uwzględniać fakt, że otrzymując 

formalną władzę powinien usankcjonować ją wpływem nieformalnym, opartym na 

własnych atrybutach osobowościowych. Im bogatsze one będą, tym większa efektywność 

dowodzenia i skuteczność procesów wychowawczych. Tylko przed takim przełożonym 

podwładni będą czuli wewnętrzną potrzebę podporządkowania, czerpiąc także wzory do 

własnego postępowania i stawiania pierwszych kroków w dowodzeniu. 

  Niestety, zarówno anonimowe wypowiedzi ankietowanych, jak i rozmowy ze 

słuchaczami oficerskich kursów kwalifikacyjnych prowadzone podczas zajęć ukazują 

mało optymistyczny obraz dowodzenia w pododdziałach żołnierskich. Nadal wielu 

dowódców nie docenia roli czynnika osobowościowego. Ich styl dowodzenia ludźmi 

bywa zlepkiem własnych doświadczeń i obserwacji byłych przełożonych, czy kadry 

zawodowej w uczelni wojskowej i jednostkach podczas odbywania praktyk. Bywa, że 

korzystają z nie najlepszych wzorców, stosując nader często wulgaryzmy językowe,  

w ich założeniu mające wzmacniać ich pozycję. W wyniku braku lub niewielkich 

umiejętności pedagogicznych hołdują autokratycznemu stylowi dowodzenia, nie 

przywiązując równocześnie zbyt wielkiej wagi do przedsięwzięć wychowawczych, 

traktowanych przez nich jak balast w działalności służbowej. Oficerowie z kursów sami 

przyznają, że zajęcia z przedmiotów „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” oraz 

„Kształcenie obywatelskie” realizowane bywają przez nich czasami jedynie „na 

papierze”. Oni sami traktują je jako stratę czasu, usprawiedliwiając się nadmiarem innych 

ważniejszych przedsięwzięć służbowych pododdziału. Z relacji tych młodych oficerów 

można wyciągnąć wnioski, że oddziaływania wychowawcze względem podwładnych  

w pododdziałach ograniczają się do stosowania systemu wyróżnień i kar jako najprostszej 

metody utrzymania dyscypliny.  

     Doświadczenie pokazuje, że wszystko, co niesie zmiany budzi początkowo obawy  

i opory, a wszyscy,  którym było dobrze w dotychczasowych warunkach, stają się 

wrogami zmian. Trafnie określił to Niccolo Machiavelli, twierdząc: „Nie ma nic 

trudniejszego do podjęcia, bardziej niebezpiecznego do przeprowadzenia i niepewnego  

w skutkach niż torowanie dróg nowemu porządkowi rzeczy”
6
. Tymczasem praca z ludźmi 

wymaga od oficerów nie tylko profesjonalnego opanowania rzemiosła żołnierskiego, ale 

także umiejętności pedagogicznych i psychologicznych. Niedostatek działalności 

wychowawczej i deficyt edukacji humanistycznej wśród kadry oficerskiej potwierdzają 

konieczność nadania im szczególnej rangi w edukacji wojskowej.  Bez względu bowiem 

na rodzaj wojsk i specjalności każdy dowódca, mając pod swoją pieczą podwładnych, nie 

tylko żołnierzy, musi prezentować wysoki poziom kompetencji interpersonalnych. Należy 

więc zadać pytanie o  obecny stan i rangę przedmiotów humanistycznych i społecznych  

w szkolnictwie wojskowym? 

                                                 
6
  Cyt. za W. Chytrowski,  Dowodzenie, kierowanie czy przewodzenie, [w:] Oficer, dowódca, wychowawca, 

materiały z konferencji Edukacja humanistyczna w wykształceniu dowódcy, Warszawa 1996, s. 143. 
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  Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w uczelniach wojskowych 

ograniczano udział tych przedmiotów w treściach kształcenia. Na przestrzeni ostatniej 

dekady ubiegłego wieku we wrocławskiej uczelni wynosił on od 13,6 %
7
 do 23,4 % 

(wliczając język obcy)
8
. Ten wskaźnik daje pewne wyobrażenie dopiero wówczas, gdy  

przyrówna się go do wskaźnika w akademii wojskowej West Point, który jest prawie 

trzykrotnie wyższy (ok. 60% z j. obcym)
9
. Podobnie wysoki udział  mają te przedmioty  

w programach wojskowych szkół Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W programie 

czteroletnich studiów wojskowych w WSOWL na lata 2011-2015 zaplanowano 8% 

udział przedmiotów humanistycznych. Dużo lepiej to porównanie wypada w Studium 

Oficerskim (średni wskaźnik ok. 24 %, bez języka obcego)
10

, co może zaskakiwać, gdyż 

absolwenci uczelni cywilnych, niezależnie od wybranego kierunku, z założenia powinni 

mieć lepsze przygotowanie od swych młodszych kolegów po szkole średniej. Wydaje się 

więc, że proporcje powyższe należałoby odwrócić.  

  Przytoczone dane niestety nadal ukazują dysproporcję między lansowanymi 

hasłami kształcenia w kierunku przywództwa a realiami programowymi. Pomimo próby 

dostosowywania przedmiotów i tematów do współczesnych problemów cywilizacyjnych, 

nauczyciele akademiccy, z racji ograniczeń godzinowych na realizację podjętych 

tematów, mogą je jedynie skrótowo przedstawiać lub zasygnalizować wagę poruszanych 

problemów. A przecież powszechnie oczekuje się i wymaga, aby oficerowie, tworząc 

rdzeń armii, byli profesjonalistami w każdym tego słowa znaczeniu. Poza dużym 

zasobem wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowej muszą także posiadać 

wszechstronne kompetencje humanistyczne, cechować się wysokim poczuciem 

moralności, otwartością i empatią wobec podwładnych, komunikatywnością  

i zdolnościami organizacyjnymi czy umiejętnością pozytywnego motywowania  

i wywierania wpływu.  

  Sceptykom, niedoceniającym znaczenia humanistycznego przygotowania do roli 

przywódcy, powinny dać do myślenia odpowiedzi kadry oficerskiej z badań ankietowych. 

Na postawiono pytanie: czy wiedza humanistyczna jest przydatna 1) na polu walki, 2)  

w warunkach pozamilitarnych? – odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości. Przydatność 

kompetencji humanistycznych na polu walki docenia 68% ankietowanych oficerów,  

a 98% widzi ich zalety w swojej codziennej działalności szkoleniowej
11

. Powszechnie 

uważa się, że słuchaczom wojskowym wiedza z dziedziny nauk społecznych jest tak 

samo potrzebna, jak z dziedziny nauk wojskowych i technicznych. Takie podejście 

ujawnia się bardzo wyraźnie w doborze treści kształcenia w szkolnictwie wojskowym 

państw zachodnich. Tradycje przywództwa w armii Stanów Zjednoczonych sięgają 

                                                 
7
  J. Zajdzik, Humanistyczne przygotowanie oficerów WP w kontekście „ Diagnozy Primakowa”,  

[w:] Humanistyczne kompetencje oficerów wobec wyzwań współczesności, pod red. S. Jarmoszko,  

R. Stępień, Warszawa 2005, s. 52. 
8
  R. Stępień, Dydaktyczne problemy kształcenia humanistycznego w wyższym szkolnictwie wojskowym, 

[w:] Oficer, dowódca… op. cit., s. 31. 
9
  J. Zajdzik, op. cit., s. 53. 

10
  Opracowano w oparciu o dane z programów  kształcenia podchorążych i słuchaczy Studium Oficerskiego 

WSOWL. 
11

  J. Maciejewski, Samokształcenie oficerów - wymóg czy szansa edukacji humanistycznej oficera – 

wykładowcy,[w:] Humanistyczne kompetencje…op. cit., s.126. 
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czasów walk o niepodległość kraju. Amerykańska edukacja wojskowa przesiąknięta jest 

przykładami przywództwa nie tylko wojskowego, lecz również wybitnych dowódców  

i polityków w dziejach narodu amerykańskiego. Zaliczani są do nich między innymi:  

G. Washington, U. Grant, T. Sherman, G. Marshall, O. Bradley, G. Patton,  

D. Eisenhower, a współcześnie m.in. J.F. Kennedy, N. Schwarzkopf. Ważną rolę  

w kształtowaniu kompetencji przywódczych odgrywa od początku swego istnienia 

Akademia Wojsk Lądowych USA w West Point. Kształci ona oficerów na potrzeby sił 

lądowych, ale również odciska swoje piętno na sferach życia publicznego. Jej 

absolwentami było bowiem wielu wybitnych polityków, wojskowych, naukowców  

i sportowców. Rekrutacja do uczelni odbywa się na zasadzie rekomendacji kandydata 

przez członków Kongresu, Departament Sił Lądowych czy Departament Obrony.  

  Proces kształcenia w West Point zakłada przygotowanie kadetów do służby  

w charakterze oficerów zawodowych, jak również kompetentnych pracowników  

w służbie cywilnej: rządowej, państwowej, czy prywatnej. Oczekuje się od absolwentów, 

poza zdobyciem wiedzy wojskowej, także wysokiego poziomu umiejętności 

przywódczych, odwagi moralnej i uczciwości, której nadaje się szczególne wręcz 

znaczenie. Naruszeniem honoru są kłamstwa, oszustwa i kradzieże czy działania 

zmierzające do osiągania nieuzasadnionych korzyści. Podobnie piętnowane jest 

tolerowanie zauważonych uchybień u innych, popełnianie plagiatu, przepisywanie, 

ściąganie itp. Najskuteczniejszym sposobem zmiany takiej postawy są kodeksy honorowe 

amerykańskich uczelni wojskowych, rozumiane jako formalne i uroczyste zobowiązanie 

się kadetów do uczciwości egzaminacyjnej i do przeciwdziałania nieuczciwości. Kary za 

naruszenie przyjętych na siebie zobowiązań są zwykle surowe, do usunięcia ze szkoły 

włącznie. Po przyjęciu kodeksu praca słuchacza na egzaminie przestaje być nadzorowana, 

uważa się bowiem, że sam student zastosuje autodyscyplinę uczciwości. „Kadet nie 

kłamie, nie oszukuje, nie kradnie i nie toleruje tych, którzy to robią” – stwierdza Kodeks 

Honorowy, który w kształtowaniu etycznych postaw kadetów traktowany jest jako 

podstawowe ogniwo procesu edukacji przywódczej
12

. Kodeks ten, na którego standardach 

wzorują się instytucje, organizacje i jednostki bojowe, wpływa na całe siły lądowe. 

Drugim ogniwem edukacji dla przywództwa jest proces nabywania wiedzy i umiejętności 

ogólnowojskowych i humanistycznych. Wraz z latami nauki rosną zarówno przywileje, 

jak i odpowiedzialność, między innymi za kadetów młodszego rocznika, wobec których 

kadeci starszych roczników występują w roli opiekunów i instruktorów, 

odpowiedzialnych za ich wyszkolenie. Dzięki temu wzajemnie uczą się 

odpowiedzialności i współpracy. Programy kształcenia przedmiotów humanistycznych  

w szkolnictwie wojskowym krajów zachodnich są zbliżone i, jak podkreślają specjaliści, 

daje się także zauważyć „daleko posuniętą unifikację w tej dziedzinie we wszystkich 

państwach członkowskich NATO”
13

. 

  Usytuowanie przedmiotów humanistycznych w strukturze organizacyjnej 

wojskowych uczelni zachodnich pokazuje, jak wielką wagę przywiązują one do  

                                                 
12

  T. Kowalik, System kształcenia oficerów  Sił Lądowych USA, Zeszyty Naukowe AON, nr 2(67), 

Warszawa 2007. 
13

  W. Karawajczyk, Nauki humanistyczne i społeczne w systemie kształcenia oficerów armii USA i RFN, 

[w:] Oficer, dowódca… op. cit., s. 182. 
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kształcenia oficerów w kierunku przywództwa, niestety nieporównywalnie wyższą niż  

w polskim szkolnictwie wojskowym. Potwierdzenie tego wniosku można znaleźć  

w obserwacjach postaw słuchaczy czynionych przez autora w codziennej działalności 

szkoleniowej, w tym w ich podejściu do obowiązków, zaangażowaniu w nauce i służbie, 

poziomie wyszkolenia, zdyscyplinowania i kultury osobistej. Obserwacje własne i innych 

przedstawicieli nauczycielskiego fachu autor skonfrontował z opiniami 184 słuchaczy 

WSOWL w zakresie oceny stanu ich predyspozycji oraz motywacji do zawodu, podczas 

badań ankietowych przeprowadzonych jesienią 2011 roku. Odpowiadając anonimowo na 

kilkanaście pytań, słuchacze mogli m.in. ustosunkować się do funkcjonującego system 

rekrutacyjnego do uczelni, wypowiedzieć się na temat jakości i oferty kształcenia,  

w szczególności humanistycznego, dokonać własnej oceny kwalifikacji  swoich obecnych 

przełożonych oraz stopnia własnego przygotowania do sprawowania funkcji dowódczych 

i przywódczych. Wśród wielu obserwacji i także krytycznych uwag można wymienić 

niedoskonałość systemu kwalifikacyjnego do uczelni, który, zdaniem ankietowanych,  

za bardzo faworyzuje wyniki matury, sprawność fizyczną i umiejętności językowe, a za 

mało uwagi przykłada do oceny motywacji kandydatów na przyszłych liderów 

wojskowych. Przyznają oni po latach, że przez niezbyt gęste sito wymagań 

charakterologicznych przechodzą osoby, które nie przejawiały predyspozycji do zawodu 

wojskowego, nierzadko o niskiej kulturze osobistej i braku motywacji do nauki i bez 

wyrobienia pożądanych cech niezbędnych do dowodzenia. Wielu ma niską samoocenę 

nabywanych umiejętności dowódczych, wynikającą z minimalnej praktyki. 

  Ponad połowa ogółu ankietowanych przyznała, że nie miała okazji pełnić  

w plutonie szkolnym funkcji dowódczych. Najwyższy, ok. 90%, odsetek wśród nich 

stanowią absolwenci uczelni cywilnych na dwunastomiesięcznym studium oficerskim, 

którzy trudnej sztuki dowodzenia w pododdziałach zawodowych uczyć się będą na 

własnych błędach. Z odpowiedzi większości ankietowanych wyłania się przygnębiający 

obraz dowódcy o przeciętnych kwalifikacjach i przygotowaniu zawodowym, który nie 

widzi potrzeby bliższego integrowania się z podwładnymi oraz doskonalenia swoich 

umiejętności pedagogicznych. Słuchacze wprawdzie doceniają rolę kompetencji 

społecznych w dowodzeniu, ale niekoniecznie wykorzystywanych na co dzień. Są 

również wyrażane, na szczęście odosobnione, opinie, że kształcenie wojskowe powinno 

się ograniczać do szkolenia na placach ćwiczeń i doskonalenia na poligonach, kosztem 

zbędnych, w ich odczuciu, treści teoretycznych. Jednak nawet zwolennicy edukacji 

humanistycznej wskazują na małe przełożenie praktyczne treści humanistycznych  

w programie kształcenia oraz na oderwanie niekiedy ich tematyki od realiów codziennej 

służby. Ankietowani widzą potrzebę przygotowania ich pod względem praktycznym do 

potencjalnych problemów codziennej służby, m.in. do właściwej komunikacji 

interpersonalnej, czy budowania autorytetu.  Jest to dla 90% badanych niezbędny 

składnik sprawowania przywództwa, które zwiększa efektywność szkoleniową 

pododdziału. Tymczasem nikt z ankietowanych nie wymienił w najbliższym otoczeniu 

dowódczym osoby stanowiącej wzór i inspirację do własnego zaangażowania w służbie. 

Może to świadczyć o pewnym kryzysie wartości dotykającym środowisko wojskowe. 

  Próby urzeczywistnienia w postawach i przekonaniach słuchaczy ideału służby, 

bez względu na ewentualne korzyści, nie zawsze trafiają na podatny grunt. Niektórym 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
438 

obce wydają się być te idee, a zawód żołnierza bywa tylko środkiem do osobistych 

korzyści. Niektórzy ankietowani przyznają, że obecne pokolenie ukierunkowane jest na 

autorytet władzy i pieniądza. Tym trudniejsze obecnie jest zadanie stojące przed 

dowódcami i nauczycielami. Wpajając słuchaczom zasady moralne i wartości, 

pamiętajmy, byśmy sami ich przestrzegali. Odwoływanie się do „uświęconych” 

autorytetów historycznych bądź współczesnych nam wzorców do naśladowania w służbie 

nie przyniesie zamierzonych efektów wychowawczych, jeśli sami zapomnimy  

o spoczywającej na nas odpowiedzialności za kształtowanie postaw podchorążych i jeśli 

oni nie będą widzieć wokół siebie grona autentycznych wychowawców. Chcąc więc 

czynić innych lepszymi, sami powinniśmy postępować w zgodzie z nauczanymi 

wartościami. Nie szukajmy autorytetów daleko, ale zaangażowaną postawą  

i identyfikacją z zawodem sami starajmy się zasłużyć na szacunek podopiecznych. Te 

dylematy wychowania i autorytetu władzy trafnie ujął Władysław Witwicki słowami: 

„Przed każdym dowódcą tupią żołnierskie buty na baczność i podczas defilady – a tylko 

przed niektórymi defilują dusze”
14

. W dobie dominacji materialistycznego stylu życia, 

załamywania się zasad moralnych, spadku rangi uniwersalnych wartości i braku 

autorytetów, warto sobie tę prawdę wypowiedzianą ponad pół wieku temu przyswoić -  

w przededniu profesjonalizacji naszej armii.  

 

PODSUMOWANIE 

  

 Predyspozycje osobowościowe i interpersonalne to warunek skutecznego 

dowodzenia i przywództwa. Już na etapie kwalifikowania do Uczelni powinniśmy 

oczekiwać od kandydatów wykazywania wykształconych w dotychczasowym procesie 

wychowania i edukacji przymiotów intelektualnych, językowych, a także 

osobowościowych, m.in. poczucia własnej wartości, wykazywania odwagi osobistej, 

poczucia obowiązku, odpowiedzialności i prawdomówności. Cechy te tworzą bowiem 

podwaliny do kształtowania charakterów w procesie edukacji wojskowej. Aby jednak 

skutecznie wyrabiać w podchorążych pożądane cechy, należy rozpocząć od 

wypracowania systemu selekcji najwartościowszych kandydatów nie tylko pod względem 

wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej, ale również odpowiednich kwalifikacji 

moralnych i wysokiej motywacji do zawodu. Ważne jest, aby sprawności i umiejętności 

słuchaczy w ramach nabywania pożądanych cech przywódczych były stale weryfikowane 

i oceniane na różnych etapach  nauczania. Stąd też wysiłki środowiska dydaktyczno–

dowódczego powinny zmierzać do odpowiedniego doboru treści kształcenia i stwarzania 

sytuacji szkoleniowych, które lepiej przygotują absolwentów do roli lidera zespołu 

wojskowego. Oznacza to również potrzebę wdrożenia systemu obligatoryjnego pełnienia 

stanowisk funkcyjnych w plutonie szkolnym przez każdego słuchacza, zakończonego 

opinią i oceną. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ograniczeń czasowych i w terminie 

odbywania praktyk dowódczych w jednostkach wojskowych, które w małym stopniu 

                                                 
14

   Cyt. za T. Dominikowski, Refleksje nad istotą przywództwa [w:] Lider wojskowy u progu XXI wieku, 

pod  red. M. Kaliński, Warszawa 2003, s. 262. 
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pozwalają na skonfrontowanie wiedzy i umiejętności wyniesionych z Uczelni  

z koszarowymi realiami jednostki.  

  Nie można zapominać, że założenia programów kształcenia WSOWL stawiają 

przed absolwentami wojskowymi wysokie wymagania prezentowania przez nich 

pozytywnie ukształtowanych postaw i cech osobowo-zawodowych, m.in. motywacji, 

empatii, umiejętności społecznych, bystrości umysłu, zdolności adaptacyjnych, 

umiejętności analitycznych, przywództwa i prawości. Dlatego na zakończenie pozwolę 

sobie przytoczyć słowa Stanisława Jarmoszko, które powinny być kierunkowskazem 

współczesnego dowodzenia: „Armię stanowią ludzie, a więc kompetencje humanistyczne 

są wyszukanym instrumentem w pracy dowódczej, gdyż pozwalają skutecznie, a zarazem 

finezyjnie radzić sobie z ludźmi i być przez nich postrzeganym jako człowiek światły, 

kulturalny, ludzki. Oficer, który w swojej działalności dowódczej nie będzie uwzględniał 

wartości humanistycznych, nie zostanie przywódcą”
15

. 
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ON READINESS OF OFFICER CADETS TO TAKE THE LEADER-

SHIP IN COMMANDING 
 

Summary 
Quantitative and qualitative changes in the Polish Armed Forces happening recently force the 

need to revise unquestioning opinions on unswerving leadership power of an officer and indisput-

ability of their authority. Making army professional has increased the necessity to invest in social 

skills development of candidates for the leaders of military teams. Contemporary commanding 

requires from professionals of military trade also pedagogical talents, without which it would be 

impossible to wield influence on subordinates effectively. In this article there have been discussed 

issues of military humane education and an attempt to assess the preparation of military school 

graduates to take the leadership in a military subunit. 

 

Keywords: officer cadet, candidate for a soldier, leadership, military service 
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„MELDUJĘ GOTOWOŚĆ DO SŁUŻBY...” ŚWIADOMOŚĆ ZA-

GROŻENIA WŚRÓD KOBIET WYKONUJĄCYCH ZAWODY WY-

SOKIEGO RYZYKA 

 

 
Streszczenie: Kobiety w zawodach wysokiego ryzyka, mimo istotnych zmian, jakie nastąpiły na 

rynku pracy i w strukturze zatrudnienia, nadal stanowią zdecydowaną mniejszość. Służba w Poli-

cji to misja i powołanie do wykonywania zawodu zaufania publicznego, a także świadomość peł-

nej gotowości postawy do działania, zarówno w sytuacji pokoju, jak i wojny. Wykonywanie zawo-

du wysokiego ryzyka z definicji obarczone jest dużym stopniem niebezpieczeństwa oraz zagroże-

nia dla zdrowia, a nawet życia. Choć w świadomości wielu osób, wykonywanie tego typu profesji 

jest przypisywane wyłącznie mężczyznom, to również kobiety coraz chętniej wstępują w szeregi 

Policji, wojska, straży pożarnej itd. Powszechnie podkreśla się zarówno zalety kobiet w zawodach 

wysokiego ryzyka, takie jak: empatia, zaangażowanie, dokładność, a nawet większa odporność 

psychiczna, jak i negatywne strony ich służby: mniejsza wytrzymałość fizyczna, brak predyspozy-

cji fizycznych. Same zainteresowane twierdzą jednak, że kobiety w swojej służbie mogą być tak 

samo efektywne, jak mężczyźni. Czy jednak policjantki są świadome konieczności pełnienia służby 

również w warunkach zagrożenia? Pełniona przez nie służba charakteryzuje się bowiem licznymi 

obciążeniami wynikającymi zarówno ze specyfiki samej pracy, jak również z oczekiwań społecz-

nych wobec przedstawicieli zawodów wysokiego ryzyka. Artykuł ma na celu określenie tejże świa-

domości oraz postawy policjantek wobec ryzyka i konieczności służby w warunkach zagrożenia. 

Słowa kluczowe: zawód wysokiego ryzyka, policjantki, zagrożenie, sytuacje niebezpieczne 

 

WSTĘP 

Aktywność zawodowa kobiet współcześnie jest coraz bardziej widoczna i dotyczy 

niemalże wszystkich profesji. Istnieją oczywiście pewne zawody, w których z uwagi na 

obiektywne ograniczenia, kobiety nie mogą uczestniczyć. Poszerza się jednak zakres 

możliwości zarówno fizycznych, jak i psychicznych przedstawicielek „słabej płci”, które 

w ten sposób starają się zaznaczyć swoją rolę w społeczeństwie i podkreślić, że określe-

nie „słaba płeć” straciło na znaczeniu. Naukowcy od dawna debatują nad źródłem różnic 

między płciami. I chociaż obecnie przedstawiciele nauk społecznych w większości zga-

dzają się, że między kobietami i mężczyznami istnieje znacznie więcej podobieństw niż 

różnic, a różnice w ramach każdej z płci są znacznie większe od tych występujących mię-

dzy płciami, to jednak temat różnic między płciami niezmiennie fascynuje wielu bada-

czy
1
. Kobiety coraz częściej decydują się na wykonywanie zawodów wysokiego ryzyka, 
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1
 Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, Praca zbiorowa pod redakcją M.R. Walsh, Wydawnictwo IFiS 

PAN, Warszawa 2003, s. 43. 
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które w świadomości społeczeństwa są zawodami zaufania publicznego, a ich wykony-

wanie wiąże się z odpowiedzialnością wobec całego społeczeństwa. Profesje te cechuje 

jednak również wysoki stopień zagrożenia oraz konieczność wykazywania się określo-

nymi cechami fizycznymi i psychicznymi. Świadomość istnienia tegoż ryzyka wśród po-

licjantek jest przedmiotem niniejszego artykułu. 

1. PRACA ZAWODOWA CZŁOWIEKA JAKO ISTOTNY ELEMENT JEGO 

ŻYCIA 

Punktem wyjścia analizy wykonywania zawodu wysokiego ryzyka powinno być 

określenie pojęcia samej pracy, w szczególności pracy zawodowej człowieka. Zagadnie-

nie pracy, choć szeroko opisane i – w opinii niektórych – niemalże wyczerpane, stanowi 

istotny problem badań przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Dzieje się tak z uwagi na 

fakt, że praca była w sposób naturalny wpisana w egzystencję człowieka niemalże od 

początków jego istnienia. Stanowiła wyznacznik zarówno rytmu jego życia, jak i określa-

ła jego pozycję w społeczeństwie. Od początku historii cywilizacja tworzyła swoje struk-

tury w dużej mierze wokół koncepcji pracy. Praca była integralną częścią codziennej eg-

zystencji myśliwego i zbieracza w erze paleolitu, rolnika w erze neolitu, średniowiecznego 

rzemieślnika i robotnika przy taśmie montażowej w XX w.
2
. Oczywiście rola i znaczenie 

pracy ludzkiej zmieniała się wraz z rozwojem społeczeństw.  

W początkowym okresie wykonywanie pracy nie było utożsamiane z zajęciem za-

robkowym – ograniczało się do zaspokajania potrzeb, a tym samym możliwości prze-

trwania. Istotnym czynnikiem wykonywania pracy była kalkulacja kosztów i zysków wy-

nikających z jej wykonania. Praczłowiek wykonując rozmaite czynności, zmierzające do 

zaspokojenia potrzeb materialnych, dążył do oszczędności swych wysiłków. Formami 

ekonomizacji jest nie tylko korzystanie z narzędzi i specjalizacja w ramach społecznego 

podziału pracy, lecz również rytmizacja czynności, zaprzęgnięcie dla własnych celów sił 

natury i zwierząt
3
. Początkowo praca miała również charakteru specjalizacji, która two-

rzyła się wraz z rozwojem społeczeństw. Dążenie do zaspokajania potrzeb prowadzi do 

doskonalenia działalności, w konsekwencji pojawiają się nowe potrzeby, których realiza-

cja wiąże się z wykonywaniem coraz bardziej specjalistycznych prac. (...) Trzeba wykonać 

niekiedy tysiące różnych prac, często bardzo specjalistycznych, wymagających odpowied-

niego przygotowania zawodowego. Współcześnie całe społeczności są tak zorganizowa-

ne, że prace wykonywane przez poszczególnych ich członków zapewniają im realizację 

coraz liczniejszych i większych potrzeb. (...) Współcześnie praca zawodowa stanowi cel  

i sposób życia
4
.  

Współczesny rozwój technologii oraz szeroko posunięta automatyzacja mogą 

sprawiać wrażenie, że praca ludzka – w jej dosłownym znaczeniu – nie jest już potrzebna. 

Postęp techniczny i upowszechniająca się automacja powodują zanikanie różnego rodza-

ju dziedzin pracy z zakresu niskiej wydajności prac ręcznych oraz prac niewymagających 

                                                 
2
 J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo 

Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 17. 
3
 T. Pszczołowski, Praca człowieka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966, s. 32. 

4
 Z. Wołk, Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii 

Eksploatacji,  Radom 2009, s. 16-17. 
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kwalifikacji czy też pracochłonnych, ciężkich, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym 

(...) Równocześnie na to miejsce powstają nowe zawody i specjalności związane ze stero-

waniem, nadzorowaniem i kontrolą maszyn, które prace te wykonują
5
. Oczywistym jest 

jednak, że człowiek jest niezbędnym elementem procesu pracy, jest on bowiem jej twórcą 

oraz wykonawcą. Kalkulacja związana z wykonywaniem pracy wymogła na człowieku 

konieczność podziału pracy i wymiany jej efektów. W ten sposób pojawiły się pierwsze 

przykłady specjalizacji pracy. Podział społeczeństw na zawody jest uwarunkowany przez 

społeczny podział pracy, który dokonywał się i dokonuje się nadal w sposób naturalny, 

poczynając od elementarnego zróżnicowania w społeczeństwach pierwotnych aż do ist-

niejącego współcześnie rozczłonkowania na tysiące grup zawodowych
6
. 

2. PRACA ZAWODOWA ORAZ WYBÓR OKREŚLONEJ ŚCIEŻKI 

ZAWODOWEJ 

Definiowaniem pracy zawodowej zajmowali się przedstawiciele wielu nauk: psy-

chologii, socjologii, ekonomii. W związku z takim zainteresowaniem powstało wiele 

licznych opracowań, które w odmienny sposób określają pracę zawodową człowieka. 

Wśród nich można znaleźć definicję Kazimierza Czarneckiego, który pisze: Zawodowa 

praca człowieka dorosłego jest zespołem wyuczonych czynności, stale powtarzanych, sta-

nowiących podstawę utrzymania siebie i rodziny oraz przynosząca produkt społecznie 

użyteczny
7
. Inne podejście do pracy zawodowej reprezentuje Richard Nelson Bolles, zda-

niem którego (...) praca zawodowa jest to aktywność zmierzająca do realizacji określo-

nych zadań, przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności oraz zestawu narzędzi i środ-

ków, w określonym otoczeniu, dająca korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy
8
. 

Z kolei Tadeusz Tomaszewski ujmuje pracę zawodową jako centralną kategorię kształce-

nia zawodowego i określa ją jako działalność ludzi organizowaną społecznie w taki spo-

sób, aby prowadziła do powstawania wytworów społecznie wartościowych i podnoszenia 

jakości życia wykonujących ją jednostek
9
.  

Określanie pracy zawodowej było i jest uzależnione od zainteresowań naukowych 

badaczy. Inaczej bowiem pracę zawodową definiują socjolodzy, inaczej psycholodzy,  

a jeszcze inaczej ekonomiści. Wszyscy jednak są zgodni, że stanowi ona bardzo istotny 

element życia ludzkiego, bowiem wpływa na niemalże wszystkie jego aspekty. Praca 

zawodowa jest immanentnym elementem życia ludzkiego i towarzyszy mu w różnorakich 

formach w trakcie dzieciństwa i dorastania, konstruuje i uprawomocnia jego pozycję spo-

łeczną, rzutuje na jego styl życia w dorosłości, pośrednio wyznaczając ramy starości. Po-

nadto praca warunkuje możliwy do osiągnięcia poziom rozwoju ogólnego, fachowości  

                                                 
5
 J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 2000, s. 207. 
6
 Ibidem, s. 198. 

7
 K.M. Czarnecki, Psychologia zawodowej pracy człowieka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania  

i Marketingu, Sosnowiec 2006, s. 40. 
8
 R.N. Bolles, Spadochron – praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy  

i zmieniających zawód, Wydawnictwo Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1993. 
9
 T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 49. 
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i sprawności, wywiera wpływ na system wartości człowieka i stanowi podstawowe źródło 

jego dochodów
10

.  

Znaczenie, rola i specyfika każdej profesji ma charakter bardzo 

zindywidualizowany, ponieważ jest ona uzależniona od wielu różnych czynników: jej 

społecznego znaczenia, trudności związanych z jej wykonywaniem oraz możliwości 

osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. Każdy zawód ma odmienne znaczenie dla 

poszczególnych jej przedstawicieli. Szczególny charakter poszczególnych profesji jest 

związany już z etapem ich wyboru, bowiem każdy człowiek decydując się na określoną 

ścieżkę zawodową, kieruje się innymi przesłankami. Możliwe jest traktowanie swojej 

pracy zawodowej w sposób instrumentalny – jako środka do zaspokajania różnorakich 

potrzeb. Można również pojmować pracę w sposób autoteliczny – jako wartość samą  

w sobie, czerpiąc przyjemność z jej wykonywania. Możliwa jest także punitywna 

postawa wobec pracy – poprzez traktowanie jej w kategoriach kary, nieprzyjemnego 

obowiązku. Decydując się na wybór określonego zawodu, należy uwzględnić wiele 

czynników, również tych, które już na wstępie dyskredytują możliwości zostania adeptem 

danej sztuki zawodowej. Z punktu widzenia podmiotowych możliwości i dyspozycji 

jednostki pożądanym rozwiązaniem jest praca realizowana w warunkach optymalnych. 

Świadomość braku rozwiązań idealnych oraz obecność zagrożeń zawartych w sytuacji czy 

charakterze samej pracy spowodowała jednocześnie rozwinięcie wątku dotyczącego 

zawodów trudnych i niebezpiecznych
11

. 

Proces wyboru określonej ścieżki zawodowej wymaga wielu analiz i przemyśleń. 

Muszą mieć one charakter równowagi między planami i preferencjami a obiektywnymi 

możliwościami. Jest to istotne z punktu widzenia profesji, których wykonywanie wiąże 

się z posiadaniem określonych umiejętności, wiedzy i predyspozycji. Wybór ścieżki 

zawodowej wiąże się z określeniem własnych możliwości i umiejętności, późniejszym 

ustaleniem planów i celów życiowych, dokonaniem wstępnej selekcji spośród zawodów 

charakteryzujących się pożądanymi cechami oraz w końcowym etapie wyborem 

określonej profesji. Ścieżkę wyboru zawodu zamieszczono na rysunku nr 1. 

 
                                                 

10
 M. Piorunek, Bieg życia zawodowego człowieka: kontekst transformacji kulturowych, Wydawnictwo 

UAM, Poznań 2009, s. 118. 
11

 A. Lubrańska, Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, „Difin”, Warszawa 2008, s. 12. 
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Rys. 1. Etapy wyboru drogi zawodowej 

Źródło: Opracowanie własne 

Wybór określonej drogi zawodowej to zatem proces wieloetapowy, który wymaga 

wielu analiz zarówno natury subiektywnej (własne plany i oczekiwania związane z przy-

szłą ścieżką kariery zawodowej), jak i obiektywnej (indywidualne możliwości i umiejęt-

ności, dostęp do poszczególnych profesji). 

3. ZAWODY WYSOKIEGO RYZYKA 

Istnieje wiele profesji, których wykonywanie wymaga posiadania określonych 

predyspozycji psychofizycznych. Fakt, iż dany zawód mogą realizować wyłącznie osoby 

charakteryzujące się wymaganymi cechami sprawia, że zawody te mogą być uznawane za 

elitarne, czasem wręcz prestiżowe. Jednocześnie z uwagi na owe ograniczenia, zawody te 

mogą stanowić źródło pożądania. Pracę najczęściej charakteryzuje się z punktu widzenia 

realizacji wartości, szans i możliwości, jakie stwarza jednostkom i grupom. Świadomość 

pozytywnych aspektów aktywności zawodowej zostaje jednak zmącona faktem zagrożeń, 

negatywnych konsekwencji oraz obecnością czynników sprzyjających dysfunkcjonalności 

pracy
12

. Do profesji, których wykonywanie wymaga odpowiednich cech psychicznych 

oraz/lub psychicznych, należą bez wątpienia zawody określane mianem zawodów wyso-

kiego ryzyka. Na potrzeby podjętych badań zawodem wysokiego ryzyka nazywam: wy-

konywanie określonych zadań i czynności, w ramach podjętej pracy zawodowej, których 

to wykonywanie – z uwagi na istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania całego 

społeczeństwa – wymaga posiadania szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz 

moralnych i może się wiązać z narażeniem na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 

osób je wykonujących. W ramach powyższej definicji do zawodów wysokiego ryzyka 

zaliczają się m.in. zawód policjanta, żołnierza, strażaka.  

