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WPROWADZENIE 
 

 

 
 

Przeobrażenia społeczno-kulturalne są następstwem każdej transformacji sys-

temowej, gdyż zmiany polityczno-ustrojowe implikują daleko idące przekształ-

cenia w różnych dziedzinach życia człowieka. Szczególnie narażone na różnego 

typu przemiany jest społeczeństwo, gdyż to ono je wymusza w pierwszej fazie 

tranzycji, a następnie staje się odbiorcą zmian normatywnych, gospodarczych, 

mieszkaniowych, edukacyjnych i innych. Spośród funkcjonującej w procesie 

transformacji triady polityka – gospodarka – społeczeństwo, to ono właśnie jest 

najsłabszym ogniwem. O ile polityka rozwijana jest zgodnie z inicjatywami 

podejmowanymi przez konkretne elity, a gospodarka potrafi napędzać się ko-

niunkturalnie, o tyle społeczeństwo zależne jest w dużej mierze od instytucji 

państwa. Stąd też funkcjonalność jego organów, odpowiednie wdrożenie do 

nowej formacji społeczno-ekonomicznej, zaadoptowanie do systemu politycz-

nego nowych wzorców, norm i wartości jest gwarantem ugruntowania prze-

mian, ale także i zrozumienia dla kontynuowanych działań transformacyjnych. 

Podjęte w niniejszym tomie kwestie odnoszą się do newralgicznych pro-

blemów związanych z polskimi aspektami transformacji społeczno-kulturalnej 

ostatniego ćwierćwiecza. Wśród nich obecność swą zaznaczyła ewolucja termi-

nu patriotyzm, gdyż tę kategorię w warunkach III RP należało kształtować 

wręcz jako wyzwanie dla zainicjowanych przemian. Materiał ten rozpoczyna 

niniejszą część studiów. Innym istotnym elementem stało się bezpieczeństwo, 

rozpatrywane w kategoriach społecznych, co znalazło uwypuklenie w artykule 

drugim. Na tło współczesnych procesów migracyjnych, które towarzyszyły 

Polakom szczególnie od XVIII w., uwagę zwrócono w kolejnym studium. Na-

stępne materiały odnoszą się do problematyki nowych mediów, organizacji 

pozarządowych oraz zmiany nastawienia instytucji państwowych do podstawo-

wych praw i obowiązków człowieka i obywatela. Instytucje te i instrumenty 

należało tworzyć w nowych warunkach bądź budować je na nowo. Dalsze arty-

kuły zwracają uwagę na rolę rodziny, reformę emerytalną oraz projekty eduka-

cyjne realizowane w placówkach szkolnych i pozaszkolnych. Kwestie te szcze-

gólnie silnie oddziaływały na społeczeństwo w procesie przemian. Tom niniej-
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szy kończą dwa teksty poświęcone problemom kultury polskiej i polonijnej 

poza granicami kraju. 

Przedstawiona w niniejszym tomie problematyka zwraca uwagę na te 

aspekty polskiej transformacji systemowej, które dotyczą nas samych, czyli 

osób, które w niej uczestniczyły, nierzadko tworzyły jej instrumenty oraz 

kształtowały nowe oblicze państwa polskiego. 
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Bogusław POLAK 
 

 

Rekonstrukcja pamięci – patriotyzm  

polskiej młodzieży  
po 25 latach niepodległości  

1989-2014 
 

 
 
Pięć lat temu w uczelni na Środkowym Pomorzu podjęliśmy dyskusję nad 

patriotyzmem i nacjonalizmem. Przyjęliśmy, że patriotyzm to pozytywna 

postawa wobec własnej ojczyzny, to silna identyfikacja z własnym narodem, 

jego kulturą i tradycją, przywiązanie do wartości wypracowanych przez 

przeszłe pokolenia, odpowiedzialność za wspólnotę. Patriota dba o język 

narodowy, ceni historię własnego narodu. Dobro wspólne stawia ponad cele 

osobiste, gotów jest do poświęceń zdrowia, a nawet życia. Byliśmy zgodni, że 

w czasach pokoju patriotyzm mierzy się działaniem na rzecz danej 

społeczności: sumienną pracą, udziałem w wyborach, płaceniem podatków, 

a więc świadomą postawą obywatelską. Dalej, że patriotyzm honoruje prawa 

innych narodów do suwerenności i niepodległości, akceptuje ich tożsamość 

i odrębność. Podstawowym nośnikiem patriotyzmu jest dom rodzinny, szkoła, 

kościół, organizacje, a także media
1
. 

Isotnym zagadnieniem jest kwestia współczesnego sensu patriotyzmu, gdyż 

w opinii zwolenników państw ponadnarodowych patriotyzm to zbędny relikt 

przeszłości. Przeciwnicy bronią kategorii narodu jako czynnika ciągłości 

historycznej
2
. 

Warto przywołać tu opinię Hermana Van Rompuy`a, pierwszego, stałego 

przewodniczącego Rady Europejskiej, belgijskiego polityka, filozofa 

                                                           
1
 J. Miluska, Wprowadzenie, [w:] Wymiary patriotyzmu i nacjonalizmu. Studia interdyscyplinarne,  

J. Miluska (red.), Koszalin 2009, s. 7. 
2
 M. Serwański, Patriotyzm przez pryzmat polityki historycznej, [w:] Wymiary patriotyzmu 

i nacjonalizmu…dz.cyt., s. 15. 
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i ekonomisty, który stwierdził: „(…) Nie należę do zwolenników stanów 

zjednoczonych Europy, w których nie byłoby już państw narodowych. 

Przeciwnie uważam, że zawsze będą państwa narodowe. Bo taka jest nasza 

historia. Nie ma nic złego w poczuciu narodowej tożsamości, dumy ze swojego 

kraju, języka, tradycji. W moim kraju mój język, flamandzki, przez 100 lat 

niepodległości nie był językiem oficjalnym (…). Wiem dużo o narodowej 

dyskryminacji i jestem na to uwrażliwiony. Ale nacjonalizm to co innego. 

W nim jest zawarte to poczucie: my – oni. My jesteśmy dobrzy, a inni źli. 

Mówią innym językiem, należą do innej kultury, przybyli z innego kraju. 

W pewnym sensie są wrogami. A to bardzo niebezpieczne. Do tych zagrożeń 

dołączyła teraz Europa. Podam przykład Holandii i skrajnie prawicowej partii 

Geerta Wildersa. Jego kampania w przeszłości opierała się na wrogości do 

islamu. Na tym zyskał dużo głosów. I nagle w swoim przekazie słowo islam 

zastąpił słowem Europa. Jeśli nie mamy polityków gotowych bronić Europy, to 

mamy problem. Bo te wszystkie uprzedzenia kwitną, powtarzane są w mediach, 

zakorzeniają się w opinii publicznej”
3
. 

Problem patriotyzmu i polityki historycznej jest zagadnieniem 

ponadczasowym,  ma swój wymiar dziejowy i narodowy. Zdaniem Roberta 

Kostro, Dyrektora Muzeum Historii Polski: „Każde państwo, każda wspólnota 

polityczna posiada swoją wprost czy pośrednio prowadzoną <<politykę 

historyczną>>” – pewien rodzaj polityki utrwalania doświadczeń ważnych 

z punktu widzenia tożsamości i zbiorowej pamięci. Są to zarówno odniesienia 

pozytywne, jak i negatywne, (np. Niemcy: nazizm i odbudowa kraju po 1945 r., 

pojednanie ze wspólnotą międzynarodową; Rosja – wojna ojczyźniana, 

fundament dumy narodowej i pokrętny stosunek do zbrodni komunistycznych 

(np. antykatyń M. Gorbaczowa), USA – wojna o niepodległość i niewolnictwo
4
. 