 

 

4. SŁUŻBA KOBIET W POLICJI 

Praca kobiet w zawodach wysokiego ryzyka stała się w ostatnim czasie zjawi-

skiem dosyć powszechnym. Zauważalne jest, że kobiety coraz chętniej wybierają profe-

sje, w których mogą się wykazać i realizować swoje plany i założenia. Nie zawsze jednak 

jest to łatwe czy wręcz możliwe. Na trudniejszy dostęp kobiet do niektórych profesji 

wpływ mają czynniki kulturowe oraz uwarunkowania historyczne. Trudności w wejściu 

na rynek pracy, który w dużym stopniu był zdominowany i podporządkowany mężczy-

znom, są efektem silnie zakorzenionego w społecznej świadomości tradycyjnego podziału 

ról, który przypisywał kobiecie rolę żony i matki, a mężczyźnie rolę głowy rodziny  

i głównego jej żywiciela. Zawodowa praca kobiet w szerszym zakresie zaczęła być po-

wszechna wraz z narodzinami kapitalizmu, kiedy to podejmowały one zatrudnienie prze-

                                                 
12

 Ibidem, s. 17. 
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de wszystkim w przemyśle. W polskiej historii zatrudnienia kobiet na rynku pracy ko-

rzystnym, z ich punktu widzenia, okresem był czas przed rokiem 1989, kiedy to pracow-

nicy odczuwali bezpieczeństwo zatrudnienia. Możliwe było wówczas godzenie funkcji 

pracownika z obowiązkami domowymi, co dodatkowo ułatwiały działania państwa gwa-

rantującego różnorakie świadczenia wspomagające funkcjonowanie rodziny. Współcze-

sna sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna z punktu widzenia pracownika. Brak stałe-

go zatrudnienia, niepewność jutra, czy też rosnące bezrobocie to główne cechy charakte-

ryzujące dzisiejszy rynek pracy w Polsce. Trudności te są szczególnie dotkliwe właśnie 

dla kobiet, bowiem – pomimo licznych kampanii społecznych, zmian w świadomości 

społecznej – są one nadal w gorszej sytuacji zawodowej aniżeli mężczyźni.  

Przemiany, jakim podlegają współczesne społeczeństwa przynoszą zmiany zarówno 

w wymiarze rzeczywistym, jak i mentalnym. Wymuszają one zmianę postaw i dostoso-

wanie się do aktualnych warunków. Owe zmiany i ich konsekwencje zebrał i przedstawił 

w swojej analizie Ulrich Beck
13

: 

1. Wydłużenie życia, czego konsekwencją jest przesunięcie faz życiowych. 

2. Rozwój techniki i technologii ułatwił wykonywanie wielu czynności  

w gospodarstwie domowym, co sprawiło, że kobiety poczęły poszukiwać nowych 

możliwości samorealizacji. 

3. Macierzyństwo stało się polem świadomych decyzji opartych na indywidualnych 

poglądach   i wartościach kobiet. 

4.  Wzrost liczby rozwodów uświadamia, że małżeństwo nie stanowi gwarancji 

zabezpieczenia finansowego i materialnego. 

5. Możliwości edukacyjne i wyrównanie dostępności do różnych profesji stają się 

asumptem do podjęcia aktywności zawodowej przez kobiety. 

Trudności na rynku pracy sprawiają, że wiele osób decyduje się na wykonywanie 

pracy w sferze budżetowej, do której należy również służba w Policji. Kobiety także  co-

raz chętniej decydują się na podjęcie służby w Policji, która przestała mieć charakter pro-

fesji typowo męskiej.  Zawody związane z grupami dyspozycyjnymi naszego kraju ze 

względu na swój wysoce sformalizowany charakter przez wiele lat były postrzegane tylko 

w kategoriach męskich. W dobie obecnej również wiele kobiet wiąże swoją przyszłość  

z pełnieniem takich ról społecznych, jak żołnierz, policjant czy chociażby strażnik miejski. 

Służby mundurowe muszą w bardzo krótkim czasie przystosować się do wprowadzenia 

zmian umożliwiających kobietom pełny dostęp do swoich szeregów
14

.  

Służba kobiet w Policji w ostatnich kilku latach stała się kwestią dość powszech-

ną. Coraz więcej adeptek wstępuje w szeregi funkcjonariuszy, by pełnić swoją służbę dla 

całego społeczeństwa. Obecnie w polskiej Policji pracuje prawie 14%
15

 kobiet na stano-

wiskach mundurowych. Pełnią one swoją służbę w różnych pionach (prewencyjnym, 

                                                 
13

 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 

2002. 
14

 M. Czajkowski, Kobiety w wybranych grupach dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa. Kontekst 

socjologiczny. W: Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli 

kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, Red. K. Dojwa i J. Maciejewski, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 67. 
15

 Dane na dzień 01.02.2012 r. na podstawie: 
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kryminalnym oraz wspomagającym) na różnych stanowiskach. Są świadome, że muszą 

włożyć w swoją pracę zdecydowanie więcej wysiłku i aktywności, by udowodnić, że nie 

znalazły się w niej przez przypadek i że mogą na równi z mężczyznami pełnić swoją 

służbę. Autorka niniejszego artykułu przeprowadzili badania wśród policjantek pełnią-

cych swoją służbę w różnych pionach na terenie województwa wielkopolskiego oraz ślą-

skiego. W badaniach wzięło udział 120 funkcjonariuszek, które odpowiadały na pytania 

zawarte w kwestionariuszu.  

Punktem wyjścia badania sytuacji zawodowej policjantek jest określenie ich mo-

tywacji do wyboru właśnie takiej drogi zawodowej. Wśród respondentek biorących udział 

w badaniach najczęściej wymienianym motywem wyboru służby w Policji był fakt, że 

jest to praca ciekawa (36,7%), a także fakt, że wiąże się ona z gwarancją stałego zatrud-

nienia (30,8%). Wiele wskazań pochodziło również od policjantek, dla których istotne 

jest powołanie do niesienia pomocy innym (30,0%) oraz obowiązujące (na dzień prze-

prowadzenia badań) w służbach mundurowych przywileje emerytalne (25,0%). Niewiele 

respondentek wskazywało na prestiż tego zawodu (11,7%) jako główną przyczynę wybo-

ru, mało znacząca również w tym wypadku była dla nich wysokość wynagrodzenia 

(10,8%)
16

. Niewielkie znaczenie dla respondentek miała również tradycja rodzinna. Wy-

niki badań wskazują zatem, że respondentki kierowały się różnymi motywami, decydując 

się na podjęcie służby w Policji. Podstawowe znaczenie miały w tym wypadku ciekawy 

charakter obowiązków służbowych oraz gwarancja stałego zatrudnienia, co w przypadku 

obecnej sytuacji na rynku pracy wydaje się być argumentem nie do podważenia.  

5. ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z WYKONYWANIEM 

OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W POLICJI 

Służba w Policji jest związana z wieloma specyficznymi warunkami. Sama idea ist-

nienia Policji, czyli stanie na straży bezpieczeństwa obywateli i całego państwa zakłada, 

że do obowiązków funkcjonariuszy należy podejmowanie wszelkich działań (w ramach 

obowiązujących przepisów prawa), które pomogą właśnie w utrzymaniu pożądanego sta-

nu rzeczy – ładu i porządku społecznego. Realizacja tych zadań wiąże się z interwencja-

mi, które z oczywistych powodów mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia 

policjantów. Czy funkcjonariuszki są świadome zagrożenia, z jakim wiąże się wykony-

wanie ich obowiązków zawodowych? Na pytanie: Czy Pani zdaniem służba w Policji jest 

zajęciem niebezpiecznym (powodującym zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów) co 

czwarta respondentka (24,2%) odpowiedziała, że jest to zdecydowanie niebezpieczny 

zawód, 45,8% badanych stwierdziło, że jest to raczej niebezpieczny zawód. Zaledwie 

2,5% funkcjonariuszek biorących udział w badaniach przyznało, że wykonywanie przez 

nich obowiązków służbowych zdecydowanie nie wiąże się z podejmowaniem ryzyka dla 

ich życia i zdrowia. Warto tutaj zauważyć, że stosunkowo najwięcej wskazań w tym te-

macie pochodzi od respondentek pełniących swoją służbę w pionie wspomagającym, czy-

li najogólniej mówiąc zajmujących się szeroko rozumianą logistyką lub pracą dydaktycz-

ną w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji. Równie niewiele policjantek odpowiedziało, 

że służby w Policji raczej nie można określać mianem niebezpiecznej, czy ryzykownej 

                                                 
16

 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, bowiem respondentki miały możliwość wyboru dwóch odpowiedzi. 
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(9,2%). Prawie co piąta badana nie była w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie 

(18,3%). Decydując się na służbę w Policji, byłam świadoma, że praca ta wiąże się  

z pewnym ryzykiem i zagrożeniem dla mojego bezpieczeństwa, więc nie było dla mnie 

zaskoczeniem, kiedy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, miały miejsce różnego 

rodzaju niebezpieczne sytuacje. (...) Wydaje mi się, że każdy funkcjonariusz jest świado-

my, że służbę w Policji cechuje ryzyko, które jest w sposób oczywisty wpisane w specyfikę 

tego zawodu. (kobieta 34 lata, 6 lat służby w Policji). 

Tabela 1. Świadomość zagrożenia związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych  

w Policji (w %)        N = 120 

Zagrożenie związane z wyko-

nywaniem obowiązków służ-

bowych 

Rodzaj służby 

Prewencyjna Kryminalna Wspomagająca Ogółem 

Zdecydowanie tak 29,9 21,1 8,3 24,2 

Raczej tak 44,2 42,0 54,2 45,8 

Zdecydowanie nie 2,6 0,0 4,2 2,5 

Raczej nie 7,8 21,1 4,2 9,2 

Trudno określić 15,5 15,8 29,1 18,3 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Badania własne 

 Respondentki – jak wynika z przytoczonych powyżej wyników badań – są świa-

dome zagrożenia związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jak same pod-

kreślały w rozmowach bezpośrednich w trakcie badań, niebezpieczeństwo i ryzyko jest  

w sposób oczywisty wpisane w definicję zawodu policjanta i każda osoba, która decyduje 

się na wybór takiej ścieżki zawodowej, musi być tego świadoma. Z punktu widzenia 

służby w Policji istotne są sytuacje, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo i zagrożenie 

dla życia i zdrowia funkcjonariuszy. Trudno tak naprawdę określić, które konkretnie sy-

tuacje mogą być uznawane za niebezpieczne. W rzeczywistości większość naszych co-

dziennych działań jest obarczona ryzykiem i stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeń-

stwa. Prawdą jest również, że chyba każdy policjant ma w swoim «dorobku» sytuacje, 

które w jego świadomości są bardziej ryzykowne od pozostałych. (...) Ja dla przykładu, 

bardzo źle kojarzę interwencje w różnego rodzaju «melinach», w których nigdy nie wia-

domo, kogo można zastać i czego można się po nim spodziewać. (kobieta 29 lat, 3 lata 

służby w Policji). 

Na pytanie: Jakie, Pani zdaniem, są najczęstsze sytuacje związane z zagrożeniem 

bezpieczeństwa i życia funkcjonariuszy Policji najwięcej respondentek (28,4%) odpowie-

działo, że są to zadania związane z zatrzymaniem osób podejrzewanych o popełnienie 

przestępstwa. Niewiele mniej wskazań pochodziło od policjantek, które stwierdziły, że 

ryzyko i zagrożenie stwarza tak naprawdę codzienna służba patrolowa (27,5%). W opinii 

wielu badanych funkcjonariuszek ryzykowne są także interwencje podejmowane w dys-

kotekach i różnego rodzaju lokalach (23,3%). Mniej odpowiedzi dotyczyło niebezpie-

czeństwa związanego z interwencjami domowymi (13,3%). Niewielki odsetek wskazań 

dotyczył zagrożenia związanego z obsługą zdarzeń drogowych (2,5%). Spośród badanych 



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
448 

3,3% nie było w stanie określić, które sytuacje w codziennej służbie policjantów są zwią-

zane z zagrożeniem. Badane funkcjonariuszki wskazywały również na zagrożenie zwią-

zane z wiedzą osób trzecich na temat ich profesji, tzn. w niektórych przypadkach samo 

wykonywanie zawodu funkcjonariusza może stanowić zagrożenie (nawet bez bezpośred-

niej styczności z przestępcami), bowiem w niektórych środowiskach jest to najbardziej 

znienawidzona grupa zawodowa. 

Tabela 2. Sytuacje niebezpieczne w służbie Policjanta (w %)    N = 120 

Sytuacje stwarzające zagrożenie 

 w służbie policjanta 

Rodzaj służby 

Prewencyjna Kryminalna Wspomagająca Ogółem 

Interwencje domowe 16,9 5,3 8,3 13,3 

Interwencje w dyskotekach, lokalach 31,2 5,3 12,5 23,3 

Zdarzenia drogowe 2,6 0,0 4,2 2,5 

Udział w planowanych akcjach zwią-

zanych z zatrzymaniem podejrzanych 
18,2 63,1 33,3 28,4 

Codzienna służba patrolowa 26,0 21,0 37,5 27,5 

Inne (jakie?) 1,3 5,3 0,0 1,7 

Trudno powiedzieć 3,8 0,0 4,2 3,3 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Badania własne 

Świadomość zagrożenia oraz wiedza na temat sytuacji niebezpiecznych wskazuje, 

że policjantki znają realia związane z wykonywaniem ich zawodu. Ważne jest jednak 

określenie, jakie miejsce w ich życiu zajmuje praca zawodowa. Jest to o tyle istotne, że 

może stanowić wskaźnik ewentualnej gotowości do poświęcenia w imię służby w Policji. 

Respondentki zostały poproszone o dokończenie następującego zdania: Dla służby w Po-

licji poświęciłabym. Wśród odpowiedzi najwięcej wskazań dotyczyło poświęcenia wiele 

w imię służby w Policji (50,8%). Zdecydowanie mniej badanych odpowiedziało, że dla 

służby poświęciłoby niewiele (15,8%). Co dziesiąta badana przyznała, że poświęciłaby 

absolutnie wszystko dla służby w Policji (10%). Na drugim biegunie znalazło się 4,2% 

badanych, które z kolei nie poświęciłyby niczego dla Policji. Co piąta funkcjonariuszka 

biorąca udział w badaniach nie była w stanie określić swojej gotowości (lub jej braku) do 

poświęcenia w imię służby w Policji. 

Tabela 3. Gotowość do poświęcenia w imię służby w Policji (w %)   N = 120 

Dla służby w Policji poświęciłabym 
Rodzaj służby 

Prewencyjna Kryminalna Wspomagająca Ogółem 

Zdecydowanie wszystko 9,1 5,4 16,7 10,0 

Wiele 54,5 36,8 50,0 50,8 

Niewiele 10,4 36,8 16,7 15,8 

Zdecydowanie nic 2,6 10,5 4,1 4,2 

Trudno określić 23,4 10,5 12,5 19,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Źródło: Badania własne 

 Cytowane powyżej wyniki badań wskazują, że większość policjantek jest gotowa 

do poświęceń w imię służby w Policji, co wiąże się również z wykonywaniem swoich 

obowiązków w warunkach zagrożenia dla życia i zdrowia. Jest to o tyle istotne, że świa-

domość zagrożenia winna być oczywistym czynnikiem pełnienia służby w Policji zarów-

no w warunkach pokojowych, jak i warunkach zagrożenia wojennego. Z punktu widzenia 

dzisiejszej sytuacji, może się to wydawać – co podkreślały w rozmowach same respon-

dentki – nierealne, by konieczne było pełnienie służby w sytuacji ciągłego zagrożenia. 

Niemniej jednak należy pamiętać, że takowe może mieć miejsce. „Poświęcenie dla służ-

by? Wydaje mi się, że sam wybór tego zawodu, jest już swego rodzaju poświęceniem, bo 

mówiąc szczerze, jest to praca trudna i nie każdy może ją wykonywać. Oczywiście, każdy 

z nas ma swój określony system wartości i różne sprawy są w jego życiu priorytetami, ale 

tak, jak mówię – w mojej opinii – zdecydowana większość policjantów (obojga płci) jest  

w stanie poświęcić wiele w imię służby (...). (kobieta 32 lata, 5 lat służby w Policji). 

 Bardzo istotne z punktu widzenia świadomości ryzyka i poświęcenia w imię służ-

by w Policji jest również określenie jej miejsca w życiu badanych policjantek. Na pyta-

nie: Jakie znaczenie w Pani życiu ma służba w Policji najwięcej, bo 40,8% respondentek 

odpowiedziało, że służba jest raczej ważna. Nieco mniej funkcjonariuszek przyznało, że 

praca w Policji jest dla nich bardzo ważna (34%). Dla 11,7% respondentek służba jest 

zdecydowanie najważniejsza w życiu. Prawie co dziesiąta badana funkcjonariuszka 

stwierdziła, że służba w Policji jest raczej nieważna, a zaledwie 2,5% przyznało, że jest 

zdecydowanie nieważna. Wśród badanych 8,3% nie było w stanie określić znaczenia 

służby w Policji w ich życiu. 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Znaczenie służby w Policji w życiu badanych policjantek (w %)  N = 120 

Znaczenie służby w Policji 
Rodzaj służby 

Prewencyjna Kryminalna Wspomagająca Ogółem 

Najważniejsza 10,4 10,5 16,7 11,7 

Bardzo ważna 27,3 26,4 33,3 28,4 

Raczej ważna 41,5 36,8 41,6 40,8 

Zdecydowanie nieważna 3,9 0,0 0,0 2,5 

Raczej nieważna 9,1 10,5 4,2 8,3 

Trudno określić 7,8 15,8 4,2 8,3 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Badania własne 

Na podstawie powyższych wyników badań można stwierdzić, że służba w Policji 

zajmuje ważne miejsce w życiu badanych policjantek. Zdecydowana większość z nich 

wskazała, że służba jest istotna. Zaledwie dla co dziesiątej respondentki służba w Policji 
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nie jest ważna. Moim zdaniem ten, kto mówi, że służba nie jest dla niego ważna albo nie 

powinien w ogóle wstępować w szeregi Policji, albo tak naprawdę nie zastanowił się nad 

swoją odpowiedzią. Czy może być nieważne coś, co stanowi sedno naszych codziennych 

działań? Przecież służba w Policji to nie tylko praca zawodowa, to przede wszystkim 

służba na rzecz całego społeczeństwa. Moim zdaniem, nie powinien być policjantem ktoś, 

kto twierdzi, że służba w Policji nie jest dla niego ważna (kobieta 34 lata, 6 lat służby  

w Policji). 

Pełnienie służby na co dzień jest naturalnym elementem życia funkcjonariuszy Po-

licji. Sumienne wypełnianie obowiązków służbowych jest – zdaniem respondentek – jed-

nym z najważniejszych wyznaczników ich codzienności zawodowej. W niektórych przy-

padkach pełnienie tej służby przybiera charakter rutyny i sprawia, że zapomina się o mi-

syjnym charakterze tego typu profesji. W przypadku policjantów muszą być oni świado-

mi, że w razie zagrożenia lub wynikającej z sytuacji politycznej potrzeby, będą musieli 

działać w warunkach wyjątkowych, również w warunkach wojennych. W ferworze co-

dziennych zajęć bardzo łatwo zapomnieć, że służba to ślubowanie wiernego służenia dla 

dobra państwa i obywateli. Czy również funkcjonariuszki, w swojej codziennej służbie, 

są świadome konieczności działania w warunkach wyjątkowych, które to sytuacje mogą 

wymagać przeniesienia w rejony, w których obecność Policji jest szczególnie wymagana? 

Respondentki biorące udział w badaniach, zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na 

pytanie: Czy jest Pani świadoma konieczności wykonywania obowiązków służbowych 

również w warunkach wojennych, zagrożenia pokoju?  

 

 

Tabela 5. Świadomość konieczności pełnienia służby w warunkach zagrożenia, wojennych 

wśród respondentek (w %)       N = 120 

Świadomość konieczności służby w 

warunkach wojennych 

Rodzaj służby 

Prewencyjna Kryminalna Wspomagająca Ogółem 

Zdecydowanie tak 40,2 10,5 25,0 32,5 

Raczej tak 28,6 63,2 41,6 36,6 

Zdecydowanie nie 2,6 0,0 4,2 2,5 

Raczej nie 15,6 10,5 12,5 14,2 

Nie zastanawiałam się nad tym 13,0 15,8 16,7 14,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Badania własne 

Wśród badanych najwięcej policjantek przyznało, że jest raczej świadoma takiej 

ewentualności (36,6%). Niewiele mniej, bo 32,5% funkcjonariuszek stwierdziło, że jest 

zdecydowanie świadoma, że również w warunkach wojennych będą musiały pełnić swoje 

obowiązki służbowe. Niewielką grupę stanowiły respondentki, które przyznały, że raczej 

nie miały takiej świadomości (14,2%), a znikomy odsetek badanych stanowiły policjant-

ki, które zdecydowanie nie były świadome, że gdyby nastąpiła taka konieczność, to pełni-

łyby służbę również w warunkach zagrożenia (2,5%). Badania wykazały także, że 14,2% 

funkcjonariuszek w ogóle nie zastanawiało się nad taką ewentualnością. Ślubowanie roty 

oraz sama istota pełnienia służby w Policji zakłada, że policjant wykonuje swoje obo-
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wiązki zawsze i wszędzie tam, gdzie wymaga tego dobro i bezpieczeństwo państwa i oby-

wateli. Muszę jednak przyznać, że rzadko zastanawiałam się nad tym, że rzeczywiście 

gdyby wymagały tego szczególne okoliczności, to musiałabym pełnić służbę w warunkach 

zagrożenia. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że do tej pory nie było takiej konieczno-

ści, ale oczywiście, gdybym dostała takie polecenie służbowe, to musiałabym je wykona. 

(kobieta 33 lata, 8 lat służby). 

Służba w Policji to, w opinii badanych respondentek, nie tylko praca zawodowa, 

ale przede wszystkim misja i powołanie do pomagania ludziom, służenia społeczeństwu, 

działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa państwowego. Jednocześnie są one świa-

dome, że służba ta wiąże się z niebezpieczeństwem i narażaniem swojego życia i zdrowia 

w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Realizacja zadań zawodowych obejmuje 

również działania w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych z zagrożeniem bezpieczeń-

stwa społecznego i państwowego. Badane funkcjonariuszki, choć przyznały, że na co 

dzień nie zastanawiają się nad koniecznością pracy w warunkach nadzwyczajnych, to 

rozumieją, że jest ona w sposób oczywisty wpisana w definicję służby w Policji. 

ZAKOŃCZENIE 

 Służba kobiet w Policji nie różni się niczym od służby mężczyzn. Podobnie jak 

mężczyźni, policjantki są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i zagrożenia 

związane z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Ważna jest zatem świado-

mość ryzyka, jakie wiąże się właśnie z wyborem takiej drogi zawodowej oraz gotowość 

do poświęcenia również własnych planów osobistych, jeżeli sytuacja będzie tego wyma-

gała. Policjantki biorące udział w badaniach wykazywały się postawą, która może świad-

czyć o pełnym poświęcenia oddaniu się służbie w Policji. Były one również świadome 

konsekwencji narażenia się w trakcie pełnienia służby, poprzez znajomość sytuacji, które 

to zagrożenie mogą powodować. Najistotniejsza jednak jest ich opinia na temat gotowo-

ści do poświęcenia w imię służby w Policji. Jednocześnie należy podkreślić, że funkcjo-

nariuszki – choć w codziennej służbie nie zastanawiają się nad kwestią konieczności jej 

pełnienia również w warunkach szczególnych, w warunkach zagrożenia – to są zdecydo-

wanie świadome, że również praca w sytuacjach wyjątkowych jest wpisana w ich co-

dzienność zawodową. Świadomość ryzyka i zagrożenia, jakie wiążą się z wykonywaniem 

obowiązków służbowych w Policji, jest wśród badanych policjantek, bardzo wysoka, co 

może być efektem poważnego podejścia do kwestii wykonywanych obowiązków służbo-

wych. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań są fragmentem większego pro-

jektu, który miał na celu określenie sytuacji kobiet w Policji. 
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‘I REPORT WILLINGNESS TO SERVE IN THE POLICE ...’ THE KNOWLEDGE 

OF THE RISK AMONG WOMEN ENGAGED IN HIGH-RISK PROFESSIONS.  

Summary 

Despite many changes that have taken place in the labour market, women in high-risk pro-

fessions still represent a minority. Working in the police is a mission and a vocation as well as the 

willingness to work, both in situations of peace and war. Taking high-risk professions, by defini-

tion, is burdened with a high degree of risk to health or even life. Although in the consciousness of 

many people, joining this kind of professions is attributed to men, women are also willing to join 

the police, the armed forces, the fire brigade, etc. There have generally been emphasized both the 

advantages of women in high-risk professions such as empathy, commitment, accuracy, and even 

greater mental strength as well as the negative sides of their service such as less physical 

strength, the lack of physical abilities. Policewomen, however, argue that the women in this ser-

vice can be as effective as men. Are policewomen conscious of the need to serve also in dangerous 

conditions? Their service is characterized by a number of burdens that arise from the specificity 

of this job and the social expectations to high-risk professions. The aim of this article is to define 

the consciousness and attitudes of policewomen towards the risk and the need for service in dan-

gerous conditions. 

Keywords: high-risk profession, policewomen, risk, dangerous situations 
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CZĘŚĆ VI 

POLSKIE WOJSKO I INNE SŁUŻBY  

– PROMOCJA I OPINIA SPOŁECZNA 

 

Brygida GWIAZDA-RZEPECKA

 

 

KOMUNIKACJA STRATEGICZNA W OPERACJACH WSPARCIA POKOJU 

 

Streszczenie: W sytuacji, kiedy NATO angażuje się w wiele operacji na całym świecie, informa-

cja i komunikacja społeczna odgrywają istotną rolę. Budują one pozytywny wizerunek Sojuszu 

oraz dają możliwość zyskania poparcia społecznego dla różnego typu działań. Komunikacja stra-

tegiczna obejmuje wymianę informacji pomiędzy siłami wsparcia pokoju a środowiskiem, w któ-

rym zadania są wykonywane, w tym również z mediami. Każde słowo, obraz i działanie to przekaz 

informacji dla środowiska, w którym zadania są wykonywane. 

Słowa kluczowe: komunikacja strategiczna, operacje wsparcia pokoju, komunikacja międzykul-

turowa 

 

 

WSTĘP 

Operacje wsparcia pokoju, podobnie jak większość działań kinetycznych współ-

czesnego świata, ze względu na media, są przedmiotem bezpośredniej obserwacji przez 

społeczeństwa krajów członkowskich NATO, kraje partnerskie oraz społeczność w rejo-

nie kryzysu. Obrazy i słowa prezentowane w mediach mogą mieć ogromną siłę oddzia-

ływania na decyzje polityczne podejmowane na najwyższych szczeblach władzy, jak 

również wpływać na poparcie społeczne oraz zachowanie i stosunek społeczności lokal-

nych. Dlatego też pojawiło się zapotrzebowanie na politykę informacyjną, której właści-

we zaplanowanie i zastosowanie może wpłynąć na wcześniejsze rozładowanie potencjal-

nej sytuacji konfliktowej. 

Relacje między siłami zadaniowymi a środowiskiem cywilnym, w którym zadania 

są realizowane, mają szczególne znaczenie dla sukcesu operacji. Kluczowe staje się na-

wiązanie współdziałania z odpowiednimi agendami cywilnymi, takimi jak instytucje na-

rodowe, międzynarodowe, pozarządowe i inne, zarówno w rejonie operacji, jak i poza 

nim. Ważne jest, aby decydenci wojskowi i cywilni dążyli do osiągnięcia tych samych 

celów
1
.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe są ważnym elementem polityki 

każdego państwa członkowskiego NATO, a co za tym idzie tematem interesującym me-

dia oraz społeczeństwo. Na przestrzeni ostatnich lat, również dzięki rozwojowi techniki, 

zapotrzebowanie na rzetelną informację wzrosło. Sukces lub porażka w obszarze polityki 

informacyjnej wiąże się nierozerwalnie z powodzeniem lub klęską całej operacji. Obiek-

                                                 

  Brygida Gwiazda-Rzepecka – adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły 

Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
1
 Operacje reagowania kryzysowego spoza artykułu 5 (DD/3.4), Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Warszawa 2008, s. 19. 
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tywna ocena sądów i opinii głoszonych przez media oraz śledzenie sondaży opinii pu-

blicznej stanowi wskaźnik sukcesu polityki informacyjnej oraz ułatwia dokonywanie 

zmian i wprowadzanie w niej udoskonaleń. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wiarygodność i selekcjonowanie informacji 

dostarczanych do użytku medialnego. Niesprawdzone i nie do końca udokumentowane 

wiadomości przekazane opinii publicznej mogą stać się przyczyną eskalacji sytuacji kry-

zysowej lub powstania konfliktu dyplomatycznego
2
. 

 

1. POLITYKA MEDIALNA 

W ostatnich latach operacje prowadzone w ramach Sojuszu stały się bardziej zło-

żone oraz zwiększyło się zapotrzebowanie na przejrzystą informację. Podejście do roz-

powszechniania informacji o zadaniach i działalności NATO musiało się zmienić. Zna-

cząca zmiana w polityce komunikacji społecznej NATO polega na rezygnacji z określe-

nia informowanie publiczne (public information) na rzecz terminu komunikacja społecz-

na (public affairs). Celem tego było odróżnienie relacji ze społeczeństwem od informo-

wania wewnętrznego. Sprawne prowadzenie polityki komunikacji społecznej stało się 

standardem wymaganym na każdym szczeblu dowodzenia.  

Polityka informacyjna NATO musi być spójna. Misją komunikacji społecznej sta-

ło się wspieranie dowódcy przez przekazywanie odbiorcom informacji w odpowiednim 

czasie, tak aby spowodowało to wzrost świadomości i zrozumienia społecznego dla woj-

skowych aspektów Sojuszu – jego celów, roli, prowadzonych operacji. Celem tego jest 

również podnoszenie wiarygodności organizacji. Odbiorcami przekazu mogą być sojusz-

nicy, społeczność międzynarodowa, regionalna, lokalna lub odbiorcy wewnętrzni
3
. 

Podstawowym celem komunikacji społecznej jest promocja działań NATO i jego 

dążeń. Pozytywne nastawienie opinii publicznej i zrozumienie przez nią roli sił zbrojnych 

zaangażowanych w konflikt wywiera znaczący wpływ na morale i zwartość sił uczestni-

czących w operacji. Media w znacznym stopniu kształtują opinię publiczną w skali naro-

dowej i międzynarodowej. Międzynarodowe media informacyjne wykazują aktywność  

w czasie wszystkich faz prowadzenia operacji, niezależnie od ich przebiegu. Liczba 

dziennikarzy na teatrze działań wojennych zależy głównie od możliwości uzyskania do-

stępu do wiadomości, stopnia zainteresowania opinii publicznej konfliktem i gwałtowno-

ści wydarzeń. Efektem ma być zwiększenie świadomości społecznej na temat działań 

NATO. Drogą do tego są: (1) współpraca z mediami, (2) komunikacja wewnętrzna oraz 

(3)  budowanie relacji ze społeczeństwem. 

Komunikacja wewnętrzna ma ułatwić przepływ informacji wewnątrz struktur 

NATO. Budowanie relacji ze społeczeństwem polega na interakcji pomiędzy instytucjami 

Sojuszu a otaczającym je środowiskiem cywilnym w państwach członkowskich. Opiera 

się to na zasadach: (1) upowszechniania informacji na temat działalności NATO,  

(2) przekazywania odpowiednich informacji we właściwym czasie, (3) sprawdzania, czy 

przekazywane informacje są zwięzłe, spójne, komplementarne i skoordynowane ze sobą, 

(4) przestrzegania reguł bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony informacji niejawnych 

                                                 
2
 Ibidem, s. 61. 

3
 A. Antczak, Strategia informacji i komunikacji społecznej NATO, „Kwartalnik Bellona” 4/2008, s. 97. 



Obywatel w mundurze… 

 
455 

oraz (5) wykonywania zadań w sposób rozważny, respektujący środowisko narodowe 

oraz lokalną i regionalną różnorodność kulturową
4
.  

Na rynku powszechnie dostępnych mediów znaczącą rolę zaczął odgrywać Inter-

net. NATO musiało więc podjąć odpowiednie kroki, aby sprostać współczesnym wyzwa-

niom i rosnącemu zapotrzebowaniu społeczeństwa na wszelkiego rodzaju informacje. 

Strony internetowe nie tylko pełnią funkcję informacyjną, ale także są wizytówką całej 

organizacji. Muszą przyciągać uwagę, być na bieżąco aktualizowane, łatwe w obsłudze, 

interaktywne oraz pozostawać w zgodzie ze standardami i wymogami NATO. Nie należy 

zapominać o osobistych stronach, tzw. blogach, na których są prezentowane opinie oraz 

przekazywane informacje. Mogą one mieć wpływ na wizerunek organizacji (pozytywny 

oraz negatywny) lub być źródłem informacji na temat bieżącej sytuacji, wyposażenia, 

zdolności operacyjnych bądź planów NATO dla potencjalnych wrogów Sojuszu. Obec-

nie, kiedy znaczenie obrazu wzrosło, zaistniała konieczność tworzenia takiego wizerunku, 

który byłby dostępny zarówno dla odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zgod-

nie z konfucjuszowską ideą – jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów.  

A. Antczak podkreśla rolę, jaką odgrywają służby prasowo-informacyjne oraz 

wojskowych biur prasowych. Każdy przedstawiciel NATO w mundurze – bez względu na 

rangę – który wypowiada się publicznie na temat organizacji jest postrzegany jako rzecz-

nik Sojuszu, niezależnie od tego, czy jest nim w rzeczywistości, czy też nie. Wyróżnione 

zostały trzy podejścia do zadań wykonywanych w ramach wojskowej polityki prasowo-

informacyjnej: 

- postawa bardzo aktywna – dokłada się wielu starań, aby poszerzać świado-

mość społeczną oraz przekazać w świat informację. Podejście to jest stoso-

wane, gdy występuje szerokie zainteresowanie społeczne. Działania powinny 

być wsparte szeroką gamą „produktów” promocyjno-informacyjnych, takich 

jak broszury, foldery, informatory. 

- postawa aktywna – podejmowane są zwyczajne, codzienne, rutynowe czyn-

ności mające na celu zwiększenie świadomości społecznej. Jest ono stosowa-

ne przy umiarkowanym zainteresowaniu opinii publicznej; 

- postawa reaktywna – nie są podejmowane kroki mające na celu zwiększenie 

świadomości społecznej, ale strategia komunikacji może być przygotowana 

z wyprzedzeniem na wypadek zainteresowania ze strony opinii publicznej lub 

mediów. W jego ramach odpowiada się na zapytania, gdyż przyjmuje się, że 

nie udzielenie odpowiedzi bądź jej unikanie nie jest rozwiązaniem trafnym. 

Stosuje się to podejście, gdy nie przewiduje się zainteresowania opinii pu-

blicznej lub zakłada się, że będzie ono niewielkie, a także wtedy, gdy są za-

grożone bezpieczeństwo operacyjne albo spójność prowadzonej polityki, bądź 

istnieje możliwość naruszenia dóbr osobistych lub materialnych
5
. 