Nie budzi wątpliwości opinia Maciej Serwańskiego, że podręczniki historii 

prezentują polską przeszłość jeszcze z PRL. Wyróżnić da się kilka nurtów 

postaw Polaków w dobie zaborów: pasywną (bierność i lojalność wobec władzy 

zaborców), insurekcyjną, martyrologiczną i pozytywistyczną. Nurt ostatni do 

treści podręczników przebija się bardzo powoli. Praca organiczna Polaków pod 

zaborem pruskim, ogromny wysiłek polskiego społeczeństwa na niwie oświaty, 

kultury i gospodarki – często umykają historykom. Sukces powstania 

wielkopolskiego z lat 1918-1919 nie był dziełem przypadku. Poprzedziło je 

kilkadziesiąt lat intensywnej pracy na niwie gospodarczej i kulturalnej, owej 

najdłuższej wojny nowożytnej Europy. Zapomina się też, że to Wielkopolanie 

wygrali dwa powstania: w 1806/1807 i 1918/1919 i przyczynili się do sukcesów 

                                                           
3
 H. Van Rompuy, Uważam, że zawsze będą państwa narodowe – rozmawia z Brukseli A. 

Słojewska, „Rzeczpospolita”, 2-4 maja 2014, s. A 12. 
4 M. Serwański, Patriotyzm przez pryzmat…; cyt. za M. Serwańskim, s. 17. 
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powstań na Śląsku w 1920 i 1921 r. Prawda ta długie lata słabo przebijała się 

przez literaturę naukową, publicystykę i media. Pewne zmiany widać dopiero 

po obchodach 90. rocznicy czynu zbrojnego z 1918-1919 r. 

Problem patriotyzmu niezwykle trafnie uchwycił Jerzy Niepsuj, który 

stwierdził, że po 1989 r. pytanie o patriotyzm polski było pytaniem 

niestosownym, gdyż III Rzeczpospolita niestety odziedziczyła klimat PRL 

w tym względzie. Zamiast stawiać pytania zasadnicze, tworzono pola dyskusji 

zastępczych. Ostracyzm medialny towarzyszył tym, którzy próbowali 

podejmować dyskusję nad polskim patriotyzmem. Autor podkreśla, że 

u podstaw tych zabiegów legł lęk przed odkryciem „hańby domowej” lat 1939-

1989. Tak problem stawiali „znani animatorzy i twórcy tego typu stanowiska, ci 

spod znaku tzw. grubej kreski”, w obawie – jak twierdzili – przed „groźbą 

polskiego nacjonalizmu”. Równocześnie w obszarze „białych plam” miały się 

znaleźć także dekomunizacja i lustracja
5
. 

J. Niepsuj pisze wprost: „Dziś bowiem nie da się podtrzymywać 

i dekretować milczenia w przestrzeni publicznej w zakresie stawiania pytań 

zasadniczych. Nie da się dalej chować głowy w piasek. Czas najwyższy, aby 

kwestie te głośno wyartykułować. O podjęcie poważnego dyskursu apeluje 

i domaga się polska pamięć i polska tożsamość XX w.”
6
. 

 

Patriotyzm w III RP 

 

W 1989 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i suwerenności 

zaistniały warunki do kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, mimo 

wielu ograniczeń i barier, jak świadomościowa czy mentalna. Jak ustalił Tomasz 

Godlewski, Polaków cechuje niepokojąco niski poziom zaufania społecznego. 

Nie chodzi tu tylko o więzi środowiskowe, ale także o zaufanie do działalności 

państwa i jego agend. W 2008 r. niższy od Polski (19) poziom zaufania 

społecznego odnotowano tylko w Portugalii (19). Tymczasem w Norwegii 

kształtuje się na poziomie 62, a Danii 68
7
. 

Rezultaty badań sondażowych, przygotowanych na zlecenie jednego 

z dzienników przez Instytut Homo Homini świadczą, że ponad 40% Polaków 

nie poświęciłaby niczego dla dzisiejszej Polski. Jedynie 19% respondentów 

oddałoby życie lub zdrowie dla ojczyzny, a 17% majątek
8
. 

                                                           
5  J. Niepsuj, Patriotyzm europejski a patriotyzm polski, [w:] Patriotyzm współczesnych Polaków,  

A. Skrabacz (red.), Warszawa 2012, s. 15. 
6 Tamże, s. 15-17. 
7 T. Godlewski, Patriotyzm jako czynnik wpływający na kształtowanie się społeczeństwa obywa-

telskiego w Polsce, [w:] Patriotyzm współczesnych Polaków, A. Skrabacz (red.), Warszawa 2012, 

s. 95-97. 
8
 K. Karnkowski, Patriotyzm w III RP, „Gazeta Polska Codzienna” z 4 marca 2014. 
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Taki rezultat badań przekłada się na postrzeganie swojego państwa przez 

obywateli w jego skuteczności politycznej, zarówno na arenie międzynarodowej 

i w polityce wewnętrznej, zdolności do obrony granic, gotowości do wsparcia 

swoich obywateli mieszkających w granicach innych państw itd. Wyjazd 

z Polski ponad 2 mln na ogół dobrze wykształconych obywateli, w najlepszym 

wieku „produkcyjnym” mówi sam za siebie. Uznali oni Polskę za kraj 

straconych szans. Wyjeżdżają fachowcy, pracownicy niewykwalifikowani, 

młodzi naukowcy bez szans na karierę naukową. Zarówno oni, jak i większość 

pozostała w kraju uważają, że państwo zabiera niewspółmiernie wiele 

w stosunku do stopnia wypełniania swoich obowiązków wobec obywatela. 

Składają się na to słabość – jeśli nie zapaść – służby zdrowia, świadczenia ZUS, 

edukacja, stan infrastruktury, bezpieczeństwo. W zamian za coraz wyższe 

podatki większość obywateli odczuwa coraz większy dyskomfort codziennego 

życia. Świadczy o tym 13% stopa bezrobocia, nie uwzględniająca exodusu 

młodzieży, który w 2013 r. można oszacować na poziomie około pół miliona 

ludzi. 

Państwo powinno zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, gdy tymczasem 

złudzeń nie pozostawiają ustalenia dr. Jerzego Niepsuja, oficera Wojska 

Polskiego, badacza, pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Uważa on, że 

przyjęty 5 VIII 2008 r. przez Radę Ministrów, rządowy „Program 

profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w latach 2008-2010”, został zrealizowany 

w zakładanym kształcie i Siły Zbrojne RP są w pełni zawodowe. Jednak temu 

procesowi – stwierdza J. Niepsuj – nie towarzyszyła refleksja konsekwencji 

tego procesu dla kształtowania się patriotyzmu. Niestety, tzw. profesjonalizacja 

naszej armii, oznaczała w praktyce dalszą demilitaryzację państwa oraz 

świadomości obronnej społeczeństwa, a także przekreślenie, a co najmniej 

wydatne osłabienie, poczucia odpowiedzialności Polaków za bezpieczeństwo 

i obronność Ojczyzny
9
. 

Uzawodowieniu i profesjonalizacji wojska nie towarzyszył proces 

profesjonalizacji systemu obronnego państwa. Alarmująco przedstawia się 

wprowadzenie nowych technologii – mówiąc wprost nowoczesnej broni
10

. 

W „Dzienniku Gazeta Prawna” gen. Roman Polko stwierdził, że w całych 

Polskich Siłach Zbrojnych liczba tzw. „biurowych żołnierzy” stanowi nawet 70-

80% armii liczącej około 100 tys. ludzi. Np. w Sztabie Generalnym pracuje 489 

wojskowych i zaledwie 123 cywilów. Natomiast w Urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej stanowiska cywilne zajmują 732 osoby, a 452 stanowiska 

przewidziane są dla żołnierzy. Okazuje się, że w armii panuje wręcz niechęć do 

                                                           
9
 J. Niepsuj, Patriotyzm europejski…dz.cyt., s. 22-23. 

10
 Tamże. 
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noszenia mundurów. Generał uważa, że urzędnicy w mundurach rozbili 

dyscyplinę w wojsku
11

. 