Przychylne relacje mediów będą miały kluczowe znaczenie w utrzymaniu pu-

blicznego poparcia i życzliwości społeczności międzynarodowej. Możliwe jest, że działa-

nia pokazane w mediach niezależnych lub tych związanych z Sojuszem będą miały szko-

                                                 
4
 Ibidem, s. 96. 

5
 Ibidem, s. 99. 
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dliwy wpływ na całą strategię informacyjną NATO. Media dysponują potężnym wpły-

wem na międzynarodową opinię publiczną, zarówno związaną z przeciwnikiem, jak  

i własnym środowiskiem. Aktywne, dobrze zorganizowane podejście do mediów będzie 

więc znaczącym i pozytywnym czynnikiem w operacjach
6
.  

Wszelkiego rodzaju ćwiczenia stanowią istotny element w strategii komunikacji 

społecznej Sojuszu. Odpowiednie przygotowanie takiego wydarzenia może być interesu-

jące dla lokalnej ludności oraz ogółu społeczeństwa, które ma możliwość zapoznania się 

z wojskowymi aspektami działalności NATO. Obecnie, kiedy NATO angażuje się w wie-

le operacji na całym świecie, informacja i komunikacja społeczna budują pozytywny wi-

zerunek Sojuszu oraz dają możliwość zyskania poparcia społecznego dla różnego typu 

działań. 

 

2. KOMUNIKACJA STRATEGICZNA I JEJ ROLA WE WSPÓŁCZESNYM 

ŚWIECIE 

 W sytuacji coraz większej unifikacji działalności politycznej, gospodarczej 

i kulturowej, jak i również wzmożonej aktywności militarnej kontakty interpersonalne 

pomiędzy przedstawicielami poszczególnych państw są koniecznością wynikającą ze 

wspólnie prowadzonych interesów, konferencji, negocjacji gospodarczych i politycznych 

czy też wspólnych działań wojskowych. Ten ostatni aspekt nabiera szczególnego znacze-

nia jeśli chodzi o użycie sił w operacjach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Roz-

patrując układ o charakterze militarnym, należy podkreślić, że konieczność współdziała-

nia w ramach NATO, w tym prowadzenia przez ten Sojusz współczesnych operacji, po-

ciąga za sobą warunek komunikowania się na wszystkich płaszczyznach oraz obszarach 

jego aktywności. 

Komunikacja strategiczna nie jest w obrębie państw NATO zjawiskiem nowym  

i ma za zadanie wzmacniać akceptację dla działań oraz zrozumienie dla potrzeb zmian  

i strategii rozwoju. Obejmuje ona wymianę informacji w każdej formie pomiędzy siłami 

wsparcia pokoju (wojskiem) a środowiskiem, w którym wykonują one zadanie, w tym 

również z mediami. Każde słowo, obraz i działanie jest przekazem informacyjnym dla 

środowiska, w którym zadanie jest wykonywane
7
. Komunikacja strategiczna to sposób 

przekonywania innych ludzi do zaakceptowania czyichś pomysłów, polityk i wariantów 

działania. To przekonanie sojuszników i przyjaciół do wspierania tych, którzy pozostają 

neutralni, aby przeszli na naszą stronę albo nadal pozostali neutralni. To również 

przekonanie przeciwników, że mamy siłę i chęć pokonać ich oraz przekonanie obywateli 

do wspierania polityk swoich przywódców, tak żeby opracowana została wola narodu do 

osiągania celów narodowych. W tym kontekście strategia komunikacyjna staje się 

istotnym elementem narodowego przywództwa
8
. Komunikacja strategiczna opisuje różne 

narzędzia wykorzystywane przez rządy do zrozumienia ogólnoświatowych postaw  

i kultur oraz angażuje się w dialog pomysłów pomiędzy ludźmi a instytucjami 

                                                 
6
 Doktryna działań połączonych D/01 (C), Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2009, s. 106. 

7
 J. Trembecki, Sztuka operacyjna a strategia w Afganistanie, „Kwartalnik Bellona” 1/2010, s. 73. 

8
 R. Halloran, Strategic Communication, 

http://www.ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/3110SCparameters.pdf [dostęp: 24/09/2010]. 

(tłumaczenie własne) 



Obywatel w mundurze… 

 
457 

doradzającymi politykom, dyplomatom i przywódcom wojskowym w sprawach 

oddziaływania opinii publicznej odnośnie wyboru polityki oraz wpływającymi na 

postawy i zachowania poprzez strategie komunikacyjne
9
.
 
Na podstawie tego wyjaśnienia 

stworzona została przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oficjalna 

definicja
10

: Komunikacja strategiczna opisuje różne narzędzia wykorzystywane przez 

rządy na rzecz pokoleń, aby zrozumieć ogólnoświatowe postawy i kultury; aby angażować 

się w dialog pomysłów pomiędzy ludźmi a instytucjami; aby doradzać politykom, 

dyplomatom i przywódcom wojskowym w sprawach oddziaływania opinii publicznej co 

do wyboru polityki oraz aby wpływać na postawy i zachowania poprzez stosowanie 

różnych strategii komunikacyjnych.  

W marketingu komunikacja strategiczna definiowana jest jako proces, w którym 

kierownictwo firmy bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie informacji (ko-

munikatów), które koncentrują się na uzasadnieniu przyczyn i tła podejmowanych decyzji 

oraz strategii. Komunikacja strategiczna wychodzi od postawienia celu, który zakotwi-

czony jest w strategii firmy. W połączeniu z diagnozą potrzeb pracowników, pozwala to 

odpowiednio dobrać narzędzia komunikacji i przekazywane w nich treści, tak by osiągnąć 

zakładane rezultaty. 

Znaki rozpoznawcze komunikacji strategicznej to: 

- komunikowanie wizji, misji, wartości i istotnych informacji w celu zapewnie-

nia wspólnego punktu widzenia; 

- szczera i punktualna komunikacja; 

- dobrze zaplanowana strategia i taktyka komunikacji; 

- dialog, informacja, systematyczna komunikacja; 

- koncentracja na „dlaczego”, a nie „co”
 11

.
 
 

Komunikacja strategiczna ma za zadanie wzmacniać akceptację dla działań orga-

nizacji, zrozumienia dla potrzeby zmian i strategii rozwoju oraz budzić świadomość, co to 

znaczy dla firmy, dla jej pracowników i klientów przez pryzmat oczekiwań, korzyści gru-

powych i jednostkowych oraz wartości dodanej
12

.
 
 

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w swoich dokumentach z 2008 r. 

opisuje komunikację strategiczną jako organizowanie i/lub synchronizowanie działań, 

obrazów i słów w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu
13

. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 

pracowników amerykańskiego Departamentu Obrony, cywilnych instruktorów i wielu 

praktyków zostało opracowanych 9 zasad komunikacji strategicznej. Celem ich jest 

                                                 
9
 D. Matchette, Marketing as an element of strategic communications, 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army-usawc/marketing_stratcomm.pdf [dostęp: 30/10/2009]. 

(tłumaczenie własne) 
10

 Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic Communications, 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/dsb_strategic_communication.pdf [dostęp: 30/10/2009]. 

(tłumaczenie własne) 
11

 Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2006. Raport z badania wraz z praktycznymi rozwiązaniami., 

http://www.gfmp.com.pl/serviet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_R_komunikacja_wewnętrzna_

w_Polsce_2006.pdf [dostęp: 25/01/2010]. 
12

 K. Królak, Efektywna komunikacja wewnętrzna jako element budowania tożsamości firmy usług 

doradczych., http://www.pureconcept.pl/pc_download/pub2.pdf [dostęp: 25/01/2010]. 
13

 Principles of Strategic Communication, http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/principles.pdf 

[dostęp: 18/09/2010]. (tłumaczenie własne) 
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usprawnienie dialogu oraz szkolenia promującego zrozumienie komunikacji strategicznej. 

Zasady nie zostały ponumerowane i żadnej z niech nie nadano pierwszeństwa. Rysunek  

1 przedstawia 9 zasad komunikacji strategicznej. 

 

Rysunek 1. Zasady komunikacji strategicznej 

Źródło: Principles of Strategic Communication, 

http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/principles.pdf  [dostęp: 18/09/2010] (tłumaczenie 

własne) 

 

Dokonana została również charakterystyka tych 9 zasad komunikacji strategicz-

nej
14

. 

 

Przywództwo  

To właśnie liderzy nawiązują i prowadzą proces komunikacji strategicznej. Aby 

zapewnić zintegrowanie wysiłków komunikacyjnych, przywódcy powinni umieścić ko-

munikację w centrum swoich działań. Udana komunikacja strategiczna, czyli integracja 

działań, słów i obrazów, zaczyna się razem z intencjami i pod kierownictwem przywód-

cy. Pożądane cele i wyniki są ściśle związane z głównymi zagadnieniami operacji przed-

stawionymi w organizacji, dowodzeniu lub wspólnym planie kampanii. Rezultaty to dzia-

                                                 
14

 Ibidem. 
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łania i słowa połączone z planem. Liderzy powinni zapewnić komunikację strategiczną  

w takim samym stopniu, jak logistykę czy wywiad. 

 

Wiarygodność 

Rozumiana jako prawdomówność i szacunek pomiędzy obiema stronami. Wiary-

godność i konsekwencja są podstawami skutecznej komunikacji. Budują i polegają one na 

precyzji, prawdomówności i szacunku. Działania, słowa i obrazy muszą być zintegrowa-

ne i skoordynowane wewnętrznie i zewnętrznie z niezauważalnymi niekonsekwencjami 

pomiędzy słowami a czynami czy pomiędzy polityką a czynami. Komunikacja strategicz-

na potrzebuje profesjonalnego wsparcia w postaci dobrze wyszkolonej i profesjonalnej 

kadry odpowiedzialnej za komunikowanie informacji. Wiarygodność pociąga za sobą 

komunikowanie przy wsparciu osób powszechnie uznawanych za bardziej wiarygodne. 

 

Zrozumienie 

Wiąże się z pełnym zrozumieniem innych postaw, kultur, tożsamości, zachowań, 

historii, perspektyw i systemów społecznych. Indywidualne doświadczenie, kultura i wie-

dza kreują kontekst kształtujący ich postrzeganie, jak i również ocenę działań. Należy 

pamiętać, że pojęcia wartości moralnych nie są absolutne, ale łączą się z indywidualnymi 

relacjami społecznymi i kulturowymi. Odbiorcy nadają znaczenie przez interpretowanie 

naszej komunikacji z nimi, dlatego też to, co mówimy, robimy czy pokazujemy, nie musi 

być tym, co oni słyszą lub widzą. Postępowanie bez zrozumienia naszego odbiorcy może 

doprowadzić do nieporozumień nawet z poważnymi konsekwencjami. Zrozumienie su-

biektywnego wpływu kultury, języka, historii, religii, środowiska i innych czynników jest 

ważne podczas przygotowywania strategii komunikacyjnej dla danej populacji. Budowa-

nie stosunków i współpraca z koalicją, państwem gospodarzem, przedstawicielami nauki, 

organizacjami pożytku publicznego i środowiskami biznesowymi oraz wewnątrz organi-

zacji ułatwią lepsze zrozumienie odbiorcy. 

 

Dialog 

Rozumiany jako wielostronna wymiana poglądów, aby promować zrozumienie  

i budować relacje. Skuteczna komunikacja wymaga czynnego słuchania, zaangażowania  

i próby wzajemnego zrozumienia, które prowadzą do zaufania. Sukces polega na budo-

waniu i wpływaniu na wzajemne stosunki. Liderzy powinni wykorzystać te stosunki do 

prezentowania polityki i działań całościowo przed operacjami czy określonymi wydarze-

niami. Udany rozwój i wprowadzenie strategii komunikacyjnej rzadko kiedy następuje  

w krótkim czasie. Relacje potrzebują czasu, aby się rozwinąć i wymagają słuchania, sza-

cunku dla kultury oraz budowania zaufania. 

 

Wszechobecność 

Komunikacja nie ma granic w czasie i przestrzeni. Wszyscy uczestnicy komuniku-

ją coś świadomie lub nie. Wszystko co mówimy, robimy lub to, czego nie uda nam się 

zrobić, czy powiedzieć pociąga za sobą zamierzone lub niezamierzone konsekwencje. 

Każde działanie, słowo czy obraz wysyła wiadomość i każdy członek zespołu przekazuje 

wiadomość. Każda komunikacja może mieć wpływ strategiczny, ale należy pamiętać, że 
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niezamierzeni odbiorcy są nieuniknieni w globalnym środowisku informacji, dlatego też 

liderzy muszą myśleć o możliwych komunikacyjnych rezultatach swoich działań. 

 

Jedność wysiłku 

Strategia komunikacyjna to konsekwentny, oparty na współpracy proces, który 

musi być zintegrowany pionowo, od strategicznych przez taktyczne poziomy, oraz po-

ziomo przez interesariuszy
15

. Liderzy koordynują i synchronizują potencjał oraz narzę-

dzia władzy ze swoim obszarem odpowiedzialności, obszarami wpływu czy zaintereso-

wań, aby osiągnąć pożądane wyniki. Uznając, że nasze organizacje nie będą działały sa-

me, najlepiej byłoby, aby wszyscy, którzy mają jakiś wpływ byli częścią integracji ko-

munikacyjnej. 

 

Rezultat 

Komunikacja strategiczna powinna skupiać się na osiągnięciu pożądanych rezulta-

tów, dążąc do jasno zdefiniowanego stanu końcowego. Procesy, zagadnienia, cele komu-

nikacyjne oraz sposoby zaangażowania wywodzą się z polityki, wizji strategicznej, pla-

nowania kampanii i operacyjnego projektu. Strategia komunikacyjna to nie tylko jeszcze 

jedno narzędzie w rękach przywódcy. Musi ona kierować wszystkim, co organizacja robi 

i mówi, łącząc się z innymi funkcjami w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

 

Reagowanie 

Istotny jest właściwy odbiorca, właściwa wiadomość, właściwy czas i właściwe 

miejsce. Komunikacja strategiczna powinna koncentrować się na długoterminowych koń-

cowych rezultatach lub pożądanych wynikach. Szybka reakcja na rozwijający się problem 

lub kryzys jest ważna, gdyż może mieć ona strategiczny skutek. Komunikacja strategicz-

na musi dotrzeć do zamierzonego odbiorcy przez przetworzoną wiadomość, która jest 

dopasowana do odbiorcy. Komunikacja strategiczna angażuje szerszy wachlarz przygo-

towanych działań, obrazów i słów, aby wspierać politykę, ważne cele strategiczne i cało-

ściowy wizerunek. Organizacja musi pozostać wystarczająco elastyczna, aby adresować 

określone kwestie do określonych odbiorców, często w określonym czasie, komunikując 

się w celu osiągnięcia jeszcze lepszego efektu.  

 

Ciągłość 

Komunikacja strategiczna to ciągły proces badań i analiz, planowania, wykonania 

i oceny. Powodzenie w tym procesie wymaga dokładnej i stałej analizy oraz oceny wi-

docznej w planowaniu i działaniu. Komunikacja strategiczna wspiera cele organizacji 

przez dopasowywanie się w miarę potrzeb oraz zmieniających się planów. Proces komu-

nikacji strategicznej powinien działać w szybszym tempie niż działa strona przeciwna. 

 

                                                 
15

 Interesariusze – osoby, grupy osób lub podmioty, które biorą czynny udział w przedsięwzięciach firmy, 

lub są bezpośrednio i materialnie zainteresowane ich wynikami lub wywierają wpływ na nie. Por. Słow-

nik, http://www.polrisk.pl/index.php/pl/Zarzadzanie-ryzykiem/Slownik/Interesariusze [dostęp: 

30/09/2010]. 
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Komunikacja strategiczna to proces złożony. Przyrównuje się ją do orkiestry
16

, co 

ilustruje rysunek 2. Umieszczając w centrum działania, obrazy i słowa (actions, images, 

words), rolę dyrygenta powierzono doświadczonym liderom (senior leaders). Po stronie 

orkiestry znalazły się: (1) operacje informacyjne (information operations) razem z opera-

cjami psychologicznymi (PSYOP); (2) komunikacja społeczna (public affairs); (3) wspar-

cie obrony dla dyplomacji publicznej (defense suppory to public diplomacy); 

(4) współpraca w sprawie bezpieczeństwa teatru (theater security cooperation); 

(5) informacja wizualna (visual information); (6) operacje (operations). Po stronie wi-

downi znaleźli się: (1) interesariusze (stakeholders); (2) docelowi odbiorcy (intended au-

diences); (3) amerykańska opinia publiczna (US public); (4) amerykańskie media  

(US media); (5) sojusznicy (allies); (6) przeciwnicy (adversaries); (7) neutralni (neu-

trals); (8) międzynarodowe media (international media); (9) zwolennicy (supporters). 

Dodatkowo pojawili się też: (1) niezamierzeni odbiorcy (unintended audiences), 

(2) reakcja (feedback) oraz (3) dobrze dobrany pakiet (tailored package). 

 

Rysunek 2. Komunikacja strategiczna jako orkiestra 

Źródło: Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy,  

US Joint Forces Command, Joint Warfighting Center 2011, 

http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/Strategic%20Communication%20Handbook%20

Ver%203%20-%20June%202010%20JFCOM.pdf [dostęp: 10/09/2010] (tłumaczenie własne) 

 

Podkreślona zostaje też rola kilku czynników, takich jak: 

                                                 
16

 Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy, US Joint Forces 

Command, Joint Warfighting Center 2011, 

http://www.carlisle.army.mil/DIME/documents/Strategic%20Communication%20Handbook%20Ver%203

%20-%20June%202010%20JFCOM.pdf [dostęp: 10/09/2010]. (tłumaczenie własne) 
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- Pożądany efekt – jaki jest stan końcowy; 

- Słuchanie – co jest ważne dla odbiorcy; 

- Rozumienie – różne perspektywy czy zainteresowania; 

- Rozważanie – strategiczna implementacja
17

. 

E. Goldman, definiując komunikację strategiczną, zwraca uwagę, iż celem jej jest 

wpłynąć na podejścia i zachowania, a nie sprawić, aby inni nas lubili. Jest to cały wa-

chlarz informacji, pomysłów i działań wpływających na podejście i zachowanie docelo-

wego odbiorcy, które wspierają cele polityczne za pomocą różnego rodzaju środków do-

pasowywanych do zróżnicowanego odbiorcy. Zwraca uwagę, że ważne jest, aby działać 

globalnie, a myśleć lokalnie. Analizując komunikację strategiczną, dokonuje kilku zało-

żeń: 

- Informacja i komunikacja kształtują percepcję, podejście i zachowanie. In-

formacja to przetworzone dane. Komunikacja to transmisja informacji od wy-

syłającego do odbiorcy. 

- Komunikacja może pociągać za sobą skutek strategiczny, ale nie wszystkie 

komunikacje są strategiczne. 

- Odbiorca to uprzedzony słuchacz, który przetwarza informację przez pryzmat 

własnych odniesień. Znaczenie, które inni przypisują naszym wiadomościom 

tylko częściowo pochodzi od słów i obrazów, których używamy. 

- Im więcej wiemy o kulturach, społecznych i politycznych strukturach, reli-

giach i językach, tym lepiej będziemy rozumieć uprzedzenia oraz lepiej dopa-

sowywać naszą wiadomość. Pracujemy z wieloma odbiorcami, których nie 

rozumiemy i którzy nas nie rozumieją
18

. 

R. Halloran podkreśla rolę wysyłanej wiadomości oraz odbiorcy, który staje się 

najważniejszym celem. Dzisiejsza technologia uniemożliwia dyskretny kontakt z indywi-

dualnym odbiorcą. Nawet jeżeli zwracamy się do konkretnego odbiorcy, wiadomość tę 

odczytają też inni. Nie można przekazać czegoś jednej grupie, a czegoś innego drugiej 

grupie. Inny odbiorca rozumie tę samą wiadomość zupełnie inaczej. Dlatego też stworze-

nie dobrej wiadomości jest bardzo trudne. Strategia komunikacyjna powinna zaczynać się 

w chwili, kiedy polityka jest tworzona, a nie dodana potem. Zbyt często strategiczne de-

cyzje są podejmowane bez rozważenia, jak różni odbiorcy je odczytają.  

Podkreślona została też przewaga jaką ma wiadomość pisana nad słyszaną  

w przekazywaniu komunikatu, ponieważ mniejsze jest prawdopodobieństwo błędnego 

odczytania wiadomości podczas działania w środowisku obcojęzycznym. Trudny jest też 

dobór odpowiedniego środka przekazu komunikatu, by dotarzeć do grupy docelowej. 

Działania są najlepszą strategią komunikacyjną. Strategia komunikacyjna to także pisanie 

wystąpień dla Prezydenta i ważniejszych polityków oraz przywódców, publiczne wystą-

                                                 
17

 T. Brown, Strategic Communication and Information Operations in SSTaR Missions, materiał niepubli-

kowany z konferencji, Akademia Obrony Narodowej 13-14 maja 2009. 
18

 E. Goldman, Strategic Communication Theory and Application, 

http://www.ndu.edu/CTNSP/docUploaded//Strat_Com%20June08%20Goldman_Plenary.pdf [dostęp: 

25/09/2010]. (tłumaczenie własne) 
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pienia, komentarze w czasie różnego rodzaju ceremonii, jak również dyplomacja i działa-

nia informacyjne. Istotną rolę w komunikacji strategicznej odgrywa wywiad
19

. 

Określona została też metodologia komunikacji strategicznej. Poprzez słuchanie, 

kontrolowanie oraz modyfikowanie należy: (1) wyznaczyć cele polityki, (2) rozpoznać 

odbiorcę, (3) określić pożądane rezultaty zachowań, (4) przeprowadzić analizę odbior-

cy
20

, (5) rozpoznać zagadnienia, (6) formułować cele i dopasowywać wiadomości i dzia-

łania do odbiorcy, (7) zharmonizować słowa, działania i polityki, (8) zsynchronizować 

sposoby i ramy czasowe, (9) przewidywać, uprzedzać i przeciwstawiać się reakcji prze-

ciwnika oraz (10) oceniać, uaktualniać analizy odbiorców i opracować ponownie
21

. 

  R. Halloran uważa, iż komunikacja strategiczna ma swoje korzenie 

w prawdziwym i klasycznym znaczeniu słowa propaganda. Pochodzi od łacińskiego pro-

pagare i znaczyło rozpowszechniać, rozprzestrzeniać (spread). Do I Wojny Światowej 

było to tylko termin neutralny, który znaczył wykorzystanie faktycznej i dokładnej infor-

macji w celu przyspieszenia jakichkolwiek spraw, które były promowane. W czasie  

I Wojny Światowej znaczenie to zaczęło się zmieniać, a potem w czasie II Wojny Świa-

towej propaganda stała się bronią w nazistowskim arsenale i znaczenie tego słowa uległo 

zmianie
22

. Słowniki nadal definiują propagandę jako szerzenie jakichś poglądów, haseł 

politycznych mające na celu pozyskanie zwolenników
23

.   

Komunikacja strategiczna pomaga kształtować kontekst i budować relacje, które 

podkreślają osiągnięcia politycznych, gospodarczych oraz wojskowych celów. Komuni-

kując musimy rozumieć postawy i kultury, szanować czyjeś myśli, adaptować rozwinięte 

technologie informacyjne oraz stosować skomplikowane umiejętności i strategie komuni-

kacyjne, jeżeli chcemy być skuteczni. Jeżeli chcemy być przekonujący, musimy być wia-

rygodni. Polityka, dyplomacja, operacje wojskowe oraz strategia komunikacyjna nigdy 

nie powinny być zarządzane osobno. Komunikacja strategiczna obejmuje cztery główne 

narzędzia: 

1. Dyplomacja społeczna, dzięki wymianie ludzi oraz pomysłów, buduje trwałe 

relacje i otwartość na kulturę, wartości i politykę narodu. Wpływa na postawy 

oraz przekonuje społeczeństwa do prowadzonej polityki. W dobie globalnych 

mediów, rewolucji internetowej i potęgi obecnych organizacji żadna strategia, 

polityka, inicjatywa dyplomatyczna nie odniesie sukcesu bez wsparcia spo-

łecznego. Przykłady dyplomacji społecznej to międzynarodowe wymiany stu-

dentów, stypendia, briefing (spotkanie informacyjne) dla prasy przygotowany 

również przez ambasady, oficjalne strony internetowe w wielu językach, wy-

wiady z ambasadorami oraz dowódcami wojskowymi prezentowane w tele-

wizji. 

2. Komunikacja społeczna jest wykorzystywana do przedstawienia działań ko-

munikacyjnych informujących media i ludzi. Koncentrują się oni na mediach 

                                                 
19

 R. Halloran, op. cit. 
20

 Jakie są obecnie wyobrażenia, podejścia i zachowania? Jakie pożądane skutki dotyczące wyobrażenia, 

podejścia i zachowania chcemy osiągnąć? 
21

 E. Goldman, op. cit. 
22

 R. Halloran, op. cit. 
23

 Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slownik/2508812/propaganda [dostęp: 30/09/2010]. 
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krajowych, ale działania docierają do sojuszników i przeciwników na całym 

świecie. Dyplomacja społeczna i komunikacja społeczna stosują podobne na-

rzędzia i metody,  a ich odbiorcy są zarówno na skalę globalną, jak i lokalną. 

3. Nadawanie programów międzynarodowych jest opłacane przez rządy, aby 

przekazać wiadomości, pogramy publicystyczne, programy informacyjne  

i rozrywkowe dla globalnego odbiorcy za pomocą radia, telewizji czy syste-

mu sieciowego.  

4. Operacje informacyjne są to skoordynowane i zsynchronizowane działania 

podejmowane dla uzyskania pożądanego wpływu na sposób myślenia strony 

przeciwnej, potencjalnych przeciwników i innych grup, wspierając ogólne ce-

le Sojuszu
24

. 

Komunikacja strategiczna to zsynchronizowana koordynacja rządzenia krajem, 

spraw państwowych, dyplomacji, wojskowych operacji informacyjnych oraz innych dzia-

łań wzmacnianych przez polityczne, ekonomiczne, wojskowe i inne przedsięwzięcia, aby 

udoskonalić cele polityki zagranicznej. Wykorzystanie informacji wymaga skoordynowa-

nia z wysiłkami sprzymierzeńców, przyjaciół oraz byłych przeciwników. Ponadto zmusza 

to do ciągłej integracji wielu agencji, sił, dyscyplin, wymiarów oraz choreografii i syner-

gii. Każde dowództwo powinno sporządzić projekt strategii informacyjnej teatru działań, 

koncentrując się na: (1) czynnych, wpływowych oraz kształtujących staraniach, aby zre-

dukować źródła konfliktu, (2) pomocy narodowi w przejściu do systemu demokratyczne-

go, (3) dialogu budującym polityczne, ekonomiczne (gospodarcze), wojskowe, medycz-

ne, handlowe, społeczne, oświatowe mosty, (4) rozwoju wspólnych podejść 

do problemów regionalnych, (5) redukcji motywacji i legalności posiadaczy broni nukle-

arnej oraz innej broni masowej zagłady oraz (6) podkreślaniu prawidłowej roli wojska  

w demokracji
25

. Wprowadzając długoterminowe zmiany, atakując źródła konfliktu oraz 

zachęcając do dialogu i otwartości, wszystkie organizacje wykorzystujące komunikację 

strategiczną przyczyniają się znacznie do utrzymywania pokoju, umacniania stabilności, 

osłabiania terroryzmu, rozprzestrzeniania broni masowej zagłady oraz przepływu narko-

tyków.  

Należy pamiętać, iż każde działanie staje się częścią dialogu, każdy żołnierz prze-

kazuje jakiś komunikat i należy wykorzystać wszystkie dostępne środki i możliwości, 

takie jak: radio, ulotki, informacje przekazywane ustnie, kontakt z lokalnymi radami, 

udział w projektach dotyczących odbudowy. Nieoceniona pozostaje też rola lokalnej lud-

ności przekazującej sobie określone informacje. 

 

3. KOMUNIKACJA STRATEGICZNA W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH 

BADAŃ 

Teren badań wymuszony został obszarem, w którym działały instytucje, grupy 

społeczne, jak i również żołnierze lub osoby cywilne, zajmujące się na co dzień proble-

matyką związaną z negocjacjami prowadzonymi w ramach współpracy cywilno-

                                                 
24

 Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic Communications, op. cit. 
25

 J. Jones, Strategic Communication A Mandate for the United States., 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/jfq/1839.pdf [dostęp: 20/09/2010]. (tłumaczenie własne) 
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wojskowej podczas operacji wsparcia pokoju
26

. Respondentami są osoby służące w insty-

tucjach Ministerstwa Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojo-

wych w Kielcach, Dowództwie Operacyjnym SZ oraz uczestnicy misji z innych jednostek 

wojskowych. Zwrócono się również z prośbą o wzięcie udziału w badaniach do organiza-

cji międzynarodowych, pozarządowych oraz rządowych. Niestety tylko 1 osoba z wyżej 

wymienionych organizacji wyraziła zainteresowanie niniejszymi badaniami.  

Grupę respondentów, z którymi przeprowadzono wywiad ekspercki stanowiło  

25 osób (mężczyzn), z których 96% to żołnierze zawodowi. Ograniczona liczba osób, 

które zostały poddane badaniu wynika z faktu, iż mimo dużej ilości żołnierzy uczestni-

czących w operacjach w Afganistanie i Iraku, tylko niewielka grupa upoważniona była do 

bezpośredniego kontaktu z decydentami reprezentującymi ludność cywilną danego kraju. 

Populację osób badanych poproszono o udzielenie odpowiedzi na 20 pytań dotyczących 

sposobów i technik negocjacji mających wpływ na osiąganie celów komunikacji strate-

gicznej w operacjach wsparcia pokoju.  

Dobierając próbę badawczą, założono, iż powinna ona mieć charakter kontrasto-

wy pod względem takich zmiennych, jak: wiek, udział w misjach, udział w negocjacjach 

oraz charakterystyka zawodowa. Z uzyskanej analizy socjo-demograficznej wynika, iż  

w badaniach wzięli udział przedstawiciele różnych grup wiekowych. Wśród osób obję-

tych badaniem najmniej liczną grupę stanowili respondenci powyżej 45 roku życia –  

4 osoby (16%). Pozostałe grupy były reprezentowane przez porównywalną liczbę respon-

dentów: powyżej 25 roku życia – 8 (32%), powyżej 35 roku życia – 6 osób (24%), a po-

wyżej 40 roku życia – 7 osób (28%). 

Kontrastowość takich zmiennych jak udział w misjach najlepiej ilustruje tabela 1. 

 

Tabela 1. Struktura próby badawczej według ilości udziału w misjach 

Udział w misjach Afganistan Irak 

1 raz 10 osób 10 osób 

2 razy 6 osób 3 osoby 

3 razy -------- 1 osoba 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W misjach w Afganistanie udział wzięło 11 osób (44%), 9 osób (36%) wzięło 

udział w misjach w Iraku, a 5 osób (20%) uczestniczyło w obu misjach. Wśród respon-

dentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które tylko 1 raz brały udział w misjach 

zarówno w Afganistanie, jak i w Iraku. 

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące współpracy z organizacjami międzyna-

rodowymi, rządowymi i pozarządowymi oraz z władzami i ludnością lokalną, które to 

                                                 
26

 Ze względu na obszerność badań, które przedstawione zostały w  rozprawie doktorskiej pt. „Negocjacje 

jako narzędzie współpracy cywilno-wojskowej osiągania celów komunikacji strategicznej w operacjach 

wsparcia pokoju”, w artykule zaprezentowano jedynie wyniki dotyczące komunikacji strategicznej. Por.  

B. Gwiazda-Rzepecka, Negocjacje w operacjach wsparcia pokoju w Iraku i Afganistanie – wyniki badań, 

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2012 nr 1 (163), Wrocław 2012, s. 73-

93. 
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ściśle łączą się i maja wpływ na osiąganie celów komunikacji strategicznej, a następnie 

analizie poddane zostaną pytania dotyczących komunikacji strategicznej. 

Pierwszym pytaniem było: Jak Pani/Pana zdaniem powinna przebiegać współ-

praca z organizacjami międzynarodowymi, rządowymi oraz pozarządowymi w ope-

racjach wsparcia pokoju? 60% respondentów uznało, iż współpraca ta powinna być 

oparta na zasadach partnerstwa, kooperacji oraz wzajemnym wsparciu. Często łączą ich  

z siłami pokojowymi wspólne cele, ale dzielą różne koncepcje ich realizacji. Zdarza się, 

iż cele założone przez instytucje międzynarodowe są nieczytelne dla tych organizacji. 

Ogromną rolę odgrywa wymiana informacji. W takiej sytuacji istotnym aspektem staje 

się również zwiększenie zaufania do wojska. Wiele organizacji, chcąc zachować neutral-

ność, unika współpracy z komórkami wojskowymi. Dlatego też przedstawiciele organiza-

cji międzynarodowych, rządowych oraz pozarządowych powinni uczestniczyć w procesie 

planowania i przygotowania misji oraz stanowić organ doradczy dowódcy kontyngentu. 

20% respondentów uznało, że obecny podział jest skuteczny. Organizacje te zapewniają 

działania humanitarne na rzecz społeczności lokalnej, podczas gdy wojsko zapewnia bez-

pieczeństwo w sytuacjach, kiedy organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe 

nie są w stanie zabezpieczyć pewnych przedsięwzięć tylko swoim nakładem środków. 

Wystarczającym wsparciem jest pomoc koordynowana przez struktury współpracy cy-

wilno-wojskowej. Zdarzały się też opinie przeciwne (12%) głoszące, że współpraca po-

winna zostać ograniczona do minimum, a strony nie powinny sobie przeszkadzać. Zbyt 

duża rozbieżność, celów, interesów i metod działania uniemożliwia współpracę i współ-

działanie. Często organizacje te nawet nie współpracują ze sobą. Były też bardziej rady-

kalne opinie (8%) mówiące o włączeniu organizacji międzynarodowych, rządowych oraz 

pozarządowych w struktury wojska. Ich ogromne doświadczenie mogłoby być lepiej wy-

korzystane. Zdarza się, iż starają się one zepchnąć odpowiedzialność za złe przeprowa-

dzenie danej operacji na wojsko. Strukturę odpowiedzi przedstawia rysunek 3. 
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Rysunek 3. Zasady współpracy z organizacjami międzynarodowymi, rządowymi oraz poza-

rządowymi w operacjach wsparcia pokoju 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Następne pytanie dotyczące współpracy brzmiało: Jak Pani/Pana zdaniem po-

winna przebiegać współpraca z władzami oraz społecznością lokalną? 

68% respondentów uznało, iż powinna to być współpraca oparta na partnerstwie. Ogrom-

ne znaczenie ma wzajemny szacunek oraz zrozumienie również dla różnic kulturowych. 

Respondenci zwrócili uwagę, iż to gospodarze powinni nadawać ton procesowi przywra-

cania „normalności”. Niezbędne są spotkania z władzami, starszyzną, a w przypadku 

Afganistanu również z przedstawicielami ANA (Afghan National Army) i ANP (Afghan 

National Police) oraz społecznością lokalną. 20% respondentów uważa, iż powinna być 

ona oparta na pomocy pośredniej, a nie tylko bezpośredniej. Przez pomoc pośrednią nale-

ży rozumieć umożliwienie rozwoju danego rejonu, tworzenie nowych miejsc pracy, uła-

twienie zdobycia zawodu lub wykształcenia, możliwość rozwijania się oraz wszelkie 

działania prewencyjne. Działania bezpośrednie ograniczają się do przekazywania darów. 