O stan bezpieczeństwa Polski obawia się gen. Waldemar Skrzypczak, były 

dowódca wojsk lądowych. Nie liczy też na wojskową pomoc NATO dla armii 

ukraińskiej. „Kłopot w tym – stwierdza Generał – że nie zrobi tego 

zjednoczona, mówiąca jednym i mocnym głosem Europa. Dlaczego? Bo taka 

Europa nie istnieje (…) A zachodnia Europa za cenę pokoju sprzeda Ukrainę tak 

jak w 1944 r. Zachód sprzedał Polskę”
12

. 

Generał zapytany, czy Polska jest bezpieczna? „Bezpieczni w stu 

procentach nigdy nie będziemy. Nasze bezpieczeństwo uzależnione jest od tego, 

na jaki poziom gwarancji możemy liczyć ze strony europejskich partnerów czy 

Amerykanów. W tej chwili wydaje się, że granica państwa NATO jest dla Rosji 

nieprzekraczalna. Ale jak tak dalej Europa będzie igrać z Putinem, pokazywać 

jak jest słaba i podzielona, to kto wie. Może przyjdzie mu kiedyś do głowy, że 

może ją przekroczyć bez większych konsekwencji”
13

. 

W obszarze bezpieczeństwa państwa pojawia się też problem katastrofy 

smoleńskiej z 10 IV 2010 r. Rodzi się tu porównanie z zestrzeleniem 17 VII 

2014 r. malezyjskiego boeinga 777. Prezydent Rosji Władimir Putin 

z naciskiem, kilkakrotnie podkreślił, że „odpowiedzialność za tragedię ponosi 

kraj, na terenie którego doszło do zdarzenia”. Po 10 IV 2010 r. tego zdania z ust 

Putina nie usłyszeliśmy. I tu znowu pytamy o zaufanie do państwa
14

. 

 

Odzyskiwanie pamięci 

 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości otworzyło drogę do wydobycia 

z niebytu wiele przemilczanych, fałszowanych czy wręcz zakazywanych kart 

z powojennej przeszłości. Niektóre były bardzo bolesne. Dotyczyły zbrodni 

komunistycznych i ich sprawców. Setek ofiar tego systemu nie można było 

odnaleźć, gdyż władze komunistyczne czyniły wszystko, aby wymazać je 

z polskiej pamięci. Przede wszystkim upomniano się o Żołnierzy Wyklętych, 

poległych i straconych w nierównej walce z aparatem komunistycznym, bez 

szans na zwycięstwo do lat 50. XX w. 

Przełamaniem tej z barier milczenia było ustanowienie przez Prezydenta 

RP Bronisława Komorowskiego od 1 III 2011 r. Narodowego Dnia Pamięci 

                                                           
11

 Wojsko Polskie armią urzędników (rozmowa z gen. R. Polko) „Weteran” 2013 r., s. 18-20. 
12

 Grozi nam druga Jałta. Rozmowa – Militarna akcja NATO jest wykluczona – mówi gen. 

Waldemar Skrzypczak, b. dowódca wojsk lądowych, wcześniej 32. PZ w Kołobrzegu  (rozmawiał 

Piotr Polechoński), „Głos Koszaliński”, 24 lipca 2014. 
13

 Tamże; zob. także Stanisław Koziej: Ochronić Polskę przed agresją, „Rzeczpospolita”, 18 

września 2013. 
14 P. Polechoński, Smoleńsk 2010. Ukraina 2014, „Głos Koszaliński”, 19-20 lipca 2014. 
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Żołnierzy Wyklętych. Z inicjatywy śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

przyjęto symboliczną datę zamordowania 1 III 1951 r. ppłk. Łukasza 

Cieplińskiego ps. Pług, prezesa IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 

Prezydent wykorzystał pomysł Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej. Za Żołnierzy Wyklętych uznano tych wszystkich, którzy zbrojnie 

walczyli o niepodległość Polski, także przeciwko drugiej okupacji sowieckiej. 

Już w 2011 r. w obchody zaangażował się Prezydent RP.  

Aktywnie, w kolejnych obchodach uczestniczy młodzież współpracująca 

w akcjach honorowania Żołnierzy Wyklętych. Od 2011 r. w Warszawie 

powoływany jest Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. W 2014 r. obchody trwały od początku lutego do 

ostatnich dni marca. Były to m.in. wykłady historyczne, spotkania 

z kombatantami, maratony filmowe, gry miejskie, biegi, rajdy rowerowe, 

konkursy dla młodzieży, wieczory poetyckie, wystawy, kwesty na ekshumację. 

W wielu kościołach odprawiono msze św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
15

. 

Rozpoczęto też poszukiwania miejsc pochówku zamordowanych żołnierzy 

podziemia antykomunistycznego. 

Od 2012 r. na tzw. kwaterze Ł (łączka), przy murze Cmentarza 

Wojskowego na warszawskich Powązkach, w miejscu pochówku minimum 200 

pomordowanych żołnierzy – ofiar komunistycznego terroru, trwają prace 

poszukiwawcze, nadzorowane przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka. 

Spontanicznie w prace te włączyła się młodzież: licealiści, studenci, kibice, ale 

także naukowcy, prawnicy i biznesmeni. Nazwano ich pospolitym ruszeniem 

młodych serc
16

. 

Niestety, ostatnio pojawiły się uzasadnione obawy, że Krzysztof Szwagrzyk 

może być odsunięty od badań, a prace wstrzymane. Pada pytanie: Komu 

zagraża odkrywanie prawdy o Żołnierzach Wyklętych? 

Nie tylko w Warszawie, ale w wielu innych miejscowościach prowadzi się 

prace poszukiwawcze miejsc tajnych pochówków żołnierzy podziemia, a często 

osób zupełnie przypadkowych. Począwszy od ofiar „obławy augustowskiej” po 

miejsca pola śmierci w pobliżu siedzib UBP i NKWD
17

. 

Z niebytu zapomnienia przypomniano spalenie przez funkcjonariuszy UB 

położonej na Lubelszczyźnie wsi Wązownica. Spalono 101 domów 

mieszkalnych, 106 stodół, 121 obór z inwentarzem żywym. Trzy osoby spłonęły 

żywcem, a kilkaset zostało poparzonych. Była to zemsta za pomoc udzieloną 

partyzantom mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” – dowódcy oddziałów WIN 

                                                           
15 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, „W sieci historii” 2014, nr 9, s. 6. 
16 Są osoby, którym projekt przywracania tożsamości ofiarom komunizmu bardzo nie odpowiadał. 

Z prof. K. Szwagrzykiem rozmawiała A. Zaorska, „Warszawska Gazeta”, 18-24 lipca 2014. 
17 Niezłomni – wzór dla młodych.  Z prof. K. Szwagrzykiem, pełnomocnikiem prezesa IPN ds. 

poszukiwań pochówku ofiar terroru komunistycznego, „Do Rzeczy” 2014, nr 28, s. 65. 



Bogusław POLAK 

13 

 

w okolicy Puław. „Orlik” osaczony przez wojsko (KBW) odebrał sobie życie. 

Sprawcy jego śmierci odznaczeni zostali m.in. … orderem Virtuti Militari, co 

jest profanacją tego zaszczytnego odznaczenia
18

. 

Wymazywanie „białych plam” ma od zawsze swoich przeciwników i to nie 

tylko wywodzących się ze środowisk UB, SB i innych służb komunistycznego 

bezprawia. 

Problemem takim jest narastająca aktywność środowisk lewackich. 