Władza i ludność lokalna sama powinna wyrażać chęć zmian, jednak, gdy poproszą  

o pomoc pośrednią, należy im takiej pomocy udzielić. Respondenci zwrócili uwagę, iż 

nie należy koncentrować swojej pomocy tylko na jednej grupie społecznej. Nie bez zna-

czenia pozostaje jeszcze kwestia zapewnienia bezpieczeństwa. Dla 12% respondentów 

powinna być oparta na niesieniu pomocy bezpośredniej oraz spełnianiu oczekiwań władz 

i społeczności lokalnej. Powinno się unikać wprowadzania tylko naszych rozwiązań. Za-

sady współpracy z władzami oraz społecznością lokalną w operacjach wsparcia pokoju 

ilustruje rysunek 4. 
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Rysunek 4. Zasady współpracy z władzami oraz społecznością lokalną w operacjach wspar-

cia pokoju 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Następne pytanie brzmiało: Czy Pani/Pana zdaniem negocjacje przyczyniają 

się do osiągania celów komunikacji strategicznej w operacjach wsparcia pokoju? 

60% respondentów uważa, iż negocjacje przyczyniają się do osiągania celów komunika-

cji strategicznej, a 4% respondentów reprezentuje przeciwną opinię. 36% respondentów 

nie miało zdania w wyżej wspomnianej kwestii, z których 67% to osoby powyżej 40 roku 

życia. Strukturę odpowiedzi na temat wpływu negocjacji na osiąganie celów komunikacji 

strategicznej w operacjach wsparcia pokoju ilustruje rysunek 5. 
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Rysunek 5. Wpływ negocjacji na osiąganie celów komunikacji strategicznej w operacjach 

wsparcie pokoju 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Największą wartością współczesnego świata jest informacja. Zapewnienie dostępu 

do niej oraz jej płynny przepływ mają fundamentalne znaczenie dla powodzenia działań, 

dlatego następne pytanie brzmiało: Jakie znaczenie według Pani/Pana ma komunika-

cja strategiczna w operacjach wsparcia pokoju? Wszyscy respondenci (100%) uznali, 

że komunikacja strategiczna znacząco wpływa na prowadzenie operacji wsparcia pokoju. 

40% respondentów uznało, iż ułatwia opracowanie wspólnego kierunku działań, współ-

pracę oraz dialog. Ułatwia ona wszystkim stronom wzajemne zrozumienie, tolerancję  

i znalezienie wspólnej płaszczyznę komunikacji. 33% respondentów uważa, iż kreuje 

wizerunek sił pokojowych i prezentuje cel, który mają do osiągnięcia. Wpływa na lepsze 

postrzeganie wojska przez społeczności lokalne. Pozwala zdobyć przychylność ludności. 

Sukcesy na poziomie lokalnym mają ścisły związek z działaniami na szczeblu strategicz-

nym. 27% respondentów zauważyło, że usprawnia przebieg operacji i jest tak samo waż-

na, jak wyposażenie, uzbrojenie oraz stan liczebny wojsk koalicji. Stała się ona nieroz-

łącznym elementem wszystkich działań. Znaczenie komunikacji strategicznej w opera-

cjach wsparcia pokoju ilustruje tabela 2. 

 

Tabela 2. Znaczenie komunikacji strategicznej w operacjach wsparcia pokoju 

Znaczenie komunikacji strategicznej  

w operacjach wsparcia pokoju 

Respondenci 

Ułatwienie współdziałania 40% 

Kreowanie wizerunku 33% 

Usprawnienie przebiegu operacji 27% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza i ocena doświadczeń respondentów dotyczących komunikacji strategicz-

nej pozwoliła autorowi na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Powinno się dążyć do usamodzielnienia się beneficjentów pomocy humanitarnej,  

a nie wykonywać pewne działania za nich. Współpraca powinna koncentrować się na 

pomocy pośredniej, a nie tylko bezpośredniej. 

2. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, rządowymi oraz pozarządowymi 

powinna być oparta na partnerstwie. Często brak zaufania do wojska, chęć zachowa-

nia neutralności oraz odmienne realizacje wspólnych celów utrudniają niesienie po-

mocy społecznościom lokalnym. 

3. Również współpraca z władzami oraz społecznością lokalną powinna być oparta na 

partnerstwie. Pomoc powinna być skoncentrowana głównie na pomocy pośredniej – 

tworzeniu nowych miejsc pracy, ułatwieniu zdobycia zawodu lub wykształcenia oraz 

umożliwieniu rozwoju danego regionu. Pomoc bezpośrednia, taka jak rozdawanie da-

rów, doraźne zaopatrzenie medyczne itp., powinna być ograniczona do minimum. Na-

leży unikać wprowadzania rozwiązań korzystnych tylko z punktu widzenia wojsk po-

kojowych, lecz powinno się również wsłuchać w potrzeby lokalnych społeczności. 

4. Zapewnienie dostępu do informacji oraz jej płynny przepływ mają fundamentalne 

znaczenie dla powodzenia działań. Komunikacja strategiczna w operacjach wsparcia 

pokoju ułatwia opracowanie wspólnego kierunku działań, wzajemną współpracę oraz 

kreuje pozytywny wizerunek sił pokojowych. Jest nierozłącznym elementem wszyst-

kich działań.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Nowoczesna cywilizacja charakteryzuje się integrowaniem społeczeństw 

o odmiennych kulturach, tradycjach, religiach oraz poziomach rozwoju. Wymiana poglą-

dów, formułowanie opinii oraz zajmowanie konkretnego stanowiska pozwalają osiągnąć 

porozumienie w wielu spornych kwestiach. Kluczem do osiągnięcia celu działania staje 

się kooperacja. Niektóre warunki osiągnięcia sukcesu militarnego można uzyskać bez 

konieczności stosowania siły lub groźby jej użycia, poprzez harmonizację celów dowód-

cy z celami ludności cywilnej oraz instytucji w obszarze operacji. Skomplikowane sytua-

cje kryzysowe zwykle angażują wiele ciał politycznych i rozmaite agencje, a także orga-

nizacje międzynarodowe, krajowe i pozarządowe. We wrogim środowisku lub podczas 

intensywnego konfliktu osiągnięcie konsensusu pomiędzy cywilnymi organizacjami  

a wymogami operacji militarnej może okazać się prawdziwym wyzwaniem. W takich 

sytuacjach współpraca cywilno-wojskowa (Civil Military Cooperation – CIMIC) wciąż 

pozostanie pierwszoplanowym zagadnieniem
27

. 
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STRATEGIC COMMUNICATION IN PEACE SUPPORT OPERATIONS 

Summary 

Nowadays when NATO gets involved in various operations all over the world, information and 

public affairs play an essential role. They both create the positive image of NATO, as well as 

social acceptance to taken actions. Strategic Communication is defined as focused NATO efforts 

to understand and engage key audiences to create, strengthen, or preserve conditions favourable 

for the advancement of NATO interests, policies, and objectives through the use of coordinated 

programs, plans, themes, messages, and products synchronized with the actions of all instruments 

of national power. Strategic Communication has been described as the orchestration and/or syn-

chronization of actions, images, and words to achieve a desired effect.  

Keywords: strategic communication, peace support operations, cross-cultural communication 
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Paweł KOCOŃ

  

 

 

 

DYSKURS PRASOWY WOKÓŁ POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH 

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii wizerunku Polskich Sił Zbrojnych, jaki 

oferuje swoim czytelnikom prasa. Podstawową metodą analizy jest badanie dyskursu. Zbadano 

publikacje prasowe z jednego roku, aby przetestować hipotezy dotyczące wizerunku Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej  

Słowa kluczowe: wizerunek, dyskurs siły zbrojne  

 

 

WSTĘP  

W dotychczasowym dorobku polskiej i światowej nauki nie brakuje prac dotyczą-

cych public relations komunikowania. Pomimo licznej literatury i badań poświęconych 

procesom public relations, ta część tych procesów, która odbywa się w ramach zapewnie-

nia bezpieczeństwa narodowego jest omawiana rzadko
1
. Zapewne ma na to wpływ czę-

ściowe utajnienie procedur bezpieczeństwa, niemniej jednak istnieją dokumenty dotych-

czas nieanalizowane pod kątem komunikowania, a dostępne badaczowi
2
.  

Tymczasem prawidłowe komunikowanie z otoczeniem jest jedną z ważniejszych 

funkcji nowoczesnego zarządzania publicznego, którego celem jest budowa i podtrzyma-

nie ponowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na partycypacji społecznej. 

Takie społeczeństwo nie może istnieć w przestrzeni publicznej pozbawionej bezpieczeń-

stwa, nie tylko rozumianego przez pryzmat braku wojny, ale także klęsk żywiołowych 

czy kryzysów ekonomicznych.  

Niezwykle istotna jest w dalszym stopniu kwestia pełnoskalowego konfliktu 

zbrojnego z sąsiadami Polski, bądź innego kraju NATO. Nawet jeżeli wydaje się on mało 

prawdopodobny, to nigdy nie można go wykluczyć.  

Wymienione powyżej funkcje wydają się tłumaczyć i jednocześnie podkreślać 

wagę poruszanego obszaru. Wydaje się także istotne zapełnienie wskazanej luki w bada-

niach naukowych, które dotyczą tak ważnego obszaru, jakim jest bezpieczeństwo naro-

dowe i jego polityka informacyjna. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, które można 

ogólnie sformułować następująco: Czy agenda odpowiedzialna za bezpieczeństwo naro-

dowe komunikuje się z otoczeniem według zasad dyktowanych teorią nowoczesnego pu-

blic relations? Na ile komunikowanie to jest skuteczne w świetle wyników badań? 

                                                 

  Paweł Kocoń – adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

1
 Zob. m.in. Dariusz Kryszk, Public relations na rzecz profesjonalizacji wojska polskiego – studium przy-

padku, referat wygłoszony na konferencji PR Forum 2012. 
2
 Np. NATO Military Public Affairs Policy (MC 0457/2, February 2011)  



H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
474 

1. PROBLEMATYKA, CELE I ZAŁOŻENIA BADAŃ  

Cel badań jest dwojaki: 

 praktyczny - wykorzystanie wyników niniejszych badań może udoskonalić zarzą-

dzanie Siłami Zbrojnymi; 

 poznawczy - wykazanie, jakie są źródła wizerunku tego typu organizacji.  

Podstawą pracy będzie metodologia zarządzania. Powody wyboru takiej, a nie in-

nej metodologii są następujące: 

1. Wolność badań naukowych oznacza nie tylko wolność wyboru tematyki, ale i meto-

dy.  

2. Polemologia - czyli nauka o wojnie (jej ojcem był G. Bouthoul; słowo to pochodzi od 

greckiego polemos, co oznacza wojnę, bój, walkę),
3
 która w polskiej klasyfikacji nauk 

występuje w obrębie nauk o obronności zajmuje się siłami zbrojnymi w sytuacji woj-

ny, pomijając lub traktując powierzchownie następną własność sił zbrojnych: 

3. Siły zbrojne każdego kraju są organizacją. Zachodzą w nich procesy decyzyjne, 

przemiany struktur organizacyjnych, kontrola jakości czy marketing (w przypadku sił 

zbrojnych przede wszystkim personalny) oraz oczywiście public relations
4
. Można 

(mocno upraszczając) stwierdzić, że siły zbrojne są organizacją usługową zajmującą 

się  bezpieczeństwem. Jako taka podlega zarządzaniu publicznemu.  

Najprostsza definicja zarządzania publicznego, zaproponowana przez Jarosława  

Górniaka, brzmi: Zarządzanie publiczne rozumiane dynamicznie (…) polega na realizacji 

programów publicznych, zaspokajających istotne potrzeby społeczne
5
. 

Barbara Kożuch rozwija definiowanie zarządzania publicznego, odnosząc się do 

zadań tej dyscypliny: zarządzanie publiczne to dyscyplina naukowa zajmująca się bada-

niem sposobów i zakresu harmonizowania działań zapewniających prawidłowe wyzna-

czanie celów organizacji tworzących sferę publiczną oraz optymalnego wykorzystania 

możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na kreowanie publicznych 

wartości oraz na realizację interesu publicznego
6
. 

 Definicja Barbary Kożuch odnosi się do badań naukowych, tworząc tym samym 

zaczyn pewnego modelu, rozpatrywanego przez naukowców. Nieco inną definicję przy-

tacza Jerzy Hausner, skupiając się na aspekcie możliwości wykorzystania tej dziedziny 

nauki: Zarządzanie publiczne można zdefiniować jako użycie władzy politycznej i spra-

wowanie kontroli w odniesieniu do wykorzystania zasobów istotnych dla rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego oraz zasad rozdziału korzyści, jako też relacji między rządzącymi  

i rządzonym
7
. 

Ta definicja z kolei odnosi się bardziej do praktyki kierowania państwem, do pro-

wadzenia go, czy zarządzania nim. Jak pisze Aldona Frączkiewicz Wronka: sam termin 

„Zarządzanie publiczne” może być rozumiany jako zarządzanie w sektorze publicznym 

                                                 
3
 A. Zwoliński, Wojna. Wybrane zagadnienia, WAM, Kraków 2003, s. 5. 

4
 Zwane w terminologii NATO „Military public affairs”.  

5
 J. Górniak, Innowacje Społeczne a zarządzanie publiczne. Glosa do debaty nad sposobami rządzenia 

 [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego. Red. J. Hausner AE Kraków 2001 s. 33. 
6
 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicz-

nych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2005/1.  
7
 DAC. Orientations on Participatory Developement anf Good Governanace. OECD, Paris, s. 14.  
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(podejście przedmiotowe) lub jako zarządzanie sprawami publicznymi (podejście podmio-

towe)
8
. 

Oczywiście pomiędzy zarządzaniem publicznym a zarządzaniem w organizacjach 

istnieją poważne różnice. Zasadnicze odmienności między zarządzaniem w tych dwóch 

sektorach są następujące: 

 sektor publiczny ma krótszy horyzont czasowy niż prywatny, ponieważ wystę-

pują tu cykle wyborcze; 

 może pojawić się trudność w określeniu wymiernych efektów działania orga-

nizacji publicznych; 

 ograniczenia w polityce kadrowej utrudniają osiąganie celów organizacji pu-

blicznych; 

 w sektorze publicznym jest większy nacisk na równość, a w prywatnym na 

efektywność; 

 organizacje publiczne są bardziej otwarte i poddawane osądowi opinii pu-

blicznej; 

 większa rola prasy i mediów w sektorze publicznym; 

 kontrola państwowa bardziej nadzoruje organizacje publiczne; 

 największa różnica między wymienionymi elementami polega na tym, że sek-

tor prywatny zaspokaja potrzeby klienta, a publiczny obywatela
9
. 

Zarządzanie publiczne charakteryzuje się następującymi cechami:  

 orientacja nie na procesy, lecz na osiąganie wyników; 

 przejście od tradycyjnej administracji publicznej w kierunku modelu kładące-

go dużo większy nacisk na personalną odpowiedzialność kierowników; 

 wola odejścia od klasycznej biurokracji w kierunku stworzenia bardziej ela-

stycznych warunków zatrudnienia, pracy i organizacji, cele stawiane przed 

organizacją i przed pracownikami są jasno wytyczone, a zakres ich wykona-

nia jest możliwy do oceny za pomocą wskaźników;  

 ocena programów publicznych wykorzystuje zasadę 3Es’: oszczędność, efek-

tywność i skuteczność (economy, efficiency and effectiveness); 

 niektóre z zadań realizowanych przez sektor publiczny poddawane są ocenie 

rynku w postaci na przykład kontraktów;  

 istnieje parcie w kierunku ograniczania funkcji pełnionych przez władze pu-

bliczne poprzez prywatyzację
10

. 

Zarządzanie publiczne według Marcina Zawickiego bazuje na następujących strategiach:  

 realizacji rządowych programów administracji publicznej zorientowanych na 

wdrażanie i promocję dorobku zarządzania publicznego (…);  

                                                 
8
 A. Frączkiewicz Wronka, Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] Zarządzanie Publiczne: Ele-

menty Teorii i praktyki, Red. A. Frączkiewicz Wronka. AE Katowice, Katowice 2009, s. 22 
9
 R. Fedan, Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego 

www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt20/16.pdf [dostęp 10.12.2011] 
10

 M. Zawicki, New Public Management i Public Governance – zarys koncepcji zarządzania publicznego. 

[w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hauser, M. Kukiełka: Wydawnictwo AE Kraków, 

Kraków 2002, s. 78-79.  
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 realizacji programów promocji narzędzi zarządzania publicznego przez ogól-

nokrajowe organizacje samorządu terytorialnego lub szkoły wyższe (…)  

 propagowanie usług świadczonych przez organizacje doradcze w dziedzinie 

wdrażania narzędzi zarządzania publicznego;  

 intensyfikacji współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej, 

skutkującą narastającym zainteresowaniem technikami benchmarkingu w celu 

wdrażanie narzędzi zarządzania publicznego;  

 reorientacji instytucji edukacyjnych kształcących kadry administracji publicz-

nej w kierunku wprowadzenia programów i metod kształcenia uwzględniają-

cych problematykę zarządzania publicznego
11

.  

Jak pisze Stanisław Koziej: zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, społeczności 

lokalnych i wreszcie całego narodu to niewątpliwie jedna z podstawowych funkcji wszyst-

kich organów władzy i administracji publicznej
12

.  

Nauka o zarządzaniu, jako dyscyplina wiedzy, lokuje się na pograniczu nauk hu-

manistycznych i nauk ekonomicznych. Autor preferuje podejście humanistyczne w zarzą-

dzaniu, które – jak piszą Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ry-

szard Rutka, Jerzy Apanowicz – polega na kształtowaniu postawy uczestników organiza-

cji i wymuszaniu zmian ich zachowań, co w rezultacie prowadzi do wzrostu sprawności 

organizacyjnej
13

. Takie ujęcie badań prowadzi do wyodrębnienia płaszczyzny badania 

wizerunku. Jest nią analiza dyskursu.  

Wizerunek jako pewien konglomerat informacji, emocji i wyobrażeń przejawia się 

przede wszystkim w dyskursie. Przeprowadzając monitoring mediów, ekstrapoluje się 

treści oferowane przez np. telewizję na wyobrażenia i preferencje jej odbiorców. Zakłada 

się, że media wywierają taki wpływ na publiczność, że ich opowieść o organizacji jest 

zbieżna z potencjalną opowieścią publiczności. Także badanie opinii publicznej jest de 

facto opisem zbioru „debat, dyskusji, dysput, języka, mowy, polemiki i  rozmowy”
14

 na 

dany temat, w jakiej uczestniczyli respondenci.  

Krzysztof Olechnicki i Paweł Załecki w swoim słowniku socjologicznym określa-

ją dyskurs jako: System ludzkich wypowiedzi i postać ludzkiego myślenia powstała na 

podstawie wspólnych dla danego społeczeństwa założeń, przesądów, stereotypów, które 

odnoszą się do jakiegoś zjawiska, rzeczy czy idei i wyrażają aktualny stosunek do nich
15

. 

Lech Nijałkowski pisze, że: dyskurs to – w największym skrócie – tekst w kontek-

ście, a zatem nie tylko utrwalony system znaków, ale również społeczny kontekst jego po-

wstania, rozpowszechniania i odbioru
16

. 

Jak pisze Teun van Dijk: Pojęcia dyskursu nie da się zamknąć w jednej definicji. 

Podobnie jak w przypadku takich pokrewnych pojęć, jak język, komunikacja, interakcja, 

                                                 
11

 M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, PWE, Warszawa 2011, s. 144.  
12

 S. Koziej, Między piekłem a rajem… op. cit, s. 281.  
13

 A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom 

organizatora, Toruń 2001, s. 221.  
14

 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, MCR, Warszawa 1993, s. 46 
15

 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wyd. Graffitti BC, Toruń 1999, s. 50. 
16

 L.M. Nijakowski, Analiza dyskursu na temat mniejszości narodowych i etnicznych w polskich mediach 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4820 [dostęp 01.01.12] 
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społeczeństwo czy kultura, również dyskurs jest kategorią rozmytą. Dopiero analiza dys-

kursu dostarcza pełny obraz złożonego zjawiska i pozwala wyciągnąć pełne wnioski
17

. 

Dyskurs jest zjawiskiem złożonym. Lech Niejałkowski pisze: dyskurs ma określo-

ną strukturę, na którą składają się określone tematy (problemy, wątki), które ogniskują 

uwagę uczestników dyskursu i są stałym elementem problemów poruszanych w ramach 

dyskursów oraz odsyłają do szeregu innych tematów (niektóre na mocy arbitralnych po-

wiązań „implikowane” są jako konieczne tezy, inne po prostu przywoływane jako możli-

we rozwinięcia tematu). Te kluczowe tematy można określić jako „zworniki dyskursu”
18

. 

Tak więc proces badawczy będzie przebiegał następująco: po określeniu standar-

dów komunikowania sił zbrojnych zostanie przeprowadzona analiza dyskursu w wybra-

nych mediach mająca za zadania weryfikację.  

4. PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE, ZMIENNE I WSKAŹNIKI 

Podstawowe kategorie, które wykryto w procesie analizy, to elementy wizerunku  

i public relations Sił Zbrojnych jako głównej agendy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

narodowe. 

O relacjach pomiędzy dyskursem a wizerunkiem organizacji pisano już uprzed-

nio
19

, skrótowo warto więc wspomnieć, że zwłaszcza w przypadku organizacji, z którymi 

większość obywateli nie ma styczności na co dzień dyskurs w mediach (w tym dyskurs 

prasowy) jest „lustrem”, w którym odbija się ich wizerunek.  

Prasa jest bowiem medium z jednej strony tanim w badaniu, a po za tym – co 

ważne – jest medium „trwałym”, pozwalającym bez dodatkowych środków technicznych 

na powrót do przekazu i jego lepszą percepcję. Według Marshalla McLuhana, prasa to 

medium zimne (np. mowa, telefon lub telewizja), charakteryzuje się niską rozdzielczością 

przekazu, który odbiorca musi aktywnie uzupełnić o to, czego w nim brakuje
20

.  

Badanie dyskursu na temat sił zbrojnych jest dlatego tak ważne, ponieważ wiąże 

się z potencjałem odstraszania. Odstraszanie to według słownika NATO uświadomienie 

potencjalnemu agresorowi, że konsekwencje rozwiązania siłowego lub konfliktu zbrojne-

go przeważyłyby potencjalne korzyści. Wymaga to utrzymania wiarygodnych militarnych 

możliwości i strategii z jasną polityczną wolą działania
21

. 

Następnie postawiono ostateczne pytania badawcze, które brzmią:  

1. Jaki jest wizerunek Sił Zbrojnych RP?  

2. Czy wizerunek tej organizacji odpowiada wymaganiom, jakie stawia się wizerunkom 

nowoczesnych organizacji? Czy jest on zgodny z nowoczesnymi standardami?  

Ponadto w toku badań dostrzeżono dodatkowe problemy, które wymagały posta-

wienia następujących hipotez. Problemy te są powiązane z poniższymi hipotezami. Stan-

dardy NATO mają za zadanie tworzenie efektywnych systemów komunikowania, stąd też 

pytanie o efektywność jest de facto pytaniem o zgodność ze standardami NATO.  

                                                 
17

 Dyskurs jako struktura i proces, (red.) T. Van Dijjk. PWN, Warszawa 2001, s. 9. 
18

 L. Nijakowski, op. cit. 
19

 P. Kocoń, Analiza dyskursu jako metoda badania wizerunku, [w:] Public Relations. Efektywne komuni-

kowanie w teorii i praktyce, (red.) R. Maćkowska, UE Katowice 2010 s. 125-143.  
20 

M. McLuhan, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, PWE Warszawa 2004, s. 57-58. 
21 

Słownik Terminów i Definicji NATO AAP-6. 
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Te pytania badawcze, wywiedzione z zaobserwowanych kategorii, zaowocowały 

hipotezą, która brzmi: 

1. Wizerunek Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej nie jest właściwy. Ma „janusowe” obli-

cze. Z jednej strony cieszą się one dużym prestiżem i zaufaniem społecznym, ale  

z drugiej dyskurs prasowy o nich skoncentrowany jest na patologiach.  

Konsekwencją wyboru podejścia badawczego, a także metod i technik badaw-

czych, jest wybór wskaźników i zmiennych.  

Zmienne, wyróżnione w niniejszej pracy, to przede wszystkim istnienie lub brak 

publikacji dotyczących Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Wskaźniki orzekające  

o właściwym wizerunku to odbiór przez media informacji, które odpowiadają strategiom 

SZ RP
22

, zarówno tym oficjalnym, jak i nieoficjalnym schematom działania.  

Pomocniczymi wskaźnikami orzekającymi o jakości public relations organi-

zacji będą ich prestiż i zaufanie.  

3. DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ  

Celem przeprowadzenia monitoringu prasy korzystano z bazy plików „Emis”.  

Jest to baza, której użytkownicy „mają dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych 

(Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka i in.)
23

”.  

Okres monitorowania prasy wynosił nieco ponad pół roku – od 10 kwietnia 2011 do  

20 września 2011. Taki wybór okresu monitorowania umotywowany jest:  

1. Względną nowością informacji. 

2. Pewnym dystansem wydarzeń opisywanych w prasie od bieżącej rzeczywistości.  

3. Stosunkowo dużą ilością „okazji” zaistnienia spraw sił zbrojnych i bezpieczeństwa 

narodowego, takich jak rocznica katastrofy smoleńskiej, rocznica zakończenia dru-

giej wojny światowej w Europie (9 maja) i na świecie (3 września), rocznica rozpo-

częcia drugiej wojny światowej i wreszcie rocznica bitwy warszawskiej.  

Zebrano pliki monitoringu prasy w liczbie 2 dla wyrażenia Siły Zbrojne Rzeczpo-

spolitej Polski i 72 dla wyrażenia wojsko polskie. Zważywszy na zasięg – prasa codzien-

na i czas monitoringu – pół roku nie jest to duża ilość publikacji, co świadczy o tym, że 

sprawy sił zbrojnych nie są istotnym elementem zainteresowań mediów.  

Opisywana próbka jest dobrana częściowo z bazy EMIS. Liczba plików jest wy-

padkową haseł, jakie stosowano do ich wyszukiwania. Są to:  

1. Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polski,  

2. Wojsko Polskie.  

Oczywiście przy założonym doborze haseł monitoringu nie w każdym pliku wy-

stępowały Siły Zbrojne RP. Niemniej nawet ich brak jest dla badacza cenną informacją.  

 

 

 

 

                                                 
22

 Takim skrótem będą oznaczane Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 
23

 http://www.bg.ue.katowice.pl/content/view/114/61/ [dostęp 20.04.12]  
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4. TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE, METODY ANALIZY DANYCH 

Przed samym badaniem z wyników monitoringu wyłowiono te materiały, w któ-

rych występowały wymienione w doborze próby badawczej pojęcia. Sama procedura jest 

zbliżona do tej, jaką zastosował Konrad Kubala w badaniach nad obrazem UE w polskim 

dyskursie prasowym
24

. 

Kategorią centralną w prezentowanych badaniach są Siły Zbrojne Rzeczypospoli-

tej Polski i Wojsko Polskie. W obrębie tak szerokiej kategorii wyróżnia się, za Krzyszto-

fem Kubalą, dwa poziomy analityczne
25

:  

1. Poziom pierwszy- dotyczy wyłonienia z szeroko rozumianej problematyki zasady 

działań PR SZ RP. 

2. Drugi poziom - podobnie jak u Krzysztofa Kubali – stanowi prezentacja określonej 

postawy, poglądów które publicyści demonstrowali w ramach szerszych obszarów 

tematycznych; te właśnie opinie i poglądy (stanowiąc reprezentacje społeczne) będą 

mieć realne przełożenie na sympatię i antypatię czytelników (a także widzów i słu-

chaczy  – przyp P.K.)
26

.  

Właściwa analiza dyskursu przebiega analogicznie jak u Krzysztofa Kubali
27

 ze 

zmianami wynikającymi z innej tematyki.  

Poziom zdarzenia – jest to zaistnienie w jakikolwiek sposób tematyki dotyczącej 

SZ RP lub bezpieczeństwa narodowego.  

Poziom obszarów tematycznych – wyróżnienie najważniejszych kwestii w odnie-

sieniu do wystąpienia opisywanej powyżej tematyki. 

Poziom problemów szczegółowych, tak jak u Krzysztofa Kubali, to „jakie pro-

blemy i kwestie są poruszane w ramach obszarów tematycznych”. 

Poziom dyskursu elit symbolicznych – „różnego rodzaju sposoby relacjonowania 

konkretnego zdarzenia
28

”. 

Poziom debaty medialnej – wygenerowanie podstawowych sposobów przedsta-

wiania organizacji w mediach.  

5. WYNIKI BADAŃ  

Wyrażenie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej pochodzi ze słownictwa specjalistycz-

nego. Jego użycie w mediach może pośrednio oznaczać wiedzę na tematy militarne. Nie-

stety to wyrażenie jest stosowane niezwykle rzadko.  

Jeżeli chodzi o powiązanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej z bezpieczeństwem 

narodowym, to ważna wydaje się analiza zamieszczona w Rzeczypospolitej z 19.05.2011, 

gdzie kwestionuje się zdolność SZ RP do wypełnienia konstytucyjnego obowiązku obro-

ny państwa. Autor – Grzegorz Kwaśniak dowodzi, że SZ RP stały się armią ekspedycyj-
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ną, niezdolną do obrony granic właśnie z powodu działania poważnych sił za granicą. 

Ponadto, jako czynnik osłabiający bezpieczeństwo narodowe, autor wymienia zaprzesta-

nie poboru do armii – co godzi w fundamenty naszego systemu obronnego oraz bezpie-

czeństwa państwa
29

.  

 Reasumując, omawiany tekst pojawia się bez większego związku z jakimś aktual-

nym wydarzeniem w Polsce czy też na świecie. Autor porusza dwa wątki – wysyłanie 

wojska za granicę i zaprzestanie powszechnego poboru żołnierzy. Autor zwraca uwagę, 

że oba zdarzenia powodują, że jest za mało żołnierzy do ochrony granic Rzeczypospoli-

tej. Ocena zaprzestania poboru i wysyłania żołnierzy za granicę jest jednoznacznie nega-

tywna. Zarówno pozostali autorzy Rzeczypospolitej, jak i innych gazet nie podejmują 

bezpośredniej polemiki z poglądami autora.  

 Następny tekst odnoszący się do SZ RP zamieszcza „Kurier Poranny”. Nie wy-

mieniony z nazwiska autor tekstu opisuje działalność ministra Bohdana Klicha. przedsta-

wione zostały założenia polityki kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej, takie jak 

„więcej wojska w wojsku”. Ponadto po kolei opisywane są zarówno osiągnięcia ministra, 

takie jak uproszczenie procedur przetargowych przy zakupach sprzętu wojskowego, jak  

i porażki, takie jak konflikty z generałem Skrzypczakiem, a także zarzuty PiS wobec mi-

nistra. Opisano także życiorys ministra – działalność opozycyjną (w tym w organizacji 

pacyfistycznej), a także jego plany na przyszłość. Nie można jednoznacznie określić, jak 

Kurier Poranny ocenia ministra Klicha. Dymisja ministra doczekała się kilku komentarzy 

prasowych. Zostaną one później omówione.  

 Kolejne teksty nie operują już wyrażeniem „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej”, ale 

jego potocznym synonimem „Wojsko Polskie”. O ile tylko dwie publikacje operują pro-

fesjonalnym, ustawowym wyrażeniem, to pozostałe zawierają wyrażenie „Wojsko Pol-

skie”.  

 Należy przy tym pamiętać, że wyrażenie „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej” obejmu-

je obecną formację zbrojną, natomiast wyrażenie „Wojsko Polskie” – także formacje hi-

storyczne. Okaże się mieć to duże znacznie dla dyskursu na temat bezpieczeństwa i for-

macji z nim związanych.  

 Rzeczpospolita z dnia 13 kwietnia 2011 pisze o martyrologii Jana Rzepeckiego – 

żołnierza Wojska Polskiego, Armii Krajowej, wreszcie członka organizacji Wolność  

i Niezawisłość. Artykuł jest w formie listów, których źródłem jest książka Stefana Kor-

bońskiego „W imieniu Kremla”. Opisywane wydarzenia mieszczą się w obszarze historii 

najnowszej państwa polskiego. Szczegółowiej problem ujmując, opisywane są prześla-

dowania byłych żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Artykuł dotyczy poziomu 

debaty publicznej odwołującego się do historii i problemów pamięci społecznej.  

 Tego samego dnia, także w Rzeczpospolitej, ukazuje się artykuł na temat „Strate-

gicznego Przeglądu Obronnego” – dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej. Artykuł porusza perspektywy wojska polskiego, a w szczególności rodzaj 

zagrożeń Polski. Jak donosi autor artykułu Tomasz Łabuszewski, twórcy dokumentu nie 

przewidują konfliktu pełnoskalowego – „Wielkiej Wojny”.  
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 Następnego dnia – 14 kwietnia 2011 w artykule pt. „Za Polszę job twoju mać” 

Rzeczpospolita, piórem Piotra Zychowicza, opisuje udział mniejszości narodowych  

w walkach wojska polskiego w czasie drugiej wojny światowej. Autor pisze, że wielu 

członków białoruskiej, żydowskiej i ukraińskiej mniejszości narodowej było lojalnych 

wobec państwa polskiego w dniach najcięższej próby.  

 Podobnie jak w dniu poprzednim, Rzeczpospolita na stronie A5 pisze znowu  

o Strategicznym Przeglądzie Obronnym, przy czym treść tekstu nie różni się znacząco od 

treści z dnia poprzedniego.  

 16 kwietnia Rzeczpospolita pisze o powstaniu w getcie warszawskim, o jego poli-

tycznych konsekwencjach, a w szczególności o zawłaszczeniu przez lewicę pamięci spo-

łecznej na temat powstania poprzez przemilczenie i pomniejszenie roli prawicowej orga-

nizacji, jaką był Żydowski Związek Wojskowy. Autorzy zwracają uwagę na przekłama-

nia dotyczące powstania w getcie. Główną rolę w oporze przeciwko Niemcom grała nie 

Żydowska Organizacja Bojowa Edelmana, a Żydowski Związek Wojskowy. W tekście 

wyjaśnione są przyczyny takiego zjawiska. Tytuł artykułu to „Zapomniani powstańcy  

z warszawskiego getta”. Autorem artykułu jest Piotr Zychowicz.  

 20 kwietnia, także w Rzeczpospolitej, Tomasz Toborek pisze w artykule o Kon-

spiracyjnym Wojsku Polskim podejmuje temat prześladowania byłych żołnierzy Armii 

Krajowej, a także likwidacji antykomunistycznego ruchu oporu po drugiej wojnie świa-

towej.  

 Tego samego dnia Rzeczpospolita pisze także o przeszłości, a zmienia radykalnie 

poziom problemu szczegółowego, pisząc o używanym także przez wojsko polskie ręcz-

nym karabinie maszynowym „DP”. Opis tej broni skupia się na jej właściwościach tech-

nicznych. Artykuł nosi tytuł „Dykty po obu stronach”, a napisany jest przez Michała 

Mackiewicza.   

 20 kwietnia Gazeta Polska zamieszcza artykuł pod tytułem „Na zdrowy rozum. 

Cisza przed burzą” Roberta Tekieli. Autor podejrzewa, że w samolocie Tu 154, który 

rozbił się w Smoleńsku, wybuchła bomba. Autor postrzega to wydarzenie poprzez kon-

tekst apokaliptyczny.  

 25.04 Gazeta Współczesna donosi (autorem jest osoba podpisana „him”) o turnie-

ju szachowym, w którym grali przedstawiciele wojska polskiego. Turniej odbył się  

w miejscowości Pokrzywna. Tu zwraca uwagę wystąpienie kolejnego poziomu dyskursu 

– rozważania dotyczą pozamilitarnej aktywności SZ RP.  