Środowiska te w Polsce to zapewne margines sceny politycznej, choć w realiach 

niepodległego, demokratycznego państwa ich działalność musi budzić ostry 

sprzeciw. Tym bardziej, iż działalność prokuratury i służb (ABW) jest mało 

skuteczna. W 2008 r. uaktywnił się portal tzw. Lewicy bez Cenzury, kierowany 

przez Michała Nowickiego, który nawoływał do mordowania i torturowania 

polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Nowicki pisał
19

: „Aby nikt nie wrócił 

żywy. Albo lepiej – niech wszyscy wrócą – jako inwalidzi (…) niech te 

parszywe mendy wrócą bez nóg, bez rąk – z pokiereszowaną gębą 

i wydłubanymi oczami (…) Od dzisiaj na LBC świętować będziemy śmierć 

każdej polskiej k…y – w NATO-wskiej okupacyjnej misji”. Prokuratura okazała 

się bezsilna mimo nacisków Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W lipcu 

2008 r. LBC przyznała się do zdewastowania pomnika WIN w Lublinie. 

Dla M. Nowickiego i jego środowiska ludobójstwo katyńskie to likwidacja 

dwudziestu tysięcy darmozjadów. Pierwsze teksty na ten temat ukazały się po 

premierze „Katynia” Andrzeja Wajdy. Na stronach „Władza Rad” umieszczono 

m.in. teksty Feliks dobre serce, Morderca Piłsudski i krwawy reżim sanacyjny. 

Na głównej stronie portalu umieszczony był napis „Proletariusze wszystkich 

krajów – łączcie się!”. Ostatnio oba portale zostały zamknięte
20

. 

Kolejnym wyczynem lewaków było zdewastowanie pomnika w Górze 

Kalwarii upamiętniający dekorację orderem Virtuti Militari artylerzystów 

konnych za wojnę 1920 r. 

 

Powolna droga do prawdy (na przykładzie kinematografii) 

 

Wyraźny postęp w przedstawianiu „białych plam” odnotowała 

kinematografia. Choć nadal odbiorca telewizji państwowej i stacji 

                                                           
18 P. Sułek, W. Lewicki, Honory za „Orlika”, „Kombatant” marzec 2013, s. 6-14. W tekście 

wypowiedzi płk. Edmunda Brzozowskiego, płk. Leona Bodnara, prof. Bogusława Polaka, gen. 

Stefana Bałuka; Zenon Baranowski: Czas zabierać ordery, „Nasz Dziennik”, 3 czerwca 2013 r., s. 

1 i 6. 
19 P. Semka, Polskie wnuczęta Stalina, „Rzeczpospolita”. Zob. www.rp.pl [02.08.2014]; M. No-

wicki, O Katyniu inaczej, zob. www.zaprasza.net; J. Cieśla, Imienia Dzierżyńskiego, 

www.polityka.pl [02.01.2014] i inne teksty. 
20 Tamże. 

http://www.rp.pl/
http://www.polityka.pl/
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komercyjnych „bombardowany” jest losami agenta J-23 i załogi czołgu 102 

z Szarikiem, to niewątpliwie w ostatnich kilkunastu latach pojawiło się wiele 

nowych produkcji, wolnych od cenzury i politycznej poprawności. 

Wiele, ale nie wszystkie. Jak trudno uwolnić się od zaszłości pokazuje 

dyskusja wokół filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”. W szerokiej debacie medialnej 

słychać było płynące zewsząd zachwyty nad dziełem Wajdy. Niestety, do opinii 

publicznej nie przebiły się informacje o dyskusji nad filmem, która odbyła się 

25 X 2007 r. w warszawskim Wojskowym Biurze Historycznym, w cyklu 

konferencji Bitwa o prawdę
21

. Uczestniczyli w niej historycy, publicyści, 

członkowie Rodzin Katyńskich, oficerowie Wojska Polskiego. Bożena Łojek 

(zginęła w Smoleńsku 10 IV 2010 r.) przypomniała, że pierwszy, dokumentalny 

film o Katyniu w 1989 r. zrobił Marcel Łoziński (Las Katyński), a kolejny Józef 

Gębski w 1981 r. (Nie zabijaj). Zdaniem B. Łojek: „Ale tak jakoś się działo, że 

jak tylko Andrzej Wajda ogłaszał, że będzie robił film o zbrodni katyńskiej, 

wszyscy inni mieli kłopoty z pozyskaniem funduszy”. I to było nieszczęście 

(…). Podkreśliła, że film uczy przeżywania emocjonalnego, ale nie uczy 

historii. Prof. Janusz Odziemkowski w dyskusji wręcz stwierdził, że od A. 

Wajdy należało oczekiwać większego szacunku dla prawdy historycznej. 

Podobne zarzuty można postawić „Lotnej” Wajdy, gdzie film wpisywał się 

wtedy w propagandę niemiecką. Sprzeciw wielu środowisk wzbudził scenariusz 

filmu „Tajemnice Westerplatte” w reżyserii Pawła Chochlewa. 

Nie ma filmu o Monte Cassino, o udziale polskich pilotów w bitwie 

o Anglię, czy w ogóle o ich udziale w drugiej wojnie światowej. Nie ma filmu 

o bitwie pod Falaise i żołnierzach gen. Maczka.  

Natomiast cieniem na filmie Janusza Zaorskiego „Syberiada polska”, 

opartym na powieści Zbigniewa Dominy, który sześć lat spędził na Syberii, 

były losy Dominy po powrocie do Polski. W 1948 r. ochotniczo wstąpił do 

Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ukończył szybki kurs Oficerskiej 

Szkoły Prawniczej w Jeleniej Górze. Kariera jego była błyskawiczna. Oskarżał 

w procesach przeciwko żołnierzom podziemia, skutecznie wnioskując o kary 

śmierci dla Adama Jesse i Kazimierza Zdzicha. W 1952 r. uczestniczył 

w egzekucji sześciu wyższych oficerów Wojska Polskiego
22

. 

Z kolei środowisko Szarych Szeregów uznało film „Kamienie na szaniec” 

w reżyserii Roberta Glińskiego, opartego na pierwowzorze literackim 

Aleksandra Kamińskiego jako „sponiewieranie Szarych Szeregów”. Na 

zamknięte pokazy filmów nie dopuszczono przedstawicieli środowisk 

kombatanckich. Reżyserowi wytknięto rażące nieścisłości historyczne, 

                                                           
21 Zob. Zapis dyskusji: Film Andrzeja Wajdy „Katyń” jako forma przekazu historycznego o za-

gładzie polskich elit, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 2007, nr 4, s. 205-229. 
22 S. Babuchowski, Z prokuratury do literatury, ”Gość Niedzielny”, 11 marca 2012 r., s. 56-57. 
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wymowę antyharcerską i antyakowską. Bohaterom – jak piszą recenzenci – 

przypisano cechy przez nich nieaprobowane. Nic też dziwnego, że z konsultacji 

historycznej wycofali się Grzegorz Nowik (wybitny znawca Szarych Szeregów) 

i Wojciech Feleszko, wnuk Aleksandra Kamińskiego
23

. 

Natomiast w produkcji seriali  ogromnym, rosnącym zainteresowaniem 

przyjęty został serial „Czas honoru”, ukazujący losy „cichociemnych” w latach 

wojny, głównie w Warszawie, a potem ich walkę z komunistami, NKWD, UBP 

i KBW. Kilkumilionowa publiczność „Czasu honoru” jest odpowiedzią na 

oczekiwania znacznej części społeczeństwa
24

. 1 VIII 2014 r. rozpoczyna się 

emisja siódmego sezonu serialu pt. „Powstanie”. 

Niezwykłym wydarzeniem filmowym wiosny 2014 r. było wejście na 

ekrany „Powstania Warszawskiego”, fabularnego filmu stworzonego 

z archiwalnych taśm nakręconych w dniach powstania. Wykorzystano 

zachowane sześć godzin filmów, wybrano 1200 ujęć, które podkolorowano, aby 

urealnić wydarzenia z sierpnia i września 1944 r. Zdaniem twórców filmu – 

najtrudniejsze było tworzenie obrazu fabularnego z materiałów prawdziwych, 

stworzonych podczas realnych działań wojennych. 

„Powstanie Warszawskie” otworzyło drogę do nowej kategorii filmowej – 

dramatu wojennego non-fiction. Powstał w czterech etapach: kwerendy 

(Muzeum Powstania