 Tego samego dnia Życie Warszawy donosi o zakupie przez wojsko polskie robo-

tów minerskich. Autor pisze o zaletach robotów na współczesnym polu walki, jednocze-

śnie jednak krytykuje procedury przetargowe wojska polskiego, które nie pozwalają na 

odpowiednio szybki zakup robotów.  

 Następnego dnia w artykule pt. „Nasz robot na wojnie” o robotach bojowych pisze 

Rzeczpospolita. Inaczej jednak są rozłożone akcenty. Pisze się przede wszystkim o zale-

tach robotów i ich sukcesach eksportowych tych maszyn.  

 27 kwietnia Gazeta Polska w artykule zatytułowanym pt „Major Cierń”, napisa-

nym przez Edytę Żemłę, opisuje przeżycia związane z pobytem tytułowego bohatera  

w gospodarstwie nieznanych (nieopisanych imieniem i nazwiskiem) osób. Czas, w któ-

rym dzieje się akcja tego miniopowiadania to druga wojna światowa, a major Cierń jest 
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oficerem  Ludowego Wojska Polskiego. Trzeba zaznaczyć, że autorka koncentruje się na 

sprawach obyczajowych, jako drugorzędne traktując sprawy militarne czy polityczne.  

 29.04 Gazeta Wyborcza w artykule pt. „To ostrzeżenie”, napisanym przez Marci-

na Górkę, donosi o pojmaniu przez wojsko polskie dwu dowódców Talibów. Zatrzymanie 

to jest częścią szerszej akcji zwalczania Talibów. Gazeta jednoznacznie odczytuje opisy-

wane wydarzenie jako sukces – „ostrzeżenie” dla Talibów.  

 Tego samego dnia Dziennik Zachodni opisuje w artykule pt. „Rosomak jak zwy-

kłe auto?”, piórem Pawła Szałankiewicza, pokaz symulatora transportera opancerzonego 

„Rosomak”. Pokaz wspomnianej broni miał na celu zachęcenie młodzieży do służby  

w armii. Choć głównym „bohaterem” nie jest sam „Rosomak”, ale jego symulator, to 

autor wspomina o zaletach tego ostatniego, cytując majora Mirosława Madeję, który po-

wiedział „(…) Rosomak jest jednym z najlepszych”.  

 4 maja 2011 Dziennik Polski pisze w artykule „Przybyli do Polski z dalekich kra-

jów” (autor podpisany jako GEG) o nowych obywatelach Rzeczypospolitej, wspominając 

przy tym, że jeden z nich, Jakub Topor, należy do klubu sportowego, będącego pod pa-

tronatem wojska polskiego.  

  Tego samego dnia Gazeta Lubuska pisze o próbach zmiany patrona ulicy imienia 

generała Świerczewskiego. Zamianie nazwy ulicy przeciwni są mieszkańcy ze względu 

na koszty i „sentyment”. 

5 maja 2011 Rzeczpospolita pisze o mieście Baranowicze na wschodzie Polski. 

Wojsko polskie jest tu wymienione jako jeden z aktorów życia społecznego miasta. Pisze 

się o nim przy okazji wojny 1920 roku, a także jako o miejscu stacjonowania licznych 

jednostek wojskowych. Tytuł artykułu to „Pod znakiem kolei i wojska”. Autorem tekstu 

jest Andrzej Nieuważny.  

Tego samego dnia, także w Rzeczpospolitej, ukazuje się artykuł pt. „Piloci znów 

będą uczyć się w Rosji” autorstwa Izabeli Kacprzak. W tekście porusza się tematykę sy-

mulatorów lotu samolotów. Autorska pisze o tym, że dopiero po katastrofie smoleńskiej 

wysłano polskich pilotów, aby szkolili się na symulatorach. Wspomina także o symulato-

rach posiadanych przez polskie wojsko oraz o potrzebie zakupu nowych tego typu urzą-

dzeń.  

6 maja 2011 Dziennik Polski publikuje słowa generała Sławomira Petelickiego, 

który krytykuje decyzję o ujawnieniu faktu, że w polskich więzieniach przesłuchiwano 

członków Al. Kaidy. Ponadto generał Petelicki wspomniał o tragicznej sytuacji wojska 

polskiego. 

Tego samego dnia „Dziennik Gazeta Prawna” zamieszcza tekst pt. „SLD chce, by 

Polska uciekła z Afganistanu. Ma projekt uchwały”. W tekście tym, jak wskazuje sam 

tytuł, opisana jest propozycja wycofania wojsk z Afganistanu. Argumentacja SLD jest 

następująca – w związku ze śmiercią Osamy Bin Ladena wzrasta zagrożenie Polski terro-

ryzmem, w związku z czym wojsko powinno być w kraju.  

9 maja 2011 gazeta „Parkiet” w artykule Andrzeja Kazimierczaka „Lubawa: decy-

zje pod koniec roku” pisze o sukcesach handlowych zależnej spółki Lubawy–Miranda – 

producenta siatek maskujących. Spółka ta, której odbiorcą jest wojsko polskie, jest także 

dostawcą siatek maskujących dla wojska indyjskiego.  
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Tego samego dnia w artykule Gazety Wyborczej, wydanie lokalne z Krakowa,  

w artykule „Światowy Zjazd Orawian nie dla Słowaków” pióra Bartłomieja Kurasia 

wspomniane jest wojsko polskie jako zajmujące część Orawy w 1938 roku.   

10 Maja 2011 w artykule „Nie będziemy narzucać się z przyjaźnią” w Rzeczpo-

spolitej (autorstwa Grażyny Bernatowicz) wojsko polskie jest wymienione jako trzon sił 

NATO wzmacniających obronę Litwy. Kontekstem tej wzmianki jest opis złych stosun-

ków politycznych i gospodarczych Polski i Litwy.  

Wojsko polskie wspomniane jest także w artykule „Kołomyja nie pomyja” w ga-

zecie Rzeczpospolita. Autorem jest Stanisław Sławomir Nicieja, który wspomina się  

o wojsku polskim stacjonującym w tym mieście. Artykuł opublikowano 12 maja 2011.  

16 maja 2011 Rzeczpospolita drukuje wywiad, jaki z byłym ministrem transportu 

posłem PiS Jerzym Polaczkiem przeprowadzają Michał Majewski i Paweł Reszka. Jerzy 

Polaczek krytykuje zarówno śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, jak i organizacji 

36 pułku lotnictwa. Krytyką objęto także decyzję o rozwiązaniu 36 pułku.  

Następnego dnia Rzeczpospolita zamieszcza artykuł Łukasza Zielińskiego pt. 

„Skąd zła sława obozu w Strzałkowie?”. Tekst traktuje o obozie jenieckim dla rosyjskich 

żołnierzy administrowanym przez wojsko polskie.  

18 maja Rzeczpospolita drukuje artykuł pt „Brońcie polskości na każdym kroku”, 

w którym Bogusław Wójcik pisze o organizacji „Konspiracyjne Wojsko Polskie” działa-

jącej głównie przez kolportaż ulotek.  

19 maja Rzeczpospolita zamieszcza artykuł Krzysztofa Masłonia pt. „Ref-Ren na 

lwowską nutę”, który opisuje środowisko polskich artystów we Lwowie. Wojsko polskie 

jest tu wspomniane, ponieważ w nim śpiewano część opisanych w artykule piosenek. 

21 maja Gazeta Wyborcza w artykule pt. „Ciężkie walki w prowincji Ghazni” pi-

sze o roli, jaką pełni wojsko polskie w zapewnieniu pokoju w opisywanej prowincji.  

24 maja 2011 roku Kurier Poranny w artykule „Praca w wojsku: jest 120 waka-

tów” opisuje rekrutację do Białostockiego 18 Pułku Rozpoznawczego. Autorka Marta 

Kowalczuk pisze, że poszukuje się ludzi, którzy „naprawdę kochają wojsko”  

Następnego dnia Robert Tekieli publikuje w Gazecie Polskiej artykuł pt. „Nie-

dźwiedzie i kibole”, gdzie wspomina o tym, że wojsko polskie jest nieprzygotowane do 

konfliktu zbrojnego.  

27 maja 2011 Dziennik Polski w artykule „Czekamy na marchew od Obamy” pi-

sze o niespełnionych oczekiwaniach dotyczących przyznania Polakom prawa wjazdu do 

USA bez wiz. Wojsko polskie według autora Łukasza Grzymalskiego jest atutem przetar-

gowym polskich żądań.  

2 czerwca 2011 Rzeczpospolita w artykule „W cieniu zamku” opisuje miasto Li-

da, wspominając o stacjonujących tam jednostkach wojska polskiego. Artykuł napisał 

Andrzej Nieuważny.  

Tego samego dnia Dziennik Gazeta Prawna publikuje artykuł pt. „Ostrzał nie był 

zbrodnią” pióra Anny Gielewskiej. Autorka w tym artykule pisze o uniewinnieniu sied-

miu żołnierzy oskarżonych o ostrzał wioski Nangar Khel. Autorka przytacza słowa gene-

rałów i ministra obrony narodowej zadowolonych z takiego wyroku. Uniewinnienie żoł-

nierzy jest dla autorki pretekstem do przytoczenia praw i obowiązków żołnierzy podczas 
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misji zagranicznej. Między innymi opisywane są zasady użycia broni. Artykuł ten jest 

istotny, ponieważ zapoczątkował pewną dyskusję w prasie.  

W tym samym dniu Kurier Poranny pisze o planach zatrudnienia w Białostockiej 

jednostce wojskowej 120 osób. W artykule opisano także procedurę rekrutacyjną do woj-

ska. Artykuł nosił „Praca w wojsku. Egzamin dla rekrutów w piątek”, podpisany był ini-

cjałami mak.  

Dyskusja zapoczątkowana artykułem pt. Ostrzał nie był zbrodnią” pióra Anny 

Gielewskiej jest kontynuowana 4 czerwca przez Szymona Hołownię (w artykule pt. 

„Ofiary muszą być”). Poddaje on wątpliwościom nie tyle sam wyrok, ale triumfalizm nim 

spowodowany. Autor podkreśla, że każde użycie broni jest etycznie wątpliwe, a każda 

śmierć jest tragedią – stratą dla wielu osób.  

5 czerwca w artykule pt. „OKR zakończony. Wyróżnienie dla ostrołęczanina”  

z Tygodnika Ostrołęckiego wspomniano o laureacie konkursu recytatorskiego  reprezen-

tującym wojsko polskie.  

Dziennik Polski z 6 czerwca 2011 donosi w artykule pt. „Porwą samolot z Krako-

wa” o wspólnych ćwiczeniach NATO i Federacji Rosyjskiej z udziałem wojska polskiego 

reprezentowanego przez samolot CASA 295. Ten ostatni ma w ćwiczeniach grać rolę 

samolotu porwanego.  

Tego samego dnia w krakowskim parku odsłonięto pomnik Stanisława Maczka – 

żołnierza wojska polskiego, generała, uczestnika trzech wojen, represjonowanego przez 

władze PRL. Wartę przy pomniku zaciągnęli żołnierze wojska polskiego.  

10 czerwca 2011 Dziennik Bałtycki donosi w artykule „Na tropach Smętka z ma-

pą topograficzną w plecaku” o wyprawie, w której użyte będą mapy GPS wykorzystywa-

ne także w wojsku polskim.  

13 czerwca 2011 Gazeta Pomorska zamieszcza artykuł Romana Laudańskiego pod 

tytułem „Żołnierze z Inowrocławia i Chełmna potrafią zbudować most wszędzie”. W tek-

ście opisane są sposoby budowy mostów saperskich oraz osiągnięcia polskich saperów, 

m.in. budowa licznych mostów zastępczych czy zbudowanie mostu, po którym prze-

mieszczała się 1350-tonowa koparka węgla brunatnego. Tego typu artykuł, łączący  

w sobie elementy pamięci przeszłości i wydarzenia współczesne, wydaje się dobrze 

wpływać na wizerunek SZ RP.  

16 czerwca 2011 w Rzeczpospolitej w artykule „Na skrzyżowaniu żelaznych 

dróg” opisane jest przez Andrzeja Nieuważnego miasto Wołkowysk. Podobnie jak  

w reszcie cyklu, wojsko polskie wspomniane jest jako jeden z „lokatorów” miasta.  

24 czerwca 2011 Gazeta Wyborcza zamieszcza artykuł pt. „Trudno oddać Gha-

zni” napisany przez Macieja Górkę. W tekście tym autor opisuje różne warianty oddania 

pod inną niż polska kontrolę prowincji Ghazni w Afganistanie. Problemem jest tu niechęć 

Amerykanów i Afgańczyków do przejęcia od wojska polskiego odpowiedzialności za 

wspomnianą prowincję.  

25 czerwca 2011 Gazeta Pomorska w artykule pt. „Puszcza Bydgoska. Tam gdzie 

maszty wskazują drogę” autorstwa Marka Weckwertha pisze o rewitalizacji terenów po 

poligonie używanym przez wojsko polskie.  

Podobną tematykę porusza Danuta Frey 4 lipca 2011 w artykule pt „Po jagody  

i grzyby na poligon”.   
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Tekst z 26 lipca 2011 z Gazety Wyborczej autorstwa Marcina Górki i Adama Za-

dwornego przedstawia okoliczności śmierci kapitana Ambrozińskiego. Ciało poległego 

oficera zostało porwane przez Talibów, a następnie odbite przez armię USA. W artykule 

wspomniano także o bezkarności sprawców zabójstwa powodowanej dysfunkcją afgań-

skiego wymiaru sprawiedliwości.  

27 lipca Rzeczpospolita, piórem Piotra Gontarczyka, który napisał tekst pt. „ope-

racja Wallenrod”, polemizuje z wywiadem, jaki udzielił tygodnikowi Newsweek generał 

Wojciech Jaruzelski. Opisane są  między innymi kłamstwa, jakich miał się dopuścić ge-

nerał w stosunku do swojej służby w wojsku polskim.  

29 lipca 2011 Gazeta Wyborcza donosi o śmierci polskiego żołnierza w Afgani-

stanie. Kurier Poranny z tego samego dnia donosi o dymisji ministra Klicha ze stanowi-

ska ministra obrony narodowej. Opisane są osiągnięcia ministra, ale też i jego porażki,  

a także konflikty – między innymi z generałem Skrzypczakiem. Ponadto opisano drogę 

życiową ministra i piastowane przed pracą w Ministerstwie Obrony Narodowej stanowi-

ska.  

Rzeczpospolita z 30.07.2011 zamieszcza wywiad z Januszem Brochwiczem-

Lewińskim (ps. Gryf) na temat Powstania Warszawskiego „Wierzymy, że to miało sens”. 

Bohater wywiadu opowiada o walkach w czasie powstania warszawskiego. Autorem 

wywiadu jest Piotr Zychowicz.  

Echo dnia 31.07.2011 zamieszcza notatkę pt. „Robert Radosz wygrał wyścig ko-

larski dookoła Mazowsza”. W zespole zwycięzcy był Wojciech Skarżyński, reprezentant 

wojska polskiego.  

Gazeta Wyborcza z 31.07.2011 zamieszcza artykuł pod tytułem „Bogdan Klich- 

rewolucjonista zwodzony przez generałów?” autorstwa Marcina Górki. Artykuł zawiera 

przedstawienie zadań, przed którymi stanął minister wraz z oceną dziennikarza, co do 

sposobu, w jaki sobie z nimi poradził. Autor podnosi także problem okłamywania osób 

sprawujących cywilną kontrolę nad SZ RP.  Ocena dokonań ministra jest raczej pozytyw-

na.  

Rzeczpospolita 01.08.2011 polemizuje z tym punktem widzenia w artykule Igora 

Jankego „Uśmiechnięty premier i sypiące się państwo”. Według autora zły stan wojska 

polskiego to dowód, iż całe państwo jest w złym stanie, ale rząd skupia się na innych ce-

lach.  

Rzeczpospolita z dnia 03.08.2011 zamieszcza artykuł pisany przez Piotra Goćka 

pt. „Armia czeka na normalność” Pisze w nim, że nowy minister Tomasz Siemoniak spo-

tkał się z falą oczekiwań, co do zmian w obejmowanym urzędzie, a jednocześnie ma małe 

szanse na ich realizację.  

W tym samym dniu Rzeczpospolita zamieszcza artykuł o nominacji ministra 

obrony narodowej Tomasza Siemoniaka pod tytułem „Armia pilnie do naprawy”. W arty-

kule zacytowany jest Bronisław Komorowski. Armia wymaga radykalnych zmian – mó-

wił prezydent Komorowski, wręczając nominację Tomaszowi Siemoniakowi po odwoła-

niu ministra Bogdana  Klicha, który podał się do dymisji po raporcie o stanie wojska pol-

skiego.  
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3 sierpnia 2011 Puls Biznesu w krótkim artykule pt. „Przetargi na komputery dla 

armii” pisze o zakupach sprzętu teleinformatycznego przez wojsko polskie na kwotę bli-

sko 75 mln zł. 

Rzeczpospolita 03.08.2011 zamieszcza artykuł „Mobilny Internet potrzebuje ete-

ru”. Autor – Łukasz Dec pisze, że wojsko musi zmodernizować swoje systemy komuni-

kacyjne i zwolnić nowe częstotliwości, jeśli mobilny Internet w Polsce ma się rozwijać. 

Kurier Poranny 03.08.2011 zamieszcza artykuł „Wizna. Kpt. Władysław Raginis 

– była ekshumacja – DNA potwierdzi czy było to ciało dowódcy”. W artykule wspomina 

się, że przeprowadzono ekshumację prawdopodobnych zwłok bohaterskiego dowódcy 

obrony Wizny – Kapitana Raginisa. Ekshumacja odbyła się koło Góry Strękowej. 

Rzeczpospolita 06.08.2011 publikuje artykuł pt. „Jak kłamali wojskowi”. Autorzy  

– Michał Majewski, Paweł Reszka opisują 10 kłamstw oficerów wojska polskiego doty-

czących 36 pułku lotnictwa transportowego. Artykuł ten jest bardzo ważny dla reputacji 

wojska polskiego, ponieważ po pierwsze zarzuca się tu licznym oficerom wojska polskie-

go kłamstwo, po wtóre ukazuje się liczne zaniedbania, które mogły doprowadzić do kata-

strofy Tu 154 w Smoleńsku.  

Newsweek 07.08.2011 w artykule pt. „Twardy gracz” Michała Majewskiego  

i Pawła Reszki zawiera przedstawienie osoby nowego szefa MON Tomasza Siemoniaka. 

W artykule skoncentrowano się na dwu wątkach – sylwetce nowego szefa MON oraz 

patologiach w wojsku polskim, jakie ma pokonać.  

Gazeta Polska 10.08.2011 publikuje artykuł pt. „Wojsko na wrotach od stodoły” 

autorstwa Witolda Waszczkowskiego. Główna teza brzmi: stan wojska polskiego jest 

bardzo zły. Jako powody takiego stanu rzeczy autor podaje niekompetencję rządzących 

polityków, niepotrafiących stworzyć koncepcji użycia wojska polskiego.  

Gazeta Polska 10.08.2011 zamieszcza artykuł pt. „Telewizyjna Armia” Rafała 

Ziemkiewicza. Jego teza to: współczesne wojsko polskie to armia „defilad” z bałaganem, 

a rządzący ośmieszają się, mówiąc raz, że jest w świetnej kondycji, a innym razem – że 

jest tragicznie. 

Rzeczpospolita 13.08.2011 w artykule „Ojczyzna ocalona” zamieszcza przedsta-

wienie wojny sowiecko-polskiej od roku 1919. Autorem artykułu jest Andrzej Nowak.  

Gazeta Wyborcza w tym samym dniu zamieszcza artykuł pt. „Polska kończy woj-

nę w Afganistanie”. Artykuł wiąże się z obietnicą złożoną Sikorskiemu przez dowódcę sił 

NATO Johna Allena, podczas wizyty w Kabulu. Chodzi o przekazanie Afgańczykom 

kontroli nad prowincjami strzeżonymi przez wojsko polskie.  

Gazeta Wyborcza Warszawa z dnia 15.08.2011 pisze o bitwie pod Ossowem w ar-

tykule „Pod Ossowem jak co roku zwycięstwo”.  

Gazeta Lubuska 15.08.2011 z tego samego dnia zamieszcza artykuł pt. „Wojsko to 

nadal jest służba”: odpowiedzi żołnierzy i dowódców na pytanie, jak armia się zmienia od 

lat. Według ich opinii, jest lepiej: wojsko ma nowocześniejszy sprzęt, jest sprofesjonali-

zowane, zwraca się uwagę na obecność kobiet w szeregach wojska polskiego.   

Gazeta Polska 24.08.2011 w artykule Piotra Gontarczyka „Wczoraj byliśmy 

braćmi, dziś jesteśmy wrogami” opisuje  udział WP w inwazji na Czechosłowację w 1968 

roku. Wojsko polskie spełniło w tym wydarzeniu zdecydowanie negatywną rolę okupanta 

dławiącego „Praską wiosnę”.  
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2 września 2011 Rzeczpospolita zamieszcza dyskusję – dwa odrębne zdania eks-

pertów na temat powrotu do pracy w wojsku polskim generała Waldemara Skrzypczaka. 

Generał Sławomir Petelicki jest zwolennikiem powrotu generała Skrzypaczka do służby, 

natomiast poseł Marek Siwiec przeciwnikiem.  

Rzeczpospolita 06.09.2011 pisze „Muzea chciałyby współczesnego Tupolewa, ale 

nie mają pieniędzy”. Wypowiada się dyrektor Muzeum Lotnictwa w Krakowie, dyr. Mu-

zeum Sił Powietrznych w Dęblinie – chcieli samolot za darmo, ale wg rzecznika MOB 

muzea muszą stanąć w przetargu – na co nie mają środków. 

Kurier Poranny 10.09.2011 zamieszcza artykuł pt. „Sybiracy: Nie można o tym 

zapomnieć”. Są to wspomnienia więzienia na Sybirze Jacka Szczepańskiego, który wraz  

z innymi byłymi zesłańcami brał udział w marszu je upamiętniającym. 

Kurier Poranny z dnia 10.09.2011 pisze „Strękowa Góra, kpt. Władysław Raginis 

miał pogrzeb”- według stowarzyszenia Wizna 1939 wśród pogrzebanych szczątek były 

też należące do kapitana. Wojewoda nie wydał zgody na umieszczenie tej informacji na 

miejscu pochówku przynajmniej do czasu ustalenia ponad wszelką wątpliwość, iż taki 

fakt miał miejsce. 

6. ANALIZA DANYCH  

 Z cytowanych artykułów o SZ RP (wojsku polskim) aż 21 dotyczy wydarzeń hi-

storycznych – poziom zdarzenia ulokowany jest w przeszłości. Nie można oczywiście 

tego poziomu zdarzeń lekceważyć, zdarzenia z przeszłości budują reputację (rozumianą 

jako znana nam historia wcześniejszych działań danych osób czy instytucji, konsekwent-

nie i w rozmaitych sytuacjach przejawiających oczekiwane przez nas walory (…)
30

 każdej 

organizacji, w tym wojska polskiego. Z drugiej strony, bada się teraźniejszą aktywność 

komunikacyjną i wizerunek SZ RP. Należy podkreślić, że na tym poziomie zdarzeń pol-

skie formacje wojskowe są przedstawione zdecydowanie pozytywnie.  

 Druga grupa zdarzeń to, umownie nazywając, „sprawy polityczne”. Są to wszelkie 

zdarzenia ze styku wojska i polityki – oceny działań ministerstwa obrony narodowej  

i innych organizacji politycznych i osób. Tu mamy 19 tekstów, które z reguły piętnują 

działania polityczne wokół SZ RP. Dzięki rządzącym „armia ekspedycyjna” nie może 

bronić granic Polski, SLD chce „ucieczki” wojsk polskich z Afganistanu, źle przeprowa-

dzono śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej i źle zrobiono, rozwiązując 36 pułk 

lotnictwa transportowego. Wojsko polskie to „armia defilad” według Rafała Ziemkiewi-

cza. 

Wojsko służy także jako atut polityczny w sprawie zniesienia wiz do USA. Szero-

ko opisywana jest dymisja ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Przedstawiana 

jest jego sylwetka zawodowa, a także postać jego następcy Tomasza Siemoniaka. Wy-

mienione są trudności, jakie napotykał minister Klich i jakie napotka minister Siemoniak. 

Ostatnim artykułem tego wątku jest dwugłos – dyskusja na temat zatrudnienia generała 

Skrzypczaka w Ministerstwa Obrony narodowej.  

Stosunkowo mało zdarzeń poświęconych jest specyfice SZ RP i technice wojsko-

wej, czyli rzeczom bezpośrednio dotyczących SZ RP. Pisze się na przykład o robotach 
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minerskich, o symulatorze transportera „Rosomak” i o symulatorach samolotów. Opisane 

są sukcesy polskiego przemysłu zbrojeniowego – sprzedaż siatek maskujących. Tak więc 

przedstawiona technika wojskowa jest nowoczesna. O przestarzałym sprzęcie SZ RP 

mówi się przy okazji krytyki polityków. Przedstawienie służby żołnierskiej jest także 

pozytywne, oprócz przytoczenia przykładów niewątpliwego bohaterstwa z przeszłości, 

obraz służby w SZ RP opisywany jest pozytywnie. Sporadycznie ukazują się teksty poka-

zujące SZ RP jako organizację, w której warto się zatrudnić.  

Tak więc reasumując, z poziomu zdarzeń, gdzie wyróżniono treści prasowe,  

w których występuje hasło: wojsko polskie lub Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski nale-

ży przejść na obszary tematyczne. Poziom problemów szczegółowych oznacza opisanie 

kwestii w ramach obszarów tematycznych, a te trudno wyróżnić wobec relatywnej szczu-

płości opisu SZ RP. Charakterystyczne jest to, że poszczególne kwestie i wydarzenia wy-

stępują w prasie pojedynczo – omawiane są w jednej gazecie lub zdecydowanie rzadziej - 

w dwóch. Z tego powodu nie możemy mówić o poziomie dyskursu elit symbolicznych – 

„różnego rodzaju sposobów relacjonowania konkretnego zdarzenia”
31

.   

Poziom debaty medialnej – wygenerowanie podstawowych sposobów przedsta-

wiania organizacji w mediach – jest szczątkowo reprezentowany. To znaczy mamy do 

czynienia z przedstawieniem SZ RP w kontekście patologii, w kontekście krytyki rządu, 

natomiast gdy SZ RP występują samodzielnie, nie ma mowy o patologiach.  

Generalnie wojsko jest przedstawiane właściwie w stosunku do treści deklarowa-

nych w Strategii Informowania i Promocji Obronności Resortu Obrony Narodowej. Pro-

blemem jest raczej nie przedstawianie SZ RP w sposób niewłaściwy, ale „milczenie” na 

jego temat.  

PODSUMOWANIE  

Na zakończenie warto zweryfikować postawioną hipotezę badawczą: 

Wizerunek SZ RP nie jest właściwy. Ma „janusowe” oblicze. Z jednej strony cie-

szą się dużym prestiżem i zaufaniem społecznym, ale z drugiej dyskurs prasowy o nich 

skoncentrowany jest na patologiach. Wizerunek Sił Zbrojnych RP ma nie tyle janusowe 

oblicze, co jest konstruowany na zasadzie „Dobry car i źli bojarzy” – politycy są przed-

stawieni jako winni patologiom, o których milczy się, gdy mówi się o SZ RP apolitycz-

nie. Aby prześledzić, czy wizerunek SZ RP jest właściwy, należy obserwować realizację 

obszarów priorytetowych Strategii Informowania SZ RP.  

Trudno mówić o opisywaniu przez prasę ogólnopolską, a nie specjalistyczną wy-

żej wymienionego systemu, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że obronność Rzeczpo-

spolitej jest dla prasy ogólnopolskiej tematem marginalnym, podejmowanym akcyjnie. 

Tragedia w Smoleńsku stała się pretekstem do refleksji na temat SZ RP i bezpieczeństwa 

narodowego, ale jak widać po przeprowadzonym monitoringu prasy refleksja ta nie trwa-

ła długo i nie zakończyła się istotnymi konkluzjami.  

Jeżeli chodzi o jeden z obszarów priorytetowych Strategii Komunikacji SZ RP, 

czyli upowszechnianie rządowej deklaracji „Patriotyzm Jutra”, to deklaracja ta jest nieo-

becna w prasie w badanym okresie.  
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Prezentacja procesu przemian w Siłach Zbrojnych RP (modernizacja techniczna, 

profesjonalizacja, restrukturyzacja) oraz rekrutacja kandydatów do służby wojskowej 

odbywa się częściowo. Nie opisuje się wszystkich aspektów modernizacji technicznej,  

w tym takich dokonań, jak np. wprowadzenie do uzbrojenia nowoczesnych wyrzutni ra-

kietowych WR-40 Langusta
32

.  

Promocja udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych w ramach NATO, 

UE i ONZ oraz misjach koalicyjnych – nie istnieje w tradycyjnej formie, można mówić 

raczej o informowaniu o warunkach służby w misjach zagranicznych.   

Promocja Wojska Polskiego za granicą – nie jest możliwa do zbadania w obec-

nych warunkach, jest to temat innego raportu.  

Reasumując, SZ RP są w prasie raczej przemilczane niż obrażane. Trudno powie-

dzieć o powodzeniu lub niepowodzeniu komunikowania się SZ RP bez analizy innych 

mediów, np. portali społecznościowych. Wydaje się jednak, że prasa z całą swoją specy-

fiką jest zbyt ważnym medium, żeby małą ilość komunikatów i artykułów na temat SZ 

RP i obronności zignorować.  

Jednocześnie możemy zaobserwować wysoki prestiż zawodu wojskowego
33

, wy-

sokie zaufanie do instytucji
34

. Świadczy to raczej o wysokiej jakości wizerunku SZ RP.  

Wizerunek bezpieczeństwa narodowego w mediach nie zapewnia wystarczającego 

odstraszania. Tę hipotezę też trzeba potwierdzić – czytając polską prasę nietrudno odnieść 

wrażenie, że bezpieczeństwo narodowe jest po prostu nieważne, że jest to akademicka 

dziedzina studiów, a nie element polskiej racji stanu.  

Ignorowanie bezpieczeństwa narodowego może mieć szersze implikacje – jest 

częścią rozbrajania się całej Europy
35

. Niemniej jednak należy traktować to zjawisko jako 

niezwykle negatywne. Bezpieczeństwo narodowe RP winno być względnie stałym ele-

mentem dyskursu mediów, ponieważ w społeczeństwie demokratycznym to opinia oby-

wateli kształtuje działania władzy.  
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MEDIA DISCOURSE CONCERNING THE POLISH ARMED FORCES 

Summary 

This article concerns the issue of the Polish Armed Forces image that is presented by the 

media to their readers. The method of the discourse analysis is used as the basis study tool. The 

media publications that appeared for one year have been studied to test the hypotheses concern-

ing the image of the Polish Army. 
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Sławomir CZAPNIK

  

 

 

 

 

TELEWIZYJNI ŻOŁNIERZE NA PŁYNNEJ WOJNIE  

Z TERROREM. AKSJOLOGIA „MISJI AFGANISTAN” 

 

 

Streszczenie: Celem artykułu jest naświetlenie aksjologicznych wymiarów obecności polskich 

żołnierzy na „misjach stabilizacyjnych” (a raczej wojnach), prowadzonych w ramach tzw. wojny 

z terrorem, z perspektywy myśli Zygmunta Baumana. Punktem wyjścia jest krótki opis procesu 

przejścia od stałej do płynnej fazy nowoczesności. Następnie wyjaśnia się, dlaczego dopiero po 

ponad dekadzie powstał pierwszy serial o zagranicznych misjach stabilizacyjnych – „Misja 

Afganistan”. Serial ten jest nade wszystko przeznaczonym do konsumpcji towarem – brak mu 

autentyzmu i wiarygodności, razi sztucznością, niekiedy ocierającą się o groteskowość. Niestety, 

nie stanowi on dobrego wstępu do rzetelnej debaty o udziale polskich żołnierzy w wojnach 

 w Iraku i Afganistanie. 

Słowa kluczowe: terror, Wojsko Polskie, Zygmunt Bauman, płynna nowoczesność, etyka 

 

WSTĘP 

Zygmunt Bauman, jeden z najbardziej cenionych współcześnie myślicieli na świe-

cie, zdaje się być osobą doskonale przeznaczoną do teoretycznego wsparcia rozważań  

z zakresu aksjologii tzw. wojny z terrorem. Bauman, jako jeden z nielicznych żyjących 

socjologów i eseistów, ma za sobą długoletnie doświadczenie żołnierskie: w trakcie  

II wojny światowej, u boku Armii Czerwonej, walczył z hitlerowskim najeźdźcą, po woj-

nie zaś przez osiem lat służył jako oficer w Ludowym Wojsku Polskim. W odróżnieniu 

od pewnych pacyfistów-pięknoduchów zdaje sobie sprawę, co wyraźnie pokazuje jego 

życiorys, że w niektórych sytuacjach – jak w obliczu niemieckiej okupacji – walka z orę-

żem w ręku jest najsłuszniejszą etycznie opcją. Tym bardziej wydaje się ważne, aby wie-

lowątkową i rozległą myśl Baumana wykorzystać w rozważaniach aksjologicznych  

w kontekście udziału naszych żołnierzy w obecnej wojnie z terrorem. 

W ostatnich dekadach, pisze Bauman, zachodzi – przynajmniej w „rozwiniętej” 

części naszej planety – szereg ściśle ze sobą powiązanych zmian, które tworzą nowe  

i bezprecedensowe warunki życia i wywołują szereg niespotykanych wcześniej wyzwań
1
. 

Pierwszą z nich jest przejście od stałej do płynnej fazy nowoczesności, czyli „warunków, 

w których formy społeczne (struktury ograniczające indywidualne wybory, instytucje 

stojące na straży powtarzalności rutyn i wzorów akceptowalnych zachowań) nie są już  

w stanie (i już się tego od nich nie oczekuje) trwać długo w jednym kształcie, ponieważ 

                                                 

  Sławomir CZAPNIK – doktor politologii, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego 

1
  Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 7-10. 
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rozkładają się i topnieją w czasie krótszym niż ten potrzebny do ich powstania i zaczynają 

się upłynniać, kiedy tylko powoła się je do życia”. 

Drugą ze zmian jest zbliżający się ostateczny rozwód władzy i polityki, pary nie-

rozłącznej od narodzin nowoczesnego państwa. Znaczna część władzy efektywnego dzia-

łania państwa narodowego przenosi się do – w dużej mierze eksterytorialnej – przestrzeni 

globalnej. Jak dotąd polityka nie potrafi działać na tym poziomie, pozostając nadal lokal-

ną. Jak podkreśla Bauman, „nieobecność politycznej kontroli przemienia świeżo wyzwo-

lone siły w źródło głębokiego i zasadniczo niemożliwego do oswojenia lęku, podczas gdy 

niedostatek polityki czyni istniejące jeszcze instytucje polityczne, ich inicjatywy i przed-

sięwzięcia coraz mniej istotnymi z punktu widzenia życiowych problemów obywateli 

państw narodowych, przyciągając przez to coraz mniej uwagi”. Z tego względu pań-

stwowe instytucje przejawiają narastającą skłonność do przenoszenia na inne podmioty 

pełnionych przez siebie funkcji. 

Trzecia zmiana dotyczy zanikania albo ograniczania wspólnotowego, opartego na 

państwie, ubezpieczenia od indywidualnego niepowodzenia i nieszczęścia. Międzyludz-

kie więzi traktowane są jako coraz bardziej tymczasowe, słabsze i nie warte ani trwałych 

nakładów czasu i wysiłku, ani wyrzeczenia się swoich doraźnych interesów (lub tego, co 

jednostka postrzega jako korzystne dla siebie). Ma to dalekosiężne i dewastujące dla po-

czucia wspólnoty skutki. 

Czwartą ze zmian jest upadek długoterminowego myślenia, planowania i działa-

nia, a także osłabienie (a nawet zanik) społecznych struktur, w które można je było wpi-

sać. Prowadzi to do podziału historii politycznej oraz jednostkowych biografii na szereg 

krótkoterminowych projektów i epizodów, które nie łączą się w żadne sekwencje. Budo-

wa strategii w oparciu o doświadczenie może być mniej skuteczna od szybkiej zmiany 

nawyków i zapominania przeterminowanych informacji. 

Piąta zmiana, zauważa Bauman, „dotyczy przeniesienia odpowiedzialności za 

rozwiązywanie dylematów tworzonych przez ulotne i nieustannie zmieniające się oko-

liczności na barki jednostek – oczekuje się od nich dziś, że będą świadomymi podmiota-

mi »wolnego wyboru« i w pełni ponosić będą konsekwencje podejmowanych przez siebie 

decyzji”. 

Emitowana jesienią 2012 i zimą 2012/2013 roku „Misja Afganistan” (w reżyserii 

Macieja Dejczera i produkcji Pawła Kwiecińskiego, który pracował także przy „Katyniu” 

i „Czasie honoru”) stanowi kroplę wody, przez pryzmat której można spróbować objąć 

ocean zagadnień aksjologicznych, jakie rodzi długoletnia obecność wojsk polskich  

w Iraku i Afganistanie. Nieistotne jest, że serial wydaje się na pozór dość błahą rozrywką. 

Za Erikiem Barnouwem, uważnym kronikarzem amerykańskich mediów elektronicznych, 

zauważmy, iż pojęcie rozrywki wprowadza w błąd, gdyż przekonuje, że nie ma ona nic 

wspólnego z poważnymi problemami świata, a wypełnia tylko wolny czas. W każdym 

rodzaju fikcyjnej opowieści ukryta jest pewna ideologia. Fikcja może formować ludzkie 

opinie bardziej niż fakty zaczerpnięte z życia
2
. W jeszcze większym stopniu dotyczy to 

                                                 
2
 E. Barnouw, Television as a Medium, Performance, vol. 3/1972, s. 13, cyt. za: H. I. Schiller, Sternicy 

świadomości, Wyd. Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1976, s. 114. 
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fikcji, która rzekomo odwołuje się do rzeczywistości, jak to ma miejsce w przypadku 

„Misji Afganistan”. 

 

1. BRAK AUTENTYCZNOŚCI 

Jakkolwiek przemoc jest niezwykle dobrze sprzedającym się produktem medial-

nym, zwłaszcza telewizyjnym, musiała minąć ponad dekada od rozpoczęcia się  wojny  

w Afganistanie, zanim polscy filmowcy przedstawili ją w sfabularyzowanej wersji wi-

dzom. Złożyło się na to z pewnością wiele przyczyn, spośród których nie najmniej ważką 

jest fakt, że interwencja w Afganistanie – a następnie w Iraku – nigdy nie cieszyła się 

szczególną popularnością, w żadnym z sondaży (wyjąwszy wstępną fazę, lata 2001-2002, 

kiedy żywa była pamięć o 11 września) nie wspierała jej większość respondentów; nie-

kiedy stosunek zwolenników obecności polskich żołnierzy w tych krajach do przeciwni-

ków wynosił jeden do czterech (sondaż CBOS z kwietnia 2008 i września 2009 roku)
3
. 

Prowadzone od drugiej połowy poprzedniej dekady badania jednoznacznie wykazują, że 

– niezależnie od poglądów politycznych – Polacy w większości chcieliby powrotu na-

szych żołnierzy i żołnierek do kraju, a także wycofania sił zbrojnych NATO z Afganista-

nu, bowiem wątpią w zdolność zaprowadzenia przez nie pokoju. Co więcej, sondaże wy-

kazały nie tylko brak wiary w skuteczność, ale wręcz obawy o przeciwskuteczność misji 

afgańskiej, np. pięć lat temu 57 proc. badanych obawiało się, że udział polskich żołnierzy 

w działaniach militarnych w Iraku i Afganistanie może sprowokować muzułmańskich 

terrorystów do zaatakowania Polski
4
. Szczególną niechęć obywateli Rzeczypospolitej 

wzbudzają działania militarne, jednak mniej niż co trzeci respondent zgodziłby się na 

działania nie-bojowe, a dwa razy więcej osób nadal sprzeciwiałoby się jakiemukolwiek 

zaangażowaniu polskiej armii w tę misję (badanie CBOS z listopada 2010 roku)
5
.  

Kolejną przyczyną były potencjalne koszty ukazania wojny w znajdujących się ty-

siące kilometrów od Polski krajach, zaś zwrot poniesionych wydatków, nie wspominając 

o należytym zysku, w obliczu braku aprobaty wobec misji w Iraku i Afganistanie – stał 

pod znakiem zapytania. Twórcy „Misji Afganistan” wybrnęli z tej sytuacji w prosty spo-

sób – stworzyli obraz pozornie apolityczny, typową human story, ograniczyli też wydatki 

(dzięki umieszczeniu planu zdjęciowego w Polsce). Jak wyjaśniła Anna Nagler z Akson 

Studio, które jest producentem wykonawczym serialu: „Myśleliśmy o realizacji części 

zdjęć plenerowych w Maroku, ale nie moglibyśmy np. wywieźć za granicę wozu bojowe-

go Rosomak. Dlatego podjęliśmy się trudnego, wręcz karkołomnego zadania, jakim była 

realizacja zdjęć wyłącznie w Polsce”
6
. Poligony w Wędrzynie i Świętoszowie (dolnoślą-

                                                 
3
  Polacy przeciw misji w Afganistanie, TV Silesia, 

http://www.tvs.pl/1221,polacy_przeciw_misji_w_afganistanie.html; dżek, PAP, Sondaż: Polacy 

przeciwko misji w Afganistanie, [w:] „Gazeta.pl”, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7061291,Sondaz__Polacy_przeciwko_misji_w_Afgani

stanie.html, 05.01.2013 r. 
4  

Polacy przeciw…, op. cit. 
5
  ALB, PAP, Polacy przeciw misji NATO w Afganistanie, Onet.pl”, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/polacy-

przeciw-misji-nato-w-afganistanie,1,4012368,wiadomosc.html, 05.01.2013 r. 
6
  S. Kucharski, Pierwszy serial o Polakach w Afganistanie nie podoba się żołnierzom, którzy tam byli, 

„Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75478,12822278.html, 05.01.2013 r. 
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skie) udają w serialu afgańskie krajobrazy, kamieniołomy w Piechcinie (Kujawy) tamtej-

sze góry, zaś Niegów pod Warszawą afgańską wioskę. 

Jasne jest, że daleko idąca pomoc armii dla twórców emitowanego w kodowanej 

komercyjnej stacji Canal+ serialu – niewykluczone, że umożliwiająca w ogóle produkcję 

– nie była bezinteresowna. Można wysnuć analogię z siłami zbrojnymi Stanów Zjedno-

czonych, które udzielając często wartego wiele milionów dolarów wsparcia twórcom fil-

mów, korzystają z prawa do głębokiego ingerowania w scenariusz, nawet na poziomie 

konkretnych scen i dialogów
7
. Znamienne, że w zasadzie w żadnym z tekstów dotyczą-

cych „Misji Afganistan” kwestia kosztów – wymiernych i niewymiernych – pomocy 

Wojska Polskiego nie została dokładnie wyjaśniona. To nie bez znaczenia: poza udostęp-

nianiem obiektów wojskowych, sprzętu, aktorzy przeszli kilkudniowe szkolenie z żołnie-

rzami elitarnej jednostki Grom, co stanowiło również element promocji serialu. Poza spo-

rem pozostaje, że nawet jeśli decydenci z Ministerstwa Obrony Narodowej nie kształto-

wali ostatecznej wersji scenariusza, to producenci – bezwiednie lub świadomie – stoso-

wali autocenzurę, nie ukazując (mniej lub bardziej nagłośnionych) w środkach przekazu 

ciemnych stron misji, co wykluczałoby ewentualną kooperację przy kolejnych sezonach. 

Według  Kwiecińskiego, twórców poproszono jedynie, żeby „nie pokazywali brania nar-

kotyków, ponieważ w armii ich się nie bierze. Przynajmniej w opinii wojskowych. I chy-

ba faktycznie tak jest”, a zdaniem Dejczera istniały „pewne ograniczenia, jak to w życiu. 

Największym ograniczeniem na poligonie była pogoda”
8
. 

Pozory wiarygodności narracji miały zapewnić różne zabiegi. W liczącej 150 osób 

ekipie znaleźli się wojskowi konsultanci, prawdziwi uczestnicy misji afgańskiej, udostęp-

niono także materiały wojskowego zespołu reporterskiego Combat Camera. Sprzęt na 

planie również był autentyczny: transportery Rosomak, śmigłowce, samolot Herkules czy 

hummery. Aktorzy używali broni – berylów, kałasznikowów i wyrzutni RPG, zapoznali 

się też nie tylko z obsługą moździerza i granatnika, ale i przepisowym oddawaniem hono-

rów czy wydawaniem komend itd. Podgrzewając atmosferę przed emisją pierwszego od-

cinka, twórcy podkreślali, że przy realizacji serialu „użyto 250 mundurów, kilkanaście 

litrów sztucznej krwi, wystrzelono 13 tys. sztuk amunicji i wytkano 30 zarostów dla od-

twórców ról Afgańczyków”
9
. W role Afgańczyków wcielili się rodowici Afgańczycy – 

mieszkańcy Polski, a także Egipcjanie czy Gruzini (jako statyści); wszystkich odziano  

w odtworzone dokładnie afgańskie stroje. 

Pomimo podkreślanego przez twórców i aktorów pietyzmu w odwzorowaniu 

afgańskich realiów, serial spotkał się z miażdżącą krytyką weteranów misji. Dali oni temu 

wyraz na różnych formach internetowych, a także w rozmowach z dziennikarzami. Lista 

                                                 
7
  C. Boggs, L.T. Pollard, The Hollywood war machine: U.S. militarism and popular culture, Wyd. 

Paradigm, Boulder 2007. 
8
 A. Cichmiński, Misja Afganistan” – serial, który pokaże cała Europa?, „Onet.pl”, 12 października 2012 

r., http://film.onet.pl/wiadomosci/publikacje/artykuly/misja-afganistan-serial-ktory-pokaze-cala-

europa,1,5277541,wiadomosc.html, 05.01.2013 r. 
9
  J. Szczerba, Polacy na wojnie. I w telewizyjnym serialu, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 13 października 2012 

r., http://wyborcza.pl/1,75475,12662078,Polacy_na_wojnie__I_w_telewizyjnym_serialu.html, 05.01.2013 

r. 

http://wyborcza.biz/Gieldy/0,114522,,,,HRS.html
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zarzutów jest długa
10

. Zdaniem żołnierzy, w filmie jest wiele niewybaczalnych błędów, 

rażących w oczy nawet tych, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z armią. Niektórzy 

zatem oglądali filmowe losy plutonu „Konasza” (Pawła Konaszewicza, w tej roli Paweł 

Małaszyński) głównie po to, aby się pośmiać. Po pierwsze, zabrakło gór stanowiących 

stały element bazy w Ghazni. Po drugie,  niemożliwe, aby zaraz po ukończeniu szkoły 

oficerskiej ktokolwiek jechał na misję jako dowódca plutonu, a sytuacja, w której „Ko-

nasz” wyrusza na pierwszy patrol i nie znając terenu, decyduje, że pojedzie na skróty „to 

jakaś paranoja”. Po trzecie, sprzęt wojskowy i umundurowanie często miały nieadekwat-

ne ubarwienie i wyposażenie, nie wspominając o karabinach lśniących, „jakby przed 

chwilą zostały wyjęte z magazynu”. Według Marcina Ogdowskiego, autor bloga i książki 

„zAfganistanu.pl”, „najgorszy jest brak realizmu, jeśli chodzi o podejście do procedur. 

Kogoś, kto był w Afganistanie, razi to jak diabli. Współczesna wojna prowadzona jest 

według twardych procedur, a w jednym z odcinków żołnierze łamią rozkaz i udają się  

w inne miejsce. I jeszcze uchodzi im to na sucho. To kompletnie nierzeczywiste”
11

. 

Jak nie bez racji powtarza Bauman za Georgem Simmlem, „wartości są warto-

ściowe z powodu ceny, jaką musimy płacić za ich wybór – rezygnując z czegoś innego 

lub zrzekając się czegoś innego, równie cennego i wartego obrony”
12

. Należy zatem za-

dać pytanie, czy autentyczność poświęcono w imię wyższego dobra. Wydaje się, że zade-

cydowały tu głównie względy finansowe i – paradoksalnie – bezpieczeństwo: nie sposób 

było narażać uczestniczących przy produkcji serialu na niebezpieczeństwo i zagrożenie 

życia w Afganistanie (na boku zostawmy, co mówi to o skuteczności trwającej ponad 

dekadę misji ISAF). Rzecz w tym, że niekiedy w sztuce filmowej mówi się nieprawdę, 

aby powiedzieć pewną prawdę: tak było choćby z serialem „Czterej pancerni i pies”. Nie 

odtworzono w nim z pieczołowitością faktów historycznych (np. mundurów niemiec-

kich), lecz naczelny przekaz – opowieść o przyjaźni, braterstwie broni i poświęceniu  

w walce o ojczyznę – czynił całość wiarygodną. Serial z czasów PRL zniósł próbę czasu, 

nie tylko jako dokument epoki, w której powstał – wątpliwe, czy za kilkadziesiąt lat to 

samo będzie można powiedzieć o „Misji Afganistan”. Można dodać, że na tle produkcji 

amerykańskich (np. „Kompania braci”), nie prezentuje się ona szczególnie dobrze, rażąc 

sztucznością, a chwilami – nieporadnością i wtórnością.  

2. UTOWAROWIENIE PRZEMOCY 

Jakkolwiek żołnierze stacjonujący w Afganistanie, „w dniu premiery poprzyklejali 

się do telewizorów”, to ani oni, ani ich rodziny, nie stanowią głównej grupy potencjal-

nych odbiorców „Misji Afganistan”, bowiem są zbyt nieliczni, aby tworzyć dla nich tego 

typu produkcję. Pouczające w tej mierze są gadżety towarzyszące promocji filmu
13

. Fani 

serialu mogą nabyć: 

                                                 
10

  A. Pawlak, Nasi żołnierze płaczą nad „Misją Afganistan”'. Ze śmiechu, „Gazeta Wyborcza. Opole”,  

10 listopada 2012 r., 

http://opole.gazeta.pl/opole/56,35086,12832466,Nasi_zolnierze_placza_nad___Misja_Afganistan____Ze.

html, 05.01.2013 r. 
11

  S. Kucharski, Pierwszy…, op. cit. 
12

  Z. Bauman, Kultura jako praxis, PWN, Warszawa 2012, s. 86. 
13

  Sklep Cyfra Plus, http://www.sklep.cyfraplus.pl/ [05.01.2013] 
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 pamięć USB w kształcie nieśmiertelnika („Nieśmiertelnik z pamięcią flash 

4GB z wygrawerowanym logo serialu MISJA AFGANISTAN, z długim kul-

kowym łańcuszkiem, zapakowany w czarne pudełko. Metal, kolor srebrny”  

w cenie 49,50 zł); 

 nieśmiertelnik „Misja Afganistan” („Nieśmiertelnik US ARMY popularnie 

zwany Dog Tag. Standardowy identyfikator żołnierzy amerykańskiej armii. 

W skład kompletu wchodzą dwie blaszki z gumkami wyciszającymi – jedna  

z logo: CANAL+ i serialu MISJA AFGANISTAN, druga bez znakowania – 

gotowa do wybicia wybranego przez Ciebie napisu. Blaszki zawieszone są na 

dwóch łańcuszkach” - cena 32,90 zł); 

 brelok nabój z logo Canal+ („Nabój do karabinów maszynowych i wyboro-

wych 308 WIN. Pierwsza wersja naboju oznaczona jako T65E3 powstała  

w 1952 roku. W dwa lata później na wniosek USA została wybrana jako 

przepisowy nabój NATO. Nabój 7,62 x 51 był początkowo projektowany do 

lekkiej broni indywidualnej, jednak służy najczęściej jako amunicja karabi-

nów maszynowych i wyborowych. Nabój jest bez spłonki” w cenie 24,90 zł); 

 zestaw trzech płyt CD („Płyta inspirowana serialem produkcji CANAL+, emi-

towanym od października ’12 na antenie CANAL+. Na trzech płytach orygi-

nalna ścieżka dźwiękowa do serialu, skomponowana przez Bartosza Chajdec-

kiego oraz utwory polskie i zagraniczne, których wybór inspirowany był te-

matyką serialu. Dobre męskie granie w wykonaniu m.in.: Comy, Maleńczuka, 

Waglewskiego, Kim Nowak, Megadeth, The Killers, Archive, Soundgarden  

i innych” w cenie 54,49 zł); 

 plakat („Będzie niewątpliwie ozdobą Twojego domu. Jeśli polubiłeś bohate-

rów serialu, teraz masz szansę w ich towarzystwie spędzać jeszcze sympa-

tyczniejsze ranki, popołudnia i wieczory. Format B2” w cenie 34,90 złotych); 

 damski t-shirt („Zaprojektowana specjalnie dla fanów serialu Misja Afgani-

stan. Wysokiej jakości bawełna 100%, odporna na rozciąganie będzie Wam 

długo służyła. Rękawy prosto wszyte. Wersja damska lekko wcięta w talii” – 

cena 79 złotych); 

 mały plecak patrolowy w kamuflażu pustynnym tri color („Bardzo praktyczny 

i wygodny plecak patrolowy. Stosowany praktycznie przez wszystkie armie 

świata. Wielu polskich żołnierzy stosuje takie plecaki podczas misji w Afga-

nistanie. Pojemność 20 l. […] Dodatkowo, po bokach i na kieszeniach ze-

wnętrznych taśmy montażowe kompatybilne z systemem MOLLE, do zamo-

cowania dodatkowego wyposażenia” za  199 złotych); 

 duży plecak w kamuflażu pikselowym („3 day pack, plecak trzydniowy  

w kamuflażu UCP (Universal Camouflage Pattern. Kamuflaż pikselowy no-

wej generacji, stosowany przez siły lądowe US Army). Bardzo praktyczny  

i popularny plecak wśród żołnierzy różnych armii. Często kupowany przez 

polskich żołnierzy na misjach zagranicznych w Afganistanie czy Iraku. […] 

Paski kompensacyjne, klamry typu Fastex” w cenie 269 złotych). 
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Powyższe zestawienie wyraźnie wskazuje, że zagorzałych fanów serialu, goto-

wych wyłożyć kilkadziesiąt bądź kilkaset złotych na różnorodne gadżety, producenci nie 

szukają w kręgach wojskowych. Mówiąc krótko, gadżety są wzorowane na wojskowych, 

a trudno zainteresować się namiastką, jeśli na co dzień ma się do czynienia z oryginałem. 

Tu docieramy do klucza, pozwalającego adekwatnie odczytać „Misję Afganistan”. Jest 

ona nade wszystko towarem, przedmiotem obrotu rynkowego. Oferuje nieco adrenaliny, 

daje łatwą – choć nie zawsze tanią – namiastkę bycia prawdziwym „Afgańcem” (jak okre-

ślano radzieckich weteranów wojny w Afganistanie), która jest całkowicie bezpieczna: 

zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Marzący o męskiej przygodzie może 

chociaż przez chwilę poczuć się prawdziwym twardzielem. Obrazuje to poniekąd łóżko-

wa scena rozpoczynająca pierwszy epizod serialu, która, jak zauważa publicysta pewnego 

tygodnika, „bawiła swą pretensjonalnością do łez – to znaczy do momentu, kiedy aktorzy 

otworzyli usta, bo wtedy już zabolało. Pierwszy dialog w tej produkcji miał w sobie tyle 

artyzmu co obieranie ziemniaków”
14

. 

Powyższy stan rzeczy jest zrozumiały, skoro – jak po wielokroć zauważa Bauman 

– żyjemy w społeczeństwie konsumentów. Przyjmuje się, że cechą wyróżniającą społe-

czeństwo konsumpcyjne jest sama konsumpcja, jak też jej wysoki i wciąż rosnący po-

ziom. Jednakże równie ważne, a nawet ważniejsze jest, iż owo społeczeństwo odrzuca 

wszelkiego rodzaju ograniczenia konsumpcji, mające źródła w etyce i/lub religii. Przesta-

je ona mieć dawniejszy, instrumentalny charakter, nie ma już na celu zaspokajania po-

trzeb. Współcześnie konsumpcja nie musi się uzasadniać niczym innym niż przyjemno-

ścią – skądinąd złudną i chwilową – którą niesie. Klasyczne psychologiczne definicje 

potrzeby określają ją jako stan napięcia, ulegający rozładowaniu w chwili zaspokojenia 

potrzeby. Jak zauważa Bauman, „społeczeństwo konsumpcyjne głosi niemożność zaspo-

kojenia i własny postęp mierzy stale rosnącym pożądaniem”
15

. Kieruje się ono nie tyle 

potrzebami (nawet najbardziej wyrafinowanymi, choćby związanymi z tożsamością), lecz 

pragnieniami, czyli zjawiskami o bardziej ulotnej i kapryśnej naturze. Pragnienie ma cha-

rakter samorodny, niewymagający uzasadnienia czy usprawiedliwienia, a zarazem pozo-

staje nienasycone. Co więcej, „pragnienia, bez potrzeby ujarzmiania i krępowania, należy 

wyzwolić i zapewnić im wolność, mało, pobudzić do szaleństwa, tak żeby przekraczały 

wszelkie granice i na dobre się rozszalały”
16

. W tej sytuacji człowiek nieuchronnie okre-

śla się poprzez przedmioty, które posiada. Życie poświęcone wydawaniu pieniędzy stało 

się dziś główną podporą ładu społecznego. To dzięki niemu możliwy jest permanentny 

wzrost gospodarczy, a wszelkie problemy, które powinny znaleźć polityczne rozwiązanie, 

spycha się do sfery ekonomii. Dodajmy, że wątek wynagrodzeń misjonarzy – wysokich  

z polskiej perspektywy, lecz niskich w stosunku do pensji żołnierzy innych krajów – nie 

jest w serialu szczególnie eksponowany, choć pieniądze odgrywają w rzeczywistości spo-

rą rolę. 

 

                                                 
14

  P. Gociek, Perwersja uratuje polskie kino?,  „Uważam Rze” [1.12.2012] 

http://www.uwazamrze.pl/artykul/956618-Perwersja-uratuje-polskie-kino-.html  [05.01.2012] 
15

  Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, wyd. 2, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 212. 
16

  Ibidem, s. 217. 
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3. ZABAWA W WOJSKO 

Powyższe procesy najlepiej ucieleśnia zapewne Małaszyński, aktor, który niezwy-

kle przystojnie wygląda w mundurze: niezależnie od tego, czy jest to mundur oficera 

Wehrmachtu (serial „Tajemnica twierdzy szyfrów”), polski mundur żołnierza kampanii 

wrześniowej („Katyń”), czy też żołnierza Legii Cudzoziemskiej, który następnie prze-

dzierzgnął się w bandytę (serial „Oficer”). Gwoli ścisłości, aktorowi do twarzy również  

w innych uniformach, jak choćby lekarskim kitlu (serial „Lekarze”, emitowany w tym 

samym czasie, co „Misja Afganistan”, epizody w „Na dobre i na złe”). Serialowy „Ko-

nasz” (syn generała, byłego dowódcy IV zmiany polskiego kontyngentu w Iraku), który 

właśnie skończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, zostaje dowódcą II pluto-

nu, udającego się jesienią do Afganistanu. Musi on udowodnić –jasne jest od początku, że 

poradzi sobie z tym doskonale, co skądinąd jest już wyłożone wprost w opisie tej posta-

ci
17

 – swą wartość przed zgranym zespołem. Jako że amant powinien błyszczeć w odpo-

wiednim otoczeniu, już w drugim odcinku pojawia się Justyna Winnicka (Ilona Ostrow-

ska, gwiazda serialu „Ranczo”), jak czytamy w opisie odcinka „Sprawna, zdecydowana, 

ładna…  Świetnie prezentuje się w mundurze polowym”. Intrygę dopełnia porucznik Ra-

fał Żądło (Tomasz Schuchardt), dowódca I plutonu, czyniący Justynie niedwuznaczne 

propozycje i traktujący ją niczym zdobycz wojenną („Jest twardy, pamiętliwy, bywa 

wredny”
18

, czytamy w oficjalnym opisie). 

Generalnie postacie serialu tworzą gabinet osobliwości. I tak „Zbój”, czyli sierżant 

Stefan Zientecki (Eryk Lubos), czytuje Koran, interesuje się islamem i kulturą afgańską, 

poza tym „wierzy w sens misji w Afganistanie, tłumaczy to młodszym kolegom z pluto-

nu. Ma większą niż inni zdolność empatii”
19

. W rzeczywistości osoba mająca choćby 

podstawowe informacje o Afganistanie wiedziałaby, że miejscowa ludność jest niezwykle 

wsobna, a obcych traktuje z niechęcią, a często i wrogością. Zdawałaby też sobie sprawę, 

że kryjący się w strzeżonych bazach i opancerzonych wozach przybysze budzą pogardę, 

zwłaszcza mężczyzn, którzy uznają ich postawę za tchórzliwą i niegodną wojownika. 

Wojownik, który ginie w walce otaczany jest najwyższą czcią, a jego rodzina budzi sza-

cunek. Pamiętajmy też, że od lat krąży o Afganistanie opinia grobowca imperiów (naj-

pierw brytyjskiego, następnie radzieckiego). Kuriozum stanowi „Malbor”, starszy szere-

gowy Marcin Melbor (Piotr Rogucki), pałający żądzą zemsty za śmierć brata Mikołaja, 

który zginął podczas wcześniejszej zmiany. Wysyłanie tego typu ludzi na misję świad-

czyłoby o skandalicznych zaniedbaniach wśród kadr rekrutujących żołnierzy. Co gorsza, 

jego porywcze i lekkomyślne zachowanie, stanowiące śmiertelne zagrożenie dla innych 

żołnierzy, jest traktowane ze zrozumieniem: używa on śmierci brata jako swoistej karty 

przetargowej, pozwalającej mu na więcej. Rzecz jasna, „Malbor” stanowi jeszcze większe 

zagrożenie dla Afgańczyków, którym ponoć polski kontyngent ma pomagać. Winnicka, 

nienagannie umalowana przy ogromnym upale i pragnąca dowodzić w misjach bojowych, 

                                                 
17

  P. Konaszewicz, Konasz, „Misja Afganistan”, http://www.misjaafganistan.pl/bohaterowie/pawel-

konaszewicz-pawel-malaszynski , 05.01.2013 r. 
18

  R. Żądło, Misja Afganistan, http://www.misjaafganistan.pl/bohaterowie/rafal-zadlo-tomasz-schuchardt, 

05.01.2013 r. 
19

  Zbój – Stefan Zientecki, Misja Afganistan”, http://www.misjaafganistan.pl/bohaterowie/stefan-zientecki-

eryk-lubos, 05.01.2013 r. 
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również sprawia wrażenie postaci raczej komiksowej niż prawdziwej. Odcinek 9, w któ-

rym polska żołnierka apeluje do rady starszych, by zmienili wyrok skazujący Afgankę 

Fatimę na ukamienowanie za cudzołóstwo, przekracza granice absurdu. Po pierwsze, rząd 

wspieranego przez Zachód Hamida Karzaja, nie wspominając o licznych jego sojuszni-

kach – lokalnych watażkach, w najmniejszej mierze nie negował brutalnych praw zwy-

czajowych, stanowiących o podrzędnej sytuacji kobiet. Po drugie, sądy talibańskie,  

w odróżnieniu od oficjalnych, uchodzą za szybkie i nieskorumpowane, a zarazem bliższe 

surowej interpretacji szariatu, popularnej zwłaszcza wśród Pasztunów. Według muzułma-

nów – od windziarzy po profesorów – nie sposób mówić o demokracji i prawach czło-

wieka, „jeśli człowiek, którego nie wybrałem, którego nie znam, decyduje za mnie o tym, 

co jest dla mnie dobre, a co złe, kto powinien mną rządzić, z kim mam handlować,  

a z kim nie mogę tego robić, i jeszcze chce regulować moje życie rodzinne”
20

. 

Tym, co najbardziej może się rzucać w oczy, a niekiedy drażnić i budzić sprzeciw, 

jest brak polityki, czy może dokładniej: jej obecność przez nieobecność. Pod tym wzglę-

dem wzorcowy jest film dokumentalny z 2010 roku o misji duńskich żołnierzy w Afgani-

stanie, „Armadillo” (w reżyserii Janusa Metza). Już w pierwszych minutach tego obrazu – 

śledząc odprawę na lotnisku – dowiadujemy się, podobnie jak sami żołnierze, że lecą do 

Afganistanu, bowiem taka była polityczna decyzja rządu (skądinąd nie wydaje się, aby  

w analogicznej sytuacji polscy oficjele byli równie szczerzy, co skandynawscy)
21

. Polity-

cy, bez względu na opcję i barwy partyjne, decydowali i decydują o losie tysięcy żołnie-

rzy, a pośrednio i ich rodzin, lecz brak im nomen omen cywilnej odwagi, by ponieść 

wszelkie tego konsekwencje. Bez względu na osobiste przymioty poszczególnych uczest-

ników naszego kontyngentu, ich postawę etyczną, nie są oni tam osobami prywatnymi, 

lecz reprezentują – wbrew woli społeczeństwa – państwo polskie. Dodajmy, że w mate-

riałach niedotyczących polityki można znaleźć pewne polityczne przesłania, które służą 

umacnianiu istniejącego układu. Popularne media uwypuklają kwestie niepodważające 

ładu społecznego, a ich: „spojrzenie na świat, koncentrujące się na jednostkach, »zdrowo-

rozsądkowy« charakter wyjaśniania, propagowanie rozwiązań moralnych, a nie politycz-

nych – również stanowi ciche wsparcie istniejących stosunków władzy”
22

. 

Całkowicie wypaczony jest obraz talibów, typowych filmowych bad boys, którzy 

właściwie wzięli się znikąd. Po pierwsze, jak ujęła to Benazir Bhutto – skądinąd ofiara 

mordu politycznego, dokonanego zapewne przez muzułmańskich ekstremistów – „po-

mysł z talibami był angielski, kierownictwo amerykańskie, pieniądze saudyjskie, realiza-

cja pakistańska”
23

. Po drugie, talibowie są następcami mudżahedinów, hojnie wspiera-

nych w latach 80. XX wieku przez Zachód (co znalazło odzwierciedlenie w filmie 

„Rambo 3”); wielu z nich to sieroty, ofiary wieloletniej wojny. Po trzecie, talibowie są 

mocno zakorzeni w tradycji afgańskiej i ludów irańskich, hołdując surowym zasadom 

                                                 
20

  A. Parzymies, U źródeł muzułmańskiego antyamerykanizmu, [w:] Islam a terroryzm, Wyd. Dialog, 

Warszawa 2003, s. 42. 
21

  Przed laty autor, jako dziennikarz lokalnego dodatku „Trybuny”, miał okazję przysłuchiwać się na 

wrocławskim lotnisku odprawie żołnierzy wyruszających do Iraku, słysząc wiele wzniosłych słów, które 

zdawały się w niewielkiej mierze poruszać udających się na misję. 
22

  J. Curran, C. Sparks, Press and Popular Culture, „Media, Culture & Society”, vol. 13(2)/1991, s. 231-

232, cyt. za: J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 55. 
23

  A. Parzymies, U źródeł…, op. cit., s. 29. 
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islamu: „Podbijając Afganistan, głosili idee równości, sprawiedliwości i ubóstwa”
24

. 

Zwycięstwo talibów było możliwe tylko dzięki aktywnemu wsparciu ze strony lokalnej 

społeczności, obiecali oni stabilizację, w tym ukrócenie bezprawia i rządów watażków. 

Rzecz jasna, powyższe fakty nie świadczą bynajmniej, że talibowie nie handlowali i nie 

uprawiali opium, nie wysadzili pomników Buddy, nie stosowali drakońskiego prawa, nie 

pozbawili kobiet prawa i możliwości nauki i wreszcie nie wspierali międzynarodowego 

terroryzmu. Rzecz w czym innym: od  zamierzchłych czasów, przynajmniej od Sun Tzu, 

wiadomo, iż żeby zwyciężyć przeciwnika, należy go najpierw poznać. Jeżeli przedstawia 

się go w sposób daleki od prawdy, istnieje duże niebezpieczeństwo, że prędzej lub póź-

niej uwierzy się we własną propagandę. Coraz bardziej triumfalny powrót na scenę poli-

tyczną Afganistanu talibów, m.in. nader skutecznie infiltrujących szkolone przez NATO 

siły wojskowe i policyjne, jest tego dobitnym przykładem. 

Osobnych rozważań wymagałoby nakreślenie charakterów bohaterów serialu.  

Z jednej strony muszą się oni zmagać z negatywnymi skutkami obecnej, elastycznej fazy 

kapitalizmu. W elastycznym kapitalizmie (flexible capitalism) od pracowników – przy-

pomnijmy, że od żołnierzy żąda się profesjonalizmu w wykonywaniu swych obowiązków 

– oczekuje się, by byli zręczni, przygotowani na nieustanne zmiany i podejmowanie ry-

zyka, coraz mniej uzależnieni od przepisów i oficjalnych procedur. Ma to znaczny wpływ 

na charakter, pojmowany jako coś, czemu podporządkowane są nasze pragnienia i związ-

ki ze światem. Charakter określa długotrwały wymiar naszych doświadczeń emocjonal-

nych. Budować go mają te spośród naszych uczuć, które staramy się zachować na dłużej, 

określa on te nasze cechy, które w sobie cenimy i które inni powinni w nas cenić
25

. Moż-

na stwierdzić bez większej przesady, że praktycznie wszystkich bohaterów (i bohaterkę) 

„Misji Afganistan” można zaliczyć bardziej do aniołów niż ludzi. Są zarazem twardzi, ale 

subtelni, pełni poświęcenia, niezwykle patriotyczni i rodzinni, a także – last but not least 

– niezwykle przystojni. Nade wszystko cenią służbę innym: w tym przypadku Afgańczy-

kom, a pośrednio – pokojowi na świecie. Trudno zatem się dziwić, że weterani ISAF 

 w trakcie oglądania serialu płaczą – ze śmiechu. 

PODSUMOWANIE 

Powyższe rozważania w najmniejszym stopniu nie roszczą sobie prawa do wy-

czerpania tematu, co najwyżej – w najlepszym przypadku – stanowią skromny wstęp do 

debaty. Debaty, której brakuje: obecność polskich żołnierzy w Afganistanie (a wcześniej 

w Iraku) dla polityków i – przynajmniej w dużej części – dziennikarzy stanowi przedmiot 

zakłopotania. To zakłopotanie zwiększy się zapewne jeszcze w roku 2014, kiedy NATO 

prawdopodobnie wycofa większość sił, przynajmniej regularnych (jednostki specjalne, 

zwłaszcza amerykańskie, nie wspominając o samolotach bezzałogowych, dalej będą pro-

wadzić tam na wpół tajne, na wpół jawne, operacje). Poza sporem pozostaje, że Pakt 

spróbuje przedstawić opuszczenie po kilkunastu latach Afganistanu – w stanie nie lep-

szym, a pod pewnymi względami gorszym niż przed 2001 rokiem – jako umiarkowany 

                                                 
24

 J. Sierakowska-Dyndo, Powrót Bożych szaleńców, [w:] Islam a…, s. 131. 
25

  R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wyd. Muza, 

Warszawa 2006, s. 7-9. 



Obywatel w mundurze… 

 
501 

sukces stabilizacji. Świadomość nadchodzącej zmiany politycznej i militarnej powoduje 

wzrost nastrojów protalibańskich: większość woli przygotować się na powrót (w takiej 

czy innej formie) dawnych władców kraju. To roztropne posunięcie: skoro siły koalicyjne 

często nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa samym sobie, mimo iż wyposażone są  

w najnowocześniejszy sprzęt, tym bardziej nie są w stanie zapewnić go zwykłym miesz-

kańcom Afganistanu. Doskonale unaocznia to jedna ze scen wspominanego już „Arma-

dillo”, gdy wieśniacy wprost mówią Duńczykom, że brak współpracy ludności miejsco-

wej z siłami NATO łatwo wyjaśnić: uzbrojeni żołnierze Paktu przychodzą w ciągu dnia, 

uzbrojeni talibowie zaś nocą,  mszcząc się na tych, którzy pomagali wojskom koalicyj-

nym. W pełni potwierdza to Baumanowską diagnozę, że to zwykli ludzie, zwłaszcza 

biedni, ponoszą największe straty – nawet jeśli są to straty uboczne (collateral damages): 

są pozostawieni na pastwę losu, cierpiąc z powodu czynników, które leżą poza sferą ich 

oddziaływania, a nawet horyzontu myślowego. Przypomnijmy: wśród zamachowców  

z 11 września nie było żadnego obywatela Iraku, Afganistanu, czy Pakistanu, a to miesz-

kańcy tych państw zapłacili najwyższą cenę w wojnie z terrorem, ponosząc śmierć. Wy-

mordowani bezpośrednio stanowią jedynie niewielki ułamek ofiar – „zrujnowane są mia-

sta i starte z powierzchni ziemi są wioski, szerzy się panika, spalone są zbiory i warsztaty, 

a tysiące czy miliony ludzi z dnia na dzień zmienia się w bezdomnych uchodźców”
26

. 

Rzesza kobiet została zmuszona do prostytuowania się, aby wyżywić własne dzieci: tych 

ofiar – w odróżnieniu od żołnierzy koalicji antyterrorystycznych – nikt dokładnie nie po-

trafi zliczyć, są one sprowadzone do przerażającej statystyki. Kuriozalny, choć w pełni 

zgodne z Baumanowskimi intuicjami, jest fakt, że sytuacja w krajach stabilizowanych 

przez NATO jest – i zapewne będzie – bardziej niebezpieczna niż za czasów brutalnych 

dyktatur, odsuniętych od władzy przez armie Paktu. W świecie rosnących współzależno-

ści nie można przyzwalać na niesprawiedliwość, ucisk, łamanie podstawowych praw 

człowieka, bowiem negatywne zjawiska, niczym komórki rakowe, mają tendencje do 

przerzutów i atakowania zdrowej tkanki. 

Warto nadmienić, że w aspekcie medialnym „Misja Afganistan” stanowi argument 

w walce o uznanie, charakterystycznej dla epoki płynnej nowoczesności. Państwo polskie 

próbuje różnych posunięć, aby wykreować korzystny dla obecności polskich żołnierzy 

klimat, niekiedy sięgając przy tym do amerykańskich wzorców  public relations. Jednym 

z nich była szeroko nagłośniona kilkudniowa wizyta Marcina Gortata, jedynego polskie-

go koszykarza w NBA, w bazach w Bagram, Ghazni i Waghez w lipcu 2012 roku. Ko-

szykarz wrócił w mundurze polskiego komandosa, podziękował żołnierzom za ich służbę, 

zwrócił też uwagę, że nasi chłopcy nie są tak szanowani, jak ich amerykańscy odpowied-

nicy. Podczas konferencji prasowej Gortat wypowiedział w sposób stanowiący idealne 

odbicie oficjalnego stanowiska władz Rzeczpospolitej: „Miałem okazję z bliska poznać 

profesjonalizm i dużą dyscyplinę polskich oddziałów. Należy im się wielki szacunek. 

Wojna w Afganistanie to tak naprawdę nie wymiana ognia między obiema stronami, ale 

mozolne budowanie cywilizacji przez żołnierzy, rozwijanie infrastruktury, dróg i szkół, 
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uczenie miejscowej ludności”
27

. Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby Stany Zjednoczo-

ne miały choćby ułamek polskich doświadczeń ze stacjonowaniem obcych sił zbrojnych 

na swym terenie – zwykle postrzeganych jako wrogie i okupacyjne, a przynajmniej trak-

towane jako zło konieczne, jak Armia Czerwona w Polsce Ludowej – ich entuzjazm wo-

bec wojen w Iraku i Afganistanie byłby zdecydowanie mniejszy. Tego typu działania  

z zakresu kreowania wizerunku unaoczniają przesunięcie od ponadindywidualnej Polityki 

przez duże „P” w stronę „indywidualnej polityki życia codziennego”, będącej „obszarem 

aktywności jednostki wykorzystującej głównie, jeżeli nie wyłącznie, swoje indywidualne 

zasoby”
28

. Zarabiający w tydzień więcej niż przeciętny polski żołnierz na misji w rok 

koszykarz może fascynować się bardziej karabinem niż piłką, a Maryla Rodowicz ogła-

szać, że wysyła swoje płyty stacjonującym w Afganistanie żołnierzom, lecz żaden cele-

bryta nie musi spędzać miesięcy w kraju o diametralnie odmiennej kulturze, gdzie na 

każdym kroku spotyka się z wrogością miejscowych, z których niektórzy chcą go zabić. 

Innymi słowy, wszyscy – a zatem również polscy żołnierze stacjonujący w Afganistanie – 

mają prawo domagać się szacunku, nawet jeśli to, co robią, nie spotyka się z poparciem 

ich rodaków, nie wspominając o Afgańczykach. Gwoli ścisłości: „Nie każda różnica ma 

tę samą wartość, a niektóre style życia i formy wspólnotowości są etycznie większej god-

ne pochwały od innych; nie dowiemy się jednak, które są które, jeśli każda ze stron nie 

otrzyma równego prawa do przedstawiania argumentów i dowodzenia swoich racji. Jakie 

formy życia wyłaniać się będą w toku negocjacji, nie może być z natury rzetelnego dialo-

gu z góry przesądzone; nie sposób tego wywnioskować z dezyderatów logiki filozoficz-

nej”
29

. 

Wszechstronna i pogłębiona debata o udziale polskich żołnierzy w wojnie z terro-

rem w zasadzie nawet się nie rozpoczęła. Analizowanie przyczyn tego stanu leży poza 

zakresem niniejszego artykułu. Trzeba jednak podkreślić, że myśl Baumana mogłaby ją 

wzbogacić i uczynić bardziej ludzką, wolną od retorycznych sztuczek i manipulacji sym-

bolami (zwłaszcza symbolami narodowymi). Szczególnie istotne wydaje się uwypuklenie 

tych elementów, które wyraźnie konstytuują płynną nowoczesność: niejasności, niepew-

ności, ciągłej zmiany i wątpliwości. Brak poważnych analiz tego, z jakimi nadziejami  

i obawami żołnierze zasilają kontyngent w Afganistanie, a z jakimi powracają. Nie wie-

my, u ilu z nich wojna i misje bojowe odcisnęły negatywne piętno, czy i na jaką skalę 

mają oni kłopoty z powtórnym zaaklimatyzowaniem się w Polsce. Z oczywistych wzglę-

dów MON nie zależy na podkreślaniu ran – fizycznych, ale i psychicznych – odniesio-

nych w afgańskich górach. Nie mamy pojęcia, ilu z weteranów Iraku i Afganistanu poje-

chałoby tam dobrowolnie, gdyby odmowie nie towarzyszyła żadna sankcja. Nie wiemy, 

co żołnierze myśleli o tych, którym – wedle polityków – mieli pomagać. Niestety, aneg-

dotyczne świadectwa, jak noszenie nieregulaminowych naszywek
30

, wulgarnych (z roz-

kraczoną nagą kobietą i napisem „100% Fuck Your Culture”) bądź sławiących zabijanie 
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(często pojawiający się motyw czaszki) nie tworzą budującego obrazu. Nie mamy więk-

szego pojęcia, jak misjonarze radzą sobie ze stresem, nie wspominając o seksualności – 

gdyby odwołać się do stereotypu (być może krzywdzącego), służy im do tego alkohol, 

brutalne gry komputerowe i pornografia (tak ukazano to np. w „Armadillo”). Koniec koń-

ców, musi to wywrzeć jakiś wpływ na pełnione przez nich obowiązki, a także późniejsze 

losy. Nie wiemy, jak uczestnictwo w wojnach w Iraku i Afganistanu wpłynęło na charak-

ter żołnierzy. Powyższą listę można by zapewne kontynuować – bezsprzecznie, najlepiej 

uczyniliby to sami zainteresowani – lecz wydaje się, że uczciwa odpowiedź na te pytania 

mogłaby stać się dobrym punktem wyjścia do uczciwej dyskusji. Dyskusji, która służyła-

by zarówno armii, jak i całemu polskiemu społeczeństwu. 
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TELEVISION SOLDIERS ON THE LIQUID WAR ON TERROR. AXIOLOGY OF THE 

TV DRAMA „MISJA AFGANISTAN” 

Summary 

The aim of this article is to outline axiological dimensions of Polish soldiers’ participation in the 

‘stabilization missions’ (or rather wars), as a part of so-called war on terror form Zygmunt 

Bauman's perspective. Firstly, author describes the transition from a stable to liquid phase of the 

modernity. Then, the paper presents the Polish TV drama „Misja Afganistan” as a kind of  

a commercial product, with its artificial vision of the Afghan reality and even a grotesque plot. 

Unfortunately, this movie is rather an unfortunate starting point to the serious debate on the 

moral aspect of the Polish participation in the war in Iraq and Afghanistan. 
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WIZERUNEK ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W PERCEPCJI SPO-

ŁECZNEJ 

 

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce postrzegania żołnierza przez społe-

czeństwo polskie. Za punkt wyjścia do dalszych rozważań autor przyjął stereotypowy sposób po-

strzegania żołnierza utrwalony w polskim społeczeństwie w poprzednim ustroju politycznym. Na-

stępnie wskazując zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni lat, ukazuje on czynniki wpływające na 

zmianę wizerunku żołnierza. Nie bez znaczenia dla autora pozostaje wprowadzony do użytku  

w Wojsku Polskim Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego, który, jak wskazuje autor, jest pró-

bą przywrócenia w Siłach Zbrojnych RP zasad etycznych obowiązujących w okresie międzywo-

jennym. Autor nie skupia się jednak tylko na postrzeganiu wojska jako specyficznej grupy spo-

łecznej wyłącznie przez otaczające je środowisko, ale, aby dopełnić ten obraz, przeprowadza 

również analizę autopercepcji żołnierzy w kontekście aktualnej sytuacji w Wojsku Polskim i oso-

bistych możliwości rozwoju. Efektem końcowym jest ocena postrzegania żołnierza przez społe-

czeństwo ukazująca różnorodne czynniki, jakie wpłynęły na taki sposób postrzegania. Wśród 

wskazanych czynników autor poświęca szczególną uwagę roli udziału Polskich Kontyngentów 

Wojskowych w misjach wojskowych poza granicami kraju  w Iraku i Afganistanie w kształtowaniu 

wizerunku żołnierza polskiego, jak również zasadniczej roli mediów w kształtowaniu tego wize-

runku. 

Słowa kluczowe: transformacja wojska, kodeks honorowy, grupa społeczna, wizerunek wojska 

 

 

WSTĘP 

 Sylwetka żołnierza ulegała ciągłym zmianom na tle historii Państwa Polskiego. 

Były okresy, kiedy to żołnierz był postrzegany przez społeczeństwo jako wzór cnót, mę-

stwa i najwyższych ideałów. Umieszczany był bardzo wysoko w hierarchii społecznej, do 

czego niewątpliwie przyłożyły się wydarzenia historyczne i polska literatura, kreująca 

tego typu wizerunek żołnierza polskiego. Ale były również i takie chwile, w których woj-

sko jako grupa społeczna nie cieszyło się zaufaniem ludzi. Do takich okresów można 

niewątpliwie zaliczyć czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a w szczególności okres 

stanu wojennego. Jednak od czasów transformacji ustrojowej w 1989 roku wojsko uległo 

wielu przeobrażeniom, starając się zarazem kreować swój pozytywny wizerunek.  Z po-

nad 300-tysięcznej armii Wojsko Polskie drastycznie zmalało do około 100 tys. (stan na 

koniec 2011 roku). W celu poprawy jakości pracy wykonywanej przez żołnierzy w woj-
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sku został wprowadzony program profesjonalizacji. Z założenia wojsko mniej liczne, ale 

za to bardziej wyszkolone i wyposażone miało lepiej spełniać konstytucyjne i ustawowe 

zadania. W 2010 roku z armii opartej na powszechnym poborze polskie siły zbrojne stały 

się w pełni uzawodowioną organizacją, co rzuciło nowe wyzwania dla kreowania wize-

runku żołnierza w społeczeństwie. Ten nie mógł być już kojarzony ze starym systemem 

opartym na 9-cio miesięcznej zasadniczej służbie wojskowej, zdominowanej przez rze-

czywistość kształtowaną często przez powszechne w tym systemie zjawisko „fali”. Od tej 

pory wojsko musiało ponownie odzyskać swój dawno utracony wizerunek z czasów  

II wojny światowej lub okresu międzywojennego, pamiętany już tylko z podręczników 

historii lub beletrystyki. Zaczęto dążyć więc do poprawy cech osobowych żołnierzy, po-

przez między innymi bardziej skrupulatny dobór kandydatów w oparciu o ustanowiony 

wzorzec osobowy, jak również poprzez podniesienie wymagań edukacyjnych. Należy 

jednak zauważyć, iż był to proces ciągły, który nie zaczął się z dniem zawieszenia poboru 

do zasadniczej służby wojskowej. Już w 2004 roku Konwent Dziekanów Oficerów Za-

wodowych Wojska Polskiego wydał opracowanie pt. „Kodeks Honorowy Żołnierza Za-

wodowego Wojska Polskiego”, które to prezentowało pożądane wartości, jakie powinny 

charakteryzować każdego żołnierza zawodowego. Dokument ten chociaż nie posiada 

żadnej mocy wykonawczej czy dyscyplinarnej był już raz nowelizowany (2008 rok)  

i nadal obowiązuje w Wojsku Polskim. Pozytywny wizerunek żołnierza wydaje się więc 

być niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Wojska Polskiego. 

Dlatego też obecnie Siły Zbrojne zwracają coraz większą uwagę na sposób, w jaki polski 

żołnierz postrzegany jest w społeczeństwie. 

1. PRZEMIANY WOJSKA POLSKIEGO 

Instytucja żołnierza sięga początków kształtowania się pierwszych struktur spo-

łecznych. Tworzenie się skupisk ludności, struktur plemiennych, czy też potężnych orga-

nizmów państwowych wymuszało konieczność obrony przed zagrożeniami z zewnątrz. 

I choć żołnierz na przestrzeni wieków mógł być bardzo różnie nazywany, to bez względu 

na to, czy nazwalibyśmy go wojem, rycerzem czy wreszcie żołnierzem, to jego rola  

w państwie na przestrzeni dziejów nie ulegała większym przeobrażeniom. Głównym za-

daniem żołnierza była i jest bowiem obrona ojczyzny przed nieprzyjacielem, czy też wal-

ka o jej istotne interesy. Pierwsze wzmianki o regularnym wojsku pochodzą z czasów,  

w których powstawały pierwsze organizmy państwowe, takie jak Mezopotamia czy Sta-

rożytny Egipt. Jednakże forma, w jakiej żołnierze mogli spełniać swój obywatelski obo-

wiązek wobec ojczyzny, w zależności od okresu historycznego, była różna. We wczesno-

średniowiecznej Europie trzon wojska stanowili rycerze. Ówcześni żołnierze, jak można 

by było ich nazwać, już wtedy traktowani byli jako odrębna klasa społeczna z przysługu-

jącymi tylko jej specjalnymi przywilejami. Z czasem jednak, na skutek zubożenia krajów 

europejskich, rycerstwo zaczęło zanikać, by ostatecznie ustąpić pola pospolitemu rusze-

niu. W dobie odrodzenia natomiast swój prym wiodła armia zaciężna. Współcześnie nie-

mal każde państwo na świecie utrzymuje własne siły zbrojne. Głównie oparte są one na 

poborze wynikającym z obowiązku odbycia służby wojskowej przez jasno sprecyzowaną 

grupę obywateli danego państwa. Są również kraje, choć w mniejszości, które mogą po-
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szczycić się w pełni uzawodowioną armią. Do tego wciąż elitarnego grona w 2010 roku 

dołączyła Polska. 

Duża część polskiego społeczeństwa z pewnością pamięta jeszcze armię z poboru, 

gdzie niemal każdy pełnoletni mężczyzna zdolny do pełnienia służby wojskowej przeży-

wał szkołę życia, która, w razie udziału Polski w konflikcie zbrojnym, miała przygotować 

go do walki z nieprzyjacielem. W okresie PRL-u wojsko było organizacją niezwykle  

rozbudowaną, której liczebność wahała się w różnych okresach od 200 do ponad 400 tys. 

żołnierzy. Istotne jest jednak, iż w tamtych czasach było ono organizacją niemalże samo-

wystarczalną. Posiadało bowiem własne gospodarstwa rolne, piekarnie, pralnie, ośrodki 

wypoczynkowe itp. Niestety jednak kojarzone było głównie z przymusową służbą  

i ogromnymi trudami „żołnierki”. Czynniki te, w połączeniu z brakami kadrowymi, 

sprzyjały rozwijaniu się zjawiska „fali”. Sprawiało to, iż żołnierz zasadniczej służby woj-

skowej nie był zbyt dobrze postrzegany i oceniany w społeczeństwie. Również wizerunek 

żołnierza zawodowego – zarówno podoficera, jak i oficera, odbiegał od wzorca sprzed  

i z okresu II wojny światowej. Było to pokłosie ówczesnego systemu kształcenia kadr, 

który koncentrował się głównie na kształtowaniu technicznych i praktycznych umiejętno-

ści niezbędnych na polu walki, traktując wychowanie humanistyczne za mniej istotne.  

W tamtym okresie powstało popularne powiedzenie: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi 

z Ciebie oficera, co w najlepszy sposób prezentuje sposób postrzegania ówczesnych kadr 

dowódczych. 

Pierwsze poważne zmiany w Wojsku Polskim pojawiły się wraz ze zmianami 

ustrojowymi, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Wprowadzone poprawki we 

wciąż obowiązującej Konstytucji PRL uniemożliwiły ingerowanie dowódców wojsko-

wych w sprawy państwa, czyniąc wojsko organizacją w pełni apolityczną i zależną od 

decydentów cywilnych. Zmieniający się układ sił w Europie spowodował w 1991 roku 

upadek Układu Warszawskiego i otworzył drogę polskiej armii ku nowemu sojuszowi 

wojskowemu – Paktowi Północnoatlantyckiemu. Polska rozpoczęła starania o przystąpie-

nie do NATO, które zaowocowały dołączeniem w 1994 roku do programu „Partnerstwo 

dla pokoju”. Na skutek tego wydarzenia Wojsko Polskie rozpoczęło proces przeobrażania 

się w struktury dopasowane do standardów natowskich. „Przyjęte rozwiązania w reformie 

wojska w Polce tak kształtowały struktury organizacyjne we wszystkich rodzajach sił 

zbrojnych, na wszystkich szczeblach dowodzenia, aby były one elastyczne i zbliżone do 

rozwiązań stosowanych w NATO”
1
. Armia rozpoczęła szeroką współpracę z krajami Eu-

ropy Zachodniej również w sferze militarnej i to od nich czerpała wzorce szkolenia i za-

chowania w działaniach bojowych. Niemniej jednak ważne stało się nabieranie własnego 

doświadczenia bojowego. Jeszcze przed przystąpieniem do ww. programu Polska zaczęła 

angażować się w misje wojskowe poza granicami kraju w ramach ingerencji podejmowa-

nych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Od 1992 roku poza granicami kraju 

służyło 12803
2
 żołnierzy, biorąc udział w misjach w byłej Jugosławii, Libanie oraz Kam-

bodży. W 1995 roku 1064 żołnierzy uczestniczyło w misji wojskowej w Chorwacji.  

                                                 
1
 J. Maciejewski, Sylwetka oficera wojska polskiego w dobie przemian ustrojowych, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 2008. 
2
 Polacy w służbie pokoju 1953-2003, Agencja wydawnicza CB, Warszawa 2002. 
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W 1999 roku polskie dążenia do wstąpienia do NATO sięgnęły celu. Od tej pory Polskie 

Siły Zbrojne przestały być postrzegane jako relikt z poprzedniego systemu ustrojowego. 

 Kolejnym poważnym krokiem milowym w tworzeniu nowoczesnej armii była 

profesjonalizacja
3
 polskich sił zbrojnych, która rozpoczęła się w 2008, a oficjalnie zakoń-

czyła 22 stycznia 2010 roku, kiedy to osiągnięto pełne uzawodowienie w polskich siłach 

zbrojnych. Zawieszenie poboru sprawiło, iż do wojska zaczęli przybywać tylko i wyłącz-

nie ochotnicy, którzy pragnęli służyć Ojczyźnie jako żołnierze zawodowi. Niewątpliwie 

ma to swój pozytywny oddźwięk we współczesnym sposobie postrzegania żołnierza  

w polskim społeczeństwie. Zjawisko „fali żołnierskiej” przestało istnieć,  nie ma więc już 

podstaw do łączenia wcześniej utrwalonego negatywnego wizerunku żołnierza z jego 

współczesnym odpowiednikiem.  

2. KODEKS HONOROWY 

W ostatnich latach coraz silniej można obserwować powrót do tradycji patriotycz-

nej sprzed okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W 2004 roku Minister Obrony Na-

rodowej wydał decyzję, w której stwierdzono, iż Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, 

[…], dziedziczą tradycje oręża Polski Piastów i Jagiellonów, I Rzeczypospolitej, epoki 

napoleońskiej, okresu powstań narodowych, II Rzeczypospolitej, walk o niepodległość 

w latach I i II wojny światowej
4
. Wyraźnie więc widoczna jest próba odcięcia się od wize-

runku i spuścizny Ludowego Wojska Polskiego znajdującego się przecież, podobnie jako 

samo ówczesne Państwo Polskie, pod ogromnym wpływem Związku Radzieckiego. Od 

transformacji ustrojowej w 1989 roku dokonano rehabilitacji wielu bohaterów narodo-

wych, których władze PRL nie uznawały, a którzy dzisiaj służą za wzory tych wartości, 

które powinny być bliskie każdemu polskiemu żołnierzowi. 

Aby podkreślić cechy, jakie powinien prezentować swoją postawą żołnierz, Kon-

went Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP stworzył Kodeks Honorowy Żoł-

nierza Zawodowego Wojska Polskiego. Już na samym początku mówi on o godności  

i honorze. „Godność żołnierza zawodowego to wartość wypływająca z szacunku dla sa-

mego siebie, poczucia dumy z przynależności do społeczności wojskowej i podjęcia 

szczególnych zobowiązań wobec Ojczyzny. Honor żołnierza zawodowego to postawy  

i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. […] Fundamentalnymi 

cnotami żołnierza zawodowego są: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, 

sprawiedliwość, prawdomówność i solidarność zawodowa.” Mówi on również o szacun-

ku żołnierza polskiego dla barw narodowych, znaków oraz jego asymilacji z tradycjami 

jednostki wojskowej, w której służy.  

Żołnierz zawodowy w środowisku cywilnym powinien prezentować najwyższe 

wartości moralne i obyczajowe oraz być wzorem kultury osobistej i dobrego wychowa-

                                                 
3
 „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to integralna część procesu ich transformacji, polegająca na 

rezygnacji z obowiązkowej służby wojskowej i zastąpieniu jej służbą ochotniczą przy jednoczesnej 

przebudowie zasadniczych dziedzin funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP.” - http://www.wojsko-

polskie.pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html, 

dostęp: 02.10.2012 r. 
4
 Decyzja Nr 229/MON z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża 

polskiego (Dz. Urz. MON z dnia 25 sierpnia 2004 r.) 

http://www.wojsko-polskie.pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
http://www.wojsko-polskie.pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
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nia. Powinien również dbać o dobro swojej rodziny oraz pomagać w razie problemów 

rodzinnych swoim podwładnym i kolegom. Potwierdzeniem, iż kodeks honorowy dobrze 

odzwierciedla w tej materii postawy, jakie prezentują żołnierze, może byś wykres przed-

stawiony poniżej. Badania przeprowadzone przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych 

mówią nam, że 83% badanych uważa rodzinę za najważniejszą wartość w życiu, tylko 

1% twierdzi, że są sprawy ważniejsze od rodziny.  

 

 
Rys. 1 Znaczenie rodziny 

Źródło: Warunki materialne żołnierzy zawodowych, WBBS 2012 

W pracy służbowej żołnierz powinien być gotów do spełniania obowiązku wobec 

Ojczyzny nawet za cenę własnego życia. Zawsze powinien poczuwać się do odpowie-

dzialności za swoje decyzje i działania. Dlatego też wielu żołnierzy podchodzi do wyko-

nywanej przez siebie pracy jako do służby. Angażują się w pełni w to, co robią i starają 

się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, często za cenę swojego wolnego czasu. 

Jeśli jest określone zadanie do wykonania, pracują aż będzie wykonane, nie zwracając 

uwagi czy minęło już osiem godzin ustawowego czasu pracy.  

Żołnierz w sytuacjach bojowych powinien postępować zgodnie z normami i prze-

pisami prawa. Na polu walki powinno cechować go męstwo, odwaga i roztropność,  

a swoim zachowaniem powinien dawać przykład innym. Słuchając wiadomości na temat 

poczynań naszych żołnierzy w Afganistanie nie słyszymy lub słyszymy bardzo rzadko  

o negatywnych sytuacjach z ich udziałem. Niosą oni pomoc humanitarną i działają zgod-

nie z kanonem prawa.  

Znaczna część żołnierzy zawodowych przestrzega ustaleń kodeksu honorowego 

oraz stara się zachowywać tak, aby swoją postawą tworzyć jak najlepszy obraz żołnierza 

polskiego.  
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3. WOJSKO – GRUPA SPOŁECZNA 

Żołnierze wykonujący zadania tworzą razem specyficzną grupę społeczną zalicza-

ną do grup dyspozycyjnych. Grupa społeczna jest to zbiór jednostek, w którym wspólnota 

pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu 

kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż 

z osobami z zewnątrz
5
. Do grup dyspozycyjnych, oprócz wojska, zalicza się również po-

licję, straż pożarną, straż miejską i pozostałe służby mundurowe. Cechą charakterystycz-

ną tej grupy jest podleganie rozkazodawstwu, dobrowolna dyspozycyjność, wysoce sfor-

malizowana i zhierarchizowana organizacja instytucji
6
. Dla zbiorowości wojskowych cha-

rakterystyczna jest przede wszystkim tożsamość normatywna. Wojsko to egzemplifikacja 

grupy celowej, podlega zatem wielostronnej normatywizacji. Różne kodeksy, regulaminy  

i przepisy arbitralne regulują, jaką osobą powinien być wojskowy, jakie powinien mieć 

walory moralne, kompetencje (formalne i merytoryczna), jakie aspiracje zawodowe  

i (częściowo) życiowe, jak powinien zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych  

i zawodowych, operacyjnych
7
. 

Grupy dyspozycyjne funkcjonują na podstawie prawa i w ramach prawa działają, 

ich wewnętrzną organizację regulują także regulaminy i kodeksy etyczne, za nieprze-

strzeganie zasad ich członków obowiązują sankcje
8
. Wśród żołnierzy możemy wyróżnić 

korpusy: szeregowych zawodowych, podoficerów i oficerów. Ten ostatni korpus (znajdu-

jący się najwyżej w hierarchii) tworzy specyficzną – wewnętrzną grupę społeczną nace-

chowaną najwyższymi wartościami i umiejętnościami spośród pozostałych. „Społeczeń-

stwo jednoznacznie utożsamia oficerów jako grupę społeczno-zawodową o takich warto-

ściach, jak: lojalność, obowiązkowość, szacunek, honor, odwaga czy bezinteresowna 

służba”
9
. Aby zostać żołnierzem należy mieć obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną 

opinię, odpowiednie kwalifikacje i zdolność fizyczną
10

. Aby zostać oficerem dochodzi 

dodatkowy warunek, należy mieć ukończone studia wyższe w uczelni wojskowej lub cy-

wilne studia wyższe oraz ukończyć szkolenie wojskowe.  Od podoficera wymagane jest 

ukończenie szkoły średniej. 

4. WOJSKO W AUTOPERCEPCJI ŻOŁNIERZY 

 Badaniem satysfakcji z wykonywanej pracy oraz warunków życia żołnierzy za-

wodowych zajmuje się Wojskowe Biuro Badań Społecznych. Prezentowane przez WBBS 

wyniki badań mogą być źródłem wielu interesujących wniosków na temat sposobu po-

strzegania instytucji wojska przez samych żołnierzy.  

                                                 
5
 P. Sztompka, Analiza społeczeństwa. Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 196 

6
 Z. Zagórski, Grupy dyspozycyjno-mundurowe w toku transformacji. Struktura segmentacyjna a kondycja 

społeczeństwa Trzeciej Rzeczpospolitej [w:] Zeszyty Naukowe. Poglądy i doświadczenia, wyd. WSO, 

Wrocław 2002, s. 13. 
7
 S. Jarmoszko, Społeczna tożsamość wojskowych a meandry polskiej transformacji, Akademia 

Humanistyczna, Pułtusk 2009.  
8
 J. Skurej, Szeregowcy Wojska Polskiego [w:] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych, wyd. Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 2009, s. 166. 
9
 J. Maciejewski, Sylwetka oficera wojska polskiego w dobie przemian ustrojowych, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 2008. 
10

 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
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Rys. 2. Ocena działalności instytucji państwa 

Źródło: Generalny sondaż nastrojów żołnierzy zawodowych – jesień 2008, WBBS 2008 

 

Jak można zauważyć na wykresie (rys. 2) w oczach żołnierzy wojsko, jako insty-

tucja państwa, cieszy się najwyższą oceną pozytywną (68% ocen pozytywnych), zaraz po 

niej natomiast znajduje się policja (67% ocen pozytywnych). W porównaniu do nich na 

przykład rząd ma tylko 44 % ocen pozytywnych i 50% negatywnych, co świadczy o tym, 

iż jest źle postrzegany w oczach żołnierzy. Warto jednak podkreślić, że mimo oceny ne-

gatywnej, wojsko jako apolityczne nie może oficjalnie i publicznie wyrażać opinii na te-

mat rządu. Wysoka ocena wojska jako instytucji świadczyć może o tym, iż żołnierzom 

pracuje się dobrze i są zadowoleni z decyzji podejmowanych przez decydentów znajdują-

cych się na górze hierarchii wojskowej. 

Wykres poniżej prezentuje ocenę sytuacji w Wojsku Polskim (rys. 3). Możemy na 

nim zaobserwować, jak w poszczególnych latach, począwszy od 2004 roku do połowy 

2009, prezentowały się opinie o sytuacji wewnątrz wojska. Jak widzimy na wykresie, 

dobre nastroje na temat sytuacji w Wojsku Polskim systematycznie rosły aż do 2008 ro-

ku. Zastanawiający wydaje się spadek o 24% w kwietniu 2009 w porównaniu do paź-

dziernika 2008. W okresie tym trwały prace nad pełnym uzawodowieniem wojska i pro-

fesjonalizacją. Spadek ten mógł być spowodowany niewiedzą na temat przyszłości woj-

ska i obawą przed zmianami. 
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Rys. 3. Ocena sytuacji w Wojsku Polskim (dane w %) 

Źródło: Generalny sondaż nastrojów żołnierzy zawodowych – wiosna 2009, WBBS 2009 

Sposób, w jaki żołnierze oceniają poszczególne aspekty swojej sytuacji zawodo-

wej prezentuje tabela 1. Skala ocen, jaką mieli do dyspozycji żołnierze podczas oceny, 

wynosiła od 1 do 5 punktów. Wśród najwyżej ocenianych znalazły się: relacje 

z kolegami, relacje z podwładnymi, uznanie ze strony kolegów, relacje z przełożonymi. 

Świadczy to, iż relacje międzyludzkie są dobrze postrzegane w wojsku, dzięki czemu 

służba jest przyjemniejsza i rodzi mniej konfliktów interpersonalnych. Najsłabiej w bada-

niu prezentują się aspekty, takie jak: możliwość awansu na wyższe stanowisko służbowe, 

perspektywa kariery wojskowej oraz system wyróżniania i wynagradzania (finansowe, 

pochwały, urlopy). Widać więc wyraźnie, iż wojsko nie jest postrzegane jako miejsce 

pracy, w którym można realizować swoje ambicji zawodowe, co niestety nie jest zbyt 

dobrym sygnałem dla dalszego rozwoju tej instytucji. 

Tabela 1. Średnie oceny poszczególnych aspektów sytuacji zawodowej 

 
Źródło: Generalny sondaż nastrojów żołnierzy zawodowych – wiosna 2009, WBBS 2009 
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 Warto również przeanalizować wykres (rys. 5) przedstawiający ocenę posiada-

nych cech, umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych aspektach pełnienia służby do-

konaną zarówno przez żołnierzy uczestniczących, jak i nieuczestniczących w misjach 

poza granicami kraju. Pierwszą rzeczą, jaką możemy zaobserwować na wykresie jest fakt, 

iż żołnierze uczestniczący w misjach wyżej oceniają swoje cechy, umiejętności i kwalifi-

kacje. Dzięki misji stają się bardziej pewni siebie i wzrastają ich zdolności. Największą 

różnicę możemy zaobserwować w ocenie wiedzy i umiejętności taktycznych (ogólnie) 

oraz kwalifikacjach taktyczno-specjalnych (taktyka rodzajów wojsk). Najwyżej oceniane, 

zarówno przez uczestników, jak i nieuczestników misji, są poczucie odpowiedzialności, 

umiejętność współpracy z innymi oraz zdolność rozwiązywania problemów w trudnych 

sytuacjach. Najniżej zaś: poziom znajomości języka obcego, znajomość procedur woj-

skowych oraz umiejętności techniczno-specjalne (wykorzystanie systemów techniki woj-

skowej w walce).  

 

 
Rys. 5. Oceny pozytywne cech, umiejętności i kwalifikacji 

Źródło: Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju na profesjonalizację sił zbroj-

nych RP, WBBS 2008 

Na uwagę zasługuje fakt, iż dobrą opinię o swoim zawodzie mają podoficerowie, 

którzy wkładają duży wysiłek i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków 

służbowych. Dla połowy podoficerów (47,2%) ich zawód jest profesją obdarzoną poważ-
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nym prestiżem i zaliczany jest przez nich do zawodów elitarnych; niestety dla pozostałej 

połowy już tak nie jest
11

. Należy zauważyć, iż prestiż i elitarność zawodu żołnierza  

w miarę upływu czasu zmniejsza się. Może to być związane z wysokością uposażeń, któ-

ra nie była waloryzowana od kilku lat oraz ciągłymi pracami rządu nad zniesieniem dużej 

ilości przywilejów. Podczas oceny subiektywnego poczucia swojej sytuacji materialnej 

przez podoficerów, Jan Maciejewski otrzymał następujące wyniki: Niemal siedmiu z dzie-

sięciu badanych określiło swoją sytuację materialną jako przeciętną (69%), jedna piąta 

jako dobrą (22%), jako złą – ośmiu ze stu badanych (8%)
12

.  

Na powyższą ocenę, jak również sytuację materialną jako taką, wpływa niewąt-

pliwie miejsce, w które żołnierz został skierowany do odbywania służby. Skierowanie do 

pełnienia służby w małym garnizonie często bywa przeszkodą dla współmałżonków żoł-

nierzy zawodowych w znalezieniu dobrze płatnej bądź jakiejkolwiek pracy. Jak wskazują 

wyniki badań, blisko 80% żon młodej kadry w tzw. zielonych garnizonach pozostaje bez 

pracy czy nawet szans na nią
13

. Powyższy fakt powoduje, iż żołnierze często odkładają 

decyzję o założeniu rodziny do momentu, kiedy osiedlą się w jednym garnizonie na stałe 

lub dłuższy czas. Należy również zauważyć, iż zdecydowana większość podoficerów jest 

zaangażowana w swoją pracę i stara się dokształcać (75,6%); tylko co czwarty badany nie 

poszerza swojej wiedzy związanej z wykonywanym zawodem
14

. Oprócz zdobywania 

nowej wiedzy dbają oni również o swoją tężyznę fizyczną. Aż 87,4% podoficerów upra-

wia czynnie sport i rekreację, a tylko co ósmy nie rozwija swojej sprawności fizycznej
15

. 

Podsumowując, wśród „blasków” służby podoficerowie najczęściej wymieniają:  

 względną stabilizację materialną i możliwość otrzymania mieszkania służbo-

wego, 

 regularne wypłaty uposażeń, 

 wynagrodzenie, które pozwala na godziwą egzystencję, 

 możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zainteresowań, 

 uzyskanie świadczeń emerytalnych w dość młodym wieku. 

Za „cienie” zaś uznają takie cechy, jak: 

 ograniczony kontakt z rodziną i częste przebywanie poza domem, 

 znacznie mniejsze uposażenie w porównaniu z innymi armiami europejskimi, 

 nienormowany czas pracy, 

 brak związków zawodowych, które broniłyby praw żołnierzy
16

. 

 

                                                 
11

 J. Maciejewski, Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2008, s. 195. 
12

 Ibidem, s. 173. 
13

 J. Maciejewski, Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji, wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 37. 
14

 Maciejewski, Podoficerowie zawodowi …, op. cit., s. 185. 
15

 Ibidem, s. 181. 
16

 Ibidem, s. 189. 
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5. WOJSKO W OPINII SPOŁECZEŃSTWA 

Dużej części społeczeństwa służba wojskowa kojarzy się z przymusowym odby-

waniem służby zasadniczej przez młodych ludzi. Tak jednak nie jest. Polska armia obec-

nie jest w pełni profesjonalna, a pobór do służby zasadniczej został zawieszony. Społe-

czeństwo, obserwując bardzo dobre wyszkolenie i duże zaangażowanie polskich żołnie-

rzy zarówno w ramach misji wojskowych poza granicami państwa, jak i w trakcie odby-

wania ćwiczeń poligonowych, które coraz częściej możemy obserwować w reportażach 

emitowanych w telewizji, ma dobre zdanie na temat wojska. Wyniki badań wskazują, iż 

„wojsko jako instytucja cieszy się zaufaniem i prestiżem. W styczniu 2008 r. blisko trzy 

czwarte badanych (73%) miało dobrą opinię na temat działalności polskiej armii, a tylko 

co dziesiąty (10%) złą”
17

.  

Dzięki dobremu wizerunkowi armii coraz więcej młodych ludzi jest zaintereso-

wanych służbą w Wojsku Polskim. Wojsko w oczach młodych ludzi wygląda w następu-

jący sposób: 40% młodzieży postrzega służbę w wojsku jako stałe i pewne zatrudnienie, 

36% widzi ją przez pryzmat służbowych mieszkań, zaś 33% zauważa wysokie i wczesne 

emerytury
18

. Eksperci wskazują, że wśród polskiego społeczeństwa panuje przekonanie, 

że wojsko gwarantuje stabilną i dość dobrze płatną pracę, a na dodatek zapewnia miesz-

kanie, wczesną emeryturę i opiekę zdrowotną
19

. Pomimo dużego zainteresowania i do-

brych warunków pracy spora część żołnierzy, szczególnie w korpusie szeregowych, nie 

odnajduje się w nowym środowisku i po przepracowaniu krótkiego okresu rezygnuje  

z pracy.  

 Wojskowi to duża grupa społeczna tworząca wiele powiązań w lokalnej grupie 

społecznej i odgrywająca znaczną rolę szczególnie w małych miejscowościach. Przy jed-

nostkach wojskowych tworzone są biblioteki i kluby wojskowe. Są one otwarte dla 

wszystkich, nie tylko dla wojskowych. Dla przykładu w dalszej części zaprezentowano 

ofertę klubu wojskowego w niewielkim garnizonie Morąg. Znajduję się tam biblioteka 

z księgozbiorem beletrystycznym, popularno-naukowym oraz wojskową literaturą specja-

listyczną, jak również materiały pomocne żołnierzom w prowadzeniu zajęć. W klubie 

działa zespół artystyczny pozwalający dzieciom uczyć się gry na różnych instrumentach 

oraz grupa ucząca się gry teatralnej. Oprócz codziennej działalności klubu, z której ko-

rzystają żołnierze, rodziny żołnierzy, jak też inni mieszkańcy miasta, organizowane są 

tam imprezy okolicznościowe. Przed świętami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi  

w klubie wojskowym organizowane są spotkania dla żołnierzy i ich rodzin mające na celu 

zintegrować pracowników i pozwolić im na budowanie lepszych relacji między sobą.  

W trakcie tych spotkań dzieci prezentują pokazy artystyczne, które przygotowywały pod 

nadzorem pracowników klubu podczas zajęć. W okresie letnim organizowane są spotka-

nia integracyjne dla żołnierzy i ich rodzin w postaci ognisk lub spotkań grillowych. Dzia-

łalność klubu niewątpliwie wpływa na pozytywny obraz wojska wśród lokalnego społe-

                                                 
17

 K. Dojwa, Socjologiczny portret przyszłych żołnierzy zawodowych, [w:] Szeregowcy w grupach 

dyspozycyjnych, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 47. 
18

 Ibidem, s. 49. 
19

 B. Barnaszewski, Transformacja ról struktur organizacyjnych wobec ewolucji wyzwań o charakterze 

globalnym i wewnątrz strukturalnym, [w:] Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, Wrocław 

2005, s. 119. 
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czeństwa oraz pozwala na budowanie dobrych wzajemnych relacji. Organizacja spotkań 

dla żołnierzy i rodzin pozwala wypracować później lepszą, „rodzinną” atmosferę w pra-

cy, co sprawia, że żołnierze pracują efektywniej i powstaje mniej konfliktów.  

 Wojsko odegrało znaczącą rolę dla społeczeństwa podczas katastrof, jakie nawie-

dziły Polskę w ostatnich latach. Wojsko jako grupa dyspozycyjna ma wpisane w zawód 

pomoc społeczeństwu również przez udział w akcjach kryzysowych i działaniach mają-

cych na cel zmniejszenie skutków kryzysu. Najlepszym przykładem na udowodnienie, jak 

wielką rolę pełnią żołnierze w akcjach kryzysowych, są co roku występujące w Polsce 

liczne powodzie i podtopienia.  Wojsko na wniosek władz lokalnych prowadzi wówczas 

zorganizowane akcje, mające na celu pomoc społeczeństwu. Szeroki zakres działań oraz 

niezwykłe zaangażowanie polskich żołnierzy w zakresie działań antypowodziowych, nie 

jest niestety doceniane przez dzisiejsze społeczeństwo. Mało kto zdaje sobie sprawę, że 

wojskowi otrzymują wtedy szeroki wachlarz zadań i obowiązków, w wyniku których 

prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków zarówno w trakcie powodzi, 

jak i po jej ustąpieniu. Jednym z takich zadań jest ustawianie wałów przeciwpowodzio-

wych budowanych z worków wypełnionych piaskiem. Żołnierzy cechuje wtedy niezwy-

kła odwaga, wysoka odporność na zimno, a także niesamowita determinacja. Innym  

z powierzonych im zadań jest ogromna odpowiedzialność związana z całodobowym mo-

nitorowaniem poziomu wzbierających wód, a także dbałość o poprawność w prowadze-

niu tych badań. Kolejnym z ciężkich wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się wojskowi 

jest usuwanie skutków  powodzi. Wspaniale ukazują to działania żołnierzy wojsk inżynie-

ryjnych, którzy dzięki swojej dyspozycyjności i samozaparciu doskonale sprawdzają się 

przy odbudowie zniszczonej architektury. Innym przykładem prac wojskowych po ustą-

pieniu powodzi jest również dezynfekcja zalanych domów, która z kolei często trwa ca-

łymi tygodniami. Obserwując sposób zachowania się ludzi podczas angażowania się woj-

ska w walkę z żywiołem, można wyróżnić dwa skrajne podejścia.  

Pierwsze podejście charakteryzuje się własnym zaangażowaniem w budowę wa-

łów przeciwpowodziowych i wyrażaniem wdzięczności dla żołnierzy oraz strażaków za 

pracę, jaką wkładają w pomoc. Warto dodatkowo podkreślić, że dla wielu żołnierzy 

udział w tego typu akcjach kryzysowych jest sytuacją nową i nietypową, a ponadto wy-

czerpującą fizycznie ze względu  na wielogodzinny okres trwania. Drugie podejście moż-

na określić jako pretensjonalne, wielu bowiem ludzi uważa, iż taka pomoc ze strony woj-

ska im się po prostu należy, choć jest to zadanie tylko doraźnie wpisane w charakter służ-

by wojskowej. Podejście to prezentują zazwyczaj ludzie, którzy pamiętają jeszcze wojsko 

z poboru, w którym była duża liczba żołnierzy szeregowych wykonujących funkcje pro-

ste. Obecnie przy w pełni zawodowej armii każdy jest specjalistą w danej dziedzinie  

i w tym kierunku się szkoli i doskonali. 

 Kolejnym obszarem działalności wojska, który dzieli polskie społeczeństwo  

w jego ocenie, jest udział polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kra-

ju. Obecnie największa ilość żołnierzy uczestniczy w misji wojskowej w ramach Polskie-

go Kontynentu Wojskowego w Afganistanie. Rząd polski podjął decyzję o wysłaniu żoł-

nierzy do Afganistanu w związku z obowiązkiem, jaki spoczywa na członkach Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Warto przytoczyć i omówić dane, jakie zostały zaprezentowane 

przez FEBS na konferencji prasowej 25 stycznia 2011r. 
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Rys. 6. Opienie społeczne na temat celu misji w Afganistanie 

Źródło: http://feps.pl/pl/afganistan dostęp: 07.11.2012 r. 

Jak widać na wykresie powyżej największy odsetek badanych – 36,9% uważa, że Polska 

uczestniczy w operacji NATO w Afganistanie, aby umocnić swoją pozycję na arenie 

międzynarodowej. Mniej, bo 22,5%, uważa, iż uczestniczymy w niej, aby pomagać Sta-

nom Zjednoczonym zwalczać terroryzm. Najmniejszy odsetek badanych (2,4%) nato-

miast uważa, że nasze uczestnictwo związane jest z chęcią dostępu do afgańskich surow-

ców. Zadziwiające jest natomiast, że aż co piąty badany nie wie lub nie ma zdania na te-

mat naszego uczestnictwa w misji w Afganistanie. Świadczyć to może o wysokiej igno-

rancji społeczeństwa na temat działań wojska poza granicami kraju.  

Rys. 7. Wzrost sprzeciwu społeczeństwa wobec udziału polskich żołnierzy w misji w Afgani-

stanie 

Źródło: http://feps.pl/pl/afganistan dostęp: 07.11.2012 r. 
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Kolejny wykres przedstawia poparcie dla udziału polskich żołnierzy w operacji 

NATO w Afganistanie. Jak widać powyżej poparcie społeczeństwa w ostatnich latach 

znacznie zmalało. Może być to związane z wypadkami, jakie miały miejsce 

w Afganistanie i znaczną liczbą żołnierzy, którzy zginęli. Według oficjalnych danych 

MON do dnia listopada 2012 zginęło 36 polskich żołnierzy, a do 1 września 2010  zostało 

poszkodowanych 459 żołnierzy. Największa tragedia do tej pory miała miejsce 21 grud-

nia 2011 roku, gdzie podczas wybuchu miny pułapki zginęło 5 żołnierzy z 20 Bartoszyc-

kiej Brygady Zmechanizowanej. Była to największa liczba żołnierzy, jacy zginęli w jed-

nym czasie.  Tragiczność tego zdarzenia w oczach społeczeństwa potęgował fakt, iż wy-

padek miał miejsce przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Po tym wydarzeniu  

w żałobie pogrążyli się nie tylko żołnierze 20 BZ, mieszkańcy Bartoszyc i Morąga, ale 

również całe społeczeństwo polskie. Uroczystości pogrzebowe i żałobne przedstawiane 

były szeroko przez media długi czas po wypadku.  

Wśród powodów poparcia naszego udziału w misji w Afganistanie można wyróż-

nić dwa główne. Pierwszy z nich zawarty w zdaniu: „bo Afganistanowi trzeba pomóc” 

oraz drugi, mówiący, że „Polska ma zobowiązania wobec NATO i UE” (rys. 8). Pierwszy 

z powodów wiąże się z polską mentalnością, charakteryzującą się chęcią niesienia pomo-

cy pokrzywdzonym. Polacy przez długie lata własnej historii wielokrotnie sami musieli 

toczyć walki o swój los i dobrobyt, a po zakończeniu II wojny światowej zmagać się 

z niesprawiedliwymi rządami władz komunistycznych, stąd zapewne chęć niesienia po-

mocy w ustanowieniu demokratycznych zasad w państwie zamieszkiwanym przez o wie-

le biedniejsze społeczeństwo. Dzięki temu, że media pokazują na bieżąco wydarzenia ze 

świata mamy obraz życia w Afganistanie. Powstają liczne reportaże i filmy dokumentalne 

pokazujące biedę w tym kraju. Kolejny z najczęściej wymienianych powodów związany 

jest z poczuciem obowiązku, jaki nałożyliśmy na siebie, wstępując do NATO i UE. Li-

czymy na to, że pomagając członkom tych grup, w razie potrzeby także otrzymamy ich 

pomoc.  

 
Rys. 8. Poparcie dla misji w Afganistanie w opinii społecznej 

Źródło: http://feps.pl/pl/afganistan dostęp: 07.11.2012 r. 
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Wśród powodów sprzeciwu wyróżnić można przede wszystkim następujące od-

powiedzi: „bo zbyt dużo żołnierzy ginie” oraz „bo konflikt nie dotyczy Polski” (rys. 9). 

Straty wśród żołnierzy podczas działań wojennych są nieuniknione, ale nikt nie chce, 

żeby to byli żołnierze z jego kraju. W Afganistanie zginęło podczas trwania misji woj-

skowej 37 Polaków. Dla porównania w tym samym czasie zginęło 2132 Amerykanów. 

Misja ta niesie za sobą ogromne straty wśród ludzi, jak i sprzętu. Ginie bardzo dużo żoł-

nierzy, zazwyczaj wprost proporcjonalnie do wielkości kontyngentu, jaki wystawiają po-

szczególne kraje koalicyjne oraz natężenia działań, jakie wykonują. Przez tak duże straty 

osobowe społeczeństwa państw koalicyjnych domagają się zakończenia misji w Afgani-

stanie oraz wycofania z niego wojsk. Polska również planuje wycofanie żołnierzy. Proces 

wycofania został zaplanowany na rok 2014. Po wycofaniu głównych sił na miejscu pozo-

staną żołnierze działający w ramach zadań doradczo-szkoleniowych. Drugi powód, mó-

wiący, iż konflikt nie dotyczy Polski wydaje się również słuszny.  Należy jednak zauwa-

żyć, iż choć nasz kraj nie doznał ataku terrorystycznego, to strach przed możliwością za-

istnienia sytuacji podobnej do tej, jaka miała miejsce w USA dnia 11 września 2001 roku, 

dręczy sporą część społeczeństwa polskiego.  

 
Rys. 9. Sprzeciw dla misji w Afganistanie w opinii społecznej 

Źródło: http://feps.pl/pl/afganistan dostęp: 07.11.2012 r. 

Znaczny wpływ na postrzeganie Wojska Polskiego przez społeczeństwo mają me-

dia. Ludzie wyrabiają pozytywne bądź negatywne opinie na podstawie informacji zawar-

tych w wiadomościach telewizyjnych, gazetach, Internecie. Jednym z ostatnich przykła-

dów przedstawiania przez media wojska jest pojawienie się w telewizji historii o urato-

waniu przez polskich żołnierzy porzuconego niemowlęcia. Podczas jednego z patroli żoł-

nierze znaleźli porzuconego afgańskiego noworodka. Bez chwili zastanowienia postano-

wili mu pomóc. Dziewczynka została poddana natychmiastowej opiece medycznej oraz 

zyskała nowe imię Pola. Żołnierze wykazali się wielkim sercem i pokazali, że są normal-

nymi, posiadającymi uczucia osobami, a nie bezlitosnymi maszynami do zabijania, co 

niewątpliwie przełożyło się na sposób postrzegania ich przez polskie społeczeństwo. 

http://feps.pl/pl/afganistan


H. Spustek, M. Bodziany, M. Smolarek, A. Gołębiowski 

 
520 

Niemałą rolę pełnią również coraz częściej pojawiające się w telewizji seriale 

bądź filmy, starające się wiernie odzwierciedlać życie i pracę żołnierzy. Jednym z nich 

jest emitowany od września 2012 roku serial „Misja Afganistan”, który ukazuje półrocz-

ny wyjazd polskiego kontyngentu na misję do Afganistanu. Ukazane są w nim losy pol-

skich żołnierzy, ich praca, emocje i zachowania. Serial ten, za pomocą rzetelnego ukaza-

nia codziennych zmagań naszych żołnierzy z wieloma wyzwaniami oraz wszędzie towa-

rzyszącymi im silnymi emocjami, ma za zadanie ukazać społeczeństwu  słuszność pracy 

żołnierzy oraz sens wyjazdów na misje wojskowe poza granicami kraju.  

Od wielu lat w telewizji emitowane były również filmy skłaniające polskie społe-

czeństwo do pozytywnego myślenia o pracy polskich żołnierzy. Często dotyczyły one 

czasów wojennych, jak np. „Czterej Pancerni i Pies”, gdzie akcja toczyła się w czasie II 

wojny światowej. Serial powstały w 1966 roku miał za zadanie przedstawienie żołnierzy 

nie tylko w czarnych barwach, ale pomimo zauważalnego przekazu ówczesnej myśli poli-

tycznej, także wzbudzenie ducha patriotyzmu w obywatelach. Od czasu wyemitowania 

„Czterech Pancernych i Psa” stworzono masę innych seriali i filmów o podobnej tematy-

ce, jednak dopiero serial „Misja Afganistan” postanowił udowodnić, że męstwo i walecz-

ność naszych żołnierzy nie zmalała. Pokazał on żołnierza jako zwykłego obywatela, który 

zostawia dom i rodzinę, po to żeby z ogromną odwagą walczyć w imię prawdy.  

Wojsko pozwoliło sobie skorzystać ze znaczącego wpływu mediów na postrzega-

nie przez społeczeństwo różnych obszarów. Stworzyło zakrojone na szeroką skalę kom-

panie reklamowe zachęcające do wstąpienia przez młodych ludzi do służby w charakterze 

szeregowych zawodowych (rys. 10) oraz do Narodowych Sił Rezerwowych
20

.  

 
Rys. 10. Spot reklamowy Narodowych Sił Rezerwowych 

Źródło: http://img98.imageshack.us/img98/4237/zzddnoryginalgg6.jpg; dostęp: 24.11.2012 r. 

Taka forma przedstawiania i zachęcania ludzi do Wojska Polskiego pozytywnie 

wpływa na postrzeganie przez społeczeństwo tej organizacji.  

                                                 
20

 Spoty reklamowe do obejrzenia na: http://www.nsr.wp.mil.pl/pl/55.html dostęp: 24.11.2012 r. 

http://img98.imageshack.us/img98/4237/zzddnoryginalgg6.jpg
http://www.nsr.wp.mil.pl/pl/55.html
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PODSUMOWANIE 

 Wojsko Polskie, jako organizacja zaufania publicznego, jest dobrze postrzegane 

zarówno przez żołnierzy w nim pracujących, jak i społeczeństwo, które miało z nm 

styczność. Żołnierze starają się swoimi postawami, zachowaniem i sposobem bycia poka-

zywać jak najlepsze wartości, kultywowane i czerpane jeszcze z czasów rycerskich i ko-

deksów honorowych obowiązujących w tamtych czasach. Dzięki takiemu budowaniu 

wizerunku zarówno przez pojedynczych żołnierzy, jak i przekazy medialne, spoty rekla-

mowe, seriale i filmy, żołnierz ponownie stał się zawodem zaufania publicznego. Przy tak 

małej liczebności armii w stosunku do liczby sprzed kilkudziesięciu lat oraz ciągle postę-

pującej profesjonalizacji i specjalizacji funkcji pełnionych przez żołnierzy wizerunek ar-

mii może jeszcze ulec znacznej poprawie.   
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A SOLDIER OF THE POLISH ARMY IN THE PERCEPTION OF POLISH SOCIETY 

 

Summary 
 

This article is devoted to the issues of society's perception of a Polish soldier. As a starting point 

for further considerations author took the stereotypical perception of a soldier in Polish society 

fixed in the previous political system. Then, pointing to the changes that have occurred over the 

years, it shows the factors affecting the changes in the image of the soldier. It is not without any 

significance for the author that in the Polish Army Soldier’s Code of Honour has started to 

oblige, which, as the author claims, is an attempt to restore the Polish Armed Forces in the ethi-

cal framework from the interwar period. The author does not, however, focus only on the percep-

http://www.wojsko-polskie.pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html
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tion of the military as a specific social group only by the surrounding environment, but to com-

plete the picture, he carries out analysis of soldiers’ self-perception in the context of the current 

situation in the Polish Army and personal development opportunities. The final result is to assess 

the public perception of a soldier by showing a variety of factors that contributed to that percep-

tion. Among the factors indicated author pays particular attention to the role of the Polish Mili-

tary Contingents participation in military missions abroad in Iraq and Afghanistan in shaping the 

image of the Polish soldier, as well as the crucial role of the media in shaping this image. 

Keywords: transformation of the army, military code of honour, social group, image of the army 
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DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

WSPÓŁCZESNYCH SIŁ ZBROJNYCH RP 

 

 

Streszczenie: Artykuł jest syntezą zagadnień dotyczących strategii i mechanizmów promocji orga-

nizacji w środowisku zewnętrznym. Armia jako instytucja, która coraz bardziej ulega rozhermety-

zowaniu i coraz częściej bierze udział w procesach życia społecznego, w naturalny sposób potrze-

buje promocji w środowisku cywilnym. Dzieje się tak, ponieważ na armii ciąży piętno negatywne-

go stereotypu – instytucji zamkniętej i skostniałej, co współcześnie jest raczej niepożądane.  

Słowa kluczowe: armia, promocja, instytucje promocji sił zbrojnych 

 

WSTĘP 

 Ostatnie lata stanowiły przełomowy okres w procesie budowania profesjonalnych 

Sił Zbrojnych RP. Szczególnie zawieszenie powszechnego poboru spowodowało ko-

nieczność dostosowania podejmowanych do tej pory działań promocyjnych do warunków 

i potrzeb zawodowej armii – przede wszystkim w dziedzinie pozyskiwania kandydatów 

do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych. Istotny wpływ na 

działalność promocyjną miał rosnący udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach poza 

granicami państwa (szczególnie w Iraku i Afganistanie) oraz zmiana charakteru misji.  

 W nowych uwarunkowaniach zawieszenia służby wojskowej z poboru 

i uzawodowienia armii oraz zmiany charakteru wykonywanych przez nią zadań pojawiło 

się niebezpieczeństwo rozluźnienia więzi wojska ze społeczeństwem, a nawet alienacji 

wojska i traktowania go jako zamkniętej, kastowej korporacji zawodowej. Dlatego klu-

czowego znaczenia nabrała kwestia prezentacji współczesnego Wojska Polskiego szero-

kim grupom odbiorców oraz podkreślanie jego misji, sformułowanej w „Strategicznym 

przeglądzie obronnym”: Wierne wartościom państwa demokratycznego nowoczesne Siły 

Zbrojne RP służą Rzeczypospolitej Polskiej i są skutecznym instrumentem realizacji jej 

polityki. Konsekwentnie dążą do rozwoju swoich zdolności i profesjonalizmu działania. 

1. INSTYTUCJONALNE NARZĘDZIA PROMOCJI SIŁ ZBOJNYCH 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego jako nowoczesnej i pro-

fesjonalnej organizacji, służy budowie społecznej akceptacji dla zachodzących w Siłach 

Zbrojnych RP zmian, a także ma ułatwić pozyskanie jak najlepszych kandydatów – ko-

biet i mężczyzn – do służby wojskowej. 

                                                 

  Jerzy Gutowski – pułkownik Wojska Polskiego, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji 

Obronności 
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 Zmiany w środowisku medialnym i rozwój technologii w obszarze komunikacji 

wymagają dostosowywania i ulepszania narzędzi promocyjnych. Atrybutami nowych 

procesów komunikacyjnych stają się: globalna publiczność, interaktywność, multime-

dialność przekazu oraz rozwój technologii mobilnych. Ważne dla tworzenia wizerunku 

Wojska Polskiego i budowy marki armii XXI wieku jest dysponowanie szeroką gamą 

materiałów multimedialnych przeznaczonych dla najważniejszych grup odbiorców, które 

pozwalają na skuteczne dotarcie z przekazem promocyjnym. 

 Działalność promocyjną w resorcie obrony narodowej reguluje decyzja 

Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działal-

ności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 oraz  

z 2010 r. Nr 10, poz. 111). Działalność promocyjna obejmuje: 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego, Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w kraju i za 

granicą; 

 kształtowanie świadomości obronnej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 

 tworzenie klimatu zaufania i aprobaty społecznej dla Sił Zbrojnych oraz ich 

zadań realizowanych w kraju i za granicą; 

 budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych poprzez pozyskiwanie partne-

rów do działalności na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa; 

 zadania realizowane na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów 

do służby wojskowej i pracy w resorcie obrony narodowej. 

Nadzór nad prowadzeniem działalności promocyjnej sprawuje Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Obrony Narodowej. Za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wy-

chowania i Promocji Obronności Sekretarz Stanu określa priorytety bieżącej działalności 

promocyjnej oraz główne zadania w zakresie promocji obronności, ocenia celowość  

i skuteczność podejmowanych działań, a także zatwierdza wytyczne do działalności pro-

mocyjnej w Siłach Zbrojnych oraz plan priorytetowych przedsięwzięć promocyjnych re-

sortu obrony narodowej. 

Do zadań w zakresie promocji obronności realizowanych przez Departament Wy-

chowania i Promocji Obronności należą m.in.: 

 opracowywanie strategii promocji obronności oraz planów działań w zakresie 

kreowania, w kraju i za granicą, pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego, 

Sił Zbrojnych oraz Ministerstwa, a także monitorowanie realizacji zadań  

w tym zakresie; 

 przygotowanie i opiniowanie projektów regulacji prawnych i innych doku-

mentów, dotyczących celów oraz kierunków działalności promocyjnej; 

 planowanie, organizacja i koordynowanie kampanii oraz przedsięwzięć pro-

mocyjnych o zasięgu ogólnopolskim; 

 uczestnictwo w planowaniu i realizacji działań promocyjnych, realizowanych 

przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych; 

 udział w targach, konferencjach i seminariach związanych z problematyką 

obronności; 
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 organizacja szkoleń dla pracowników i żołnierzy odpowiedzialnych 

za działalność promocyjną w Ministerstwie i Siłach Zbrojnych oraz koordy-

nacja  i nadzór nad szkoleniami organizowanymi w tym zakresie przez inne 

komórki organizacyjne Ministerstwa i jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych; 

 zapewnienie materiałów promocyjnych dla komórek organizacyjnych Mini-

sterstwa, Polskich Kontyngentów Wojskowych, ataszatów obrony przy przed-

stawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, obserwatorów 

wojskowych misji organizacji międzynarodowych, zespołów łącznikowych 

przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach woj-

skowych, polskich przedstawicielstw wojskowych przy organizacjach mię-

dzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz żołnierzy 

zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w stałych przedsta-

wicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodo-

wych. 

Działalność promocyjną na rzecz własną oraz podległych jednostek organizacyj-

nych prowadzą: dowództwa rodzajów sił zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Sił Zbroj-

nych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia oraz uczel-

nie i szkoły wojskowe. 

19 stycznia 2012 r. Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Koncepcję promocji 

Wojska Polskiego na lata 2012-2015”. Celem strategicznym działalności promocyjnej jest 

ukształtowanie w społeczeństwie wizerunku Wojska Polskiego jako nowoczesnej, profe-

sjonalnej, sprawnie działającej armii, dysponującej potencjałem, perspektywami rozwoju, 

spełniającej międzynarodowe wymogi i standardy, służącej realizacji interesów narodu  

i państwa, a także stwarzającej – tak kobietom, jak i mężczyznom – perspektywy osobi-

stego rozwoju. 

2. WOJSKO POLSKIE W ODBIORZE SPOŁECZNYM 

 Siły Zbrojne RP niezmiennie są postrzegane przez społeczeństwo jako instytucja 

zaufania publicznego. Wojsko cieszy się zaufaniem 74% Polaków (wg badania Centrum 

Badania Opinii Społecznej „Zaufanie społeczne” z marca 2012 r.). Poziom zaufania do woj-

ska utrzymuje się na wyrównanym poziomie – wg takiego samego badania, przeprowadzo-

nego przez CBOS w marcu 2010 r. wojsku ufało 76% Polaków. 

Działalność wojska pozytywnie ocenia 65% ankietowanych Polaków (wg badania 

CBOS „Ocena instytucji publicznych” z września 2011 r.). Oceny te na przestrzeni ostatnich 

lat utrzymują się na podobnym poziomie, notując wahania w granicach 10 punktów procen-

towych (z najwyższą wartością – 76% w kwietniu 2010 r.). 

W dniach 4-14 października 2011 r. na reprezentatywnej próbie 800 Polaków 

w wieku 17-25 lat, metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego, przeprowa-

dzone zostało na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej przez firmę TNS OBOP ba-

danie pt. „Zawodowa służba wojskowa, służba w Narodowych Siłach Rezerwowych  

i służba przygotowawcza”. Z badania tego płynie szereg wniosków i spostrzeżeń, w tym 

m.in. takie, że młodzi ludzie uważają służbę wojskową za atrakcyjną formę kariery za-
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wodowej (71% badanych, wzrost o 5% w stosunku do roku 2007). Wśród największych 

zalet zawodowej służby wojskowej wymieniane są przez respondentów czynniki o cha-

rakterze socjalnym: stałe, pewne zatrudnienie (42% ), dobre wynagrodzenie (37%), 

mieszkanie służbowe (34%). Czynniki związane z rozwojem osobistym i zawodowym 

znalazły się na dalszych miejscach: możliwość awansu/zrobienia kariery (22%), możli-

wość wyjazdu za granicę (12%), wysoki poziom wykształcenia zdobywanego w szkołach 

i na uczelniach wojskowych (11%), możliwość podnoszenia lub uzupełniania wykształ-

cenia (8%). Za największe wady zawodowej służby wojskowej ankietowani uważają ry-

zyko wyjazdu na misję za granicę (45%), ciągłe zmiany miejsca zamieszkania (37%), 

trudności przy wychowywaniu dzieci (28%). Mniejszą wagę ankietowani przywiązywali 

do ograniczeń i warunków związanych ze służbą wojskową, takich jak konieczność wy-

konywania rozkazów (23%), konieczność wyjazdów na ćwiczenia (20%), dyżury/służby 

(18%), nienormowany czas pracy (14%); 

Służba wojskowa kojarzy się młodym ludziom przede wszystkim z dyscypliną 

(15%), służbą/obowiązkiem (14%), pracą (10%) oraz obowiązkiem wobec kraju (7%). 

Warto odnotować, że służba wojskowa przestała się młodzieży kojarzyć z przymusem 

(spadek z 12% w 2007 r. do 2% w 2011). Z informacjami na temat wojska spotkało się  

w ciągu ostatniego roku 37% badanych. Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji, 

których znaczenie wzrosło w ciągu ostatnich czterech lat są telewizja (51% w porównaniu 

do 45% w 2007 r.) oraz Internet (36% w porównaniu do 28%). Maleje znaczenie takich 

źródeł informacji, jak znajomi i rodzina (z 23 do 22%), osoby, które były w wojsku (z 22 

do 17%) szkoły i uczelnie (z 21 do 16%) oraz Wojskowe Komendy Uzupełnień  

i Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (z 12 do 7%).  

Preferowanymi źródłami informacji na temat możliwości i warunków podjęcia 

zawodowej służby wojskowej są Internet (48%, wzrost z 43% w 2007 r.) oraz telewizja 

(46%, spadek z 50%); znacznie mniejsze znaczenie (od 4 do 14% wskazań) mają takie 

źródła, jak szkoły i uczelnie, spotkania z przedstawicielami wojska, festyny, broszury, 

ulotki, plakaty, foldery, prasa cywilna i wojskowa, radio, znajomi i rodzina. Warto 

odnotować, że jako preferowane sposoby reklamowania zawodowej służby wojskowej 

ankietowani wskazują spoty telewizyjne (62%, praktycznie bez zmian w porównaniu  

z 61% w 2007 r.), Internet (59%, wzrost z 51%); mniejsze znaczenie ma reklama prasowa 

(36%) i radiowa (29%), których znaczenie praktycznie nie zmieniło się od 2007 roku 

(odpowiednio 38 i 27%). 

41% młodych ludzi uważa służbę wojskową za atrakcyjną dla siebie formę kariery 

zawodowej (w tym 14% zdecydowanie i 27% raczej). Podjęciem zawodowej służby  

w przyszłości zainteresowane jest 17% badanej młodzieży (w tym 4% zdecydowanie  

i 13% raczej). Podjęciem służby wojskowej bardziej zainteresowani są mężczyźni niż 

kobiety (23% wobec 11%) oraz osoby wolne bardziej niż posiadające rodzinę (18% 

wobec 10%). Najbardziej zainteresowane podjęciem służby wojskowej są osoby 

w przedziale wiekowym 23-25 lat (26%), z wykształceniem podstawowym (26%) lub 

zasadniczym zawodowym (22%), mieszkające w małych miastach (21%). Najmniejsze 

zainteresowanie podjęcie służby wojskowej wywołuje u osób w wieku 20-22 lata (21%), 

z wykształceniem wyższym (11%) lub średnim (12%), mieszkańców największych miast 

(12%). 
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PODSUMOWANIE 

 Dbałość o wizerunek armii w percepcji społecznej to jeden z kluczowych obsza-

rów działalności promocyjnej Resortu Obrony Narodowej. Podyktowane jest to potrzebą 

uświadomienia społeczeństwu rangi i znaczenia tej grupy zawodowej w strukturze nie 

tylko państwa, ale także w strukturze społecznej. Jest to niewątpliwie zadanie trudne, 

szczególnie ze względu na fakt, że na armii ciąży nadal stereotyp poprzedniego sytemu. 

Mimo to zmiana opinii społecznej na temat armii stała się faktem – zjawiskiem nieu-

chronnym, o czym świadczy chociażby wzrost zainteresowania nią ze strony młodego 

pokolenia Polaków. 

 

PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THE CONTEMPORARY 

POLISH ARMED FORCES 
 

Summary 
 

This article is the synthesis of issues concerning strategies and mechanisms of promoting an or-

ganization in the external environment. Army as an institution, which is becoming less hermetic 

and is taking part in the social life more frequently, in a natural way needs to be promoted in the 

civilian environment. It is because on the army there has been left the mark of negative stereotype 

– the fossilized institution, which in our times is rather undesirable. 

 

Keywords: army, promotion, institutions of promoting armed forces 

 

 


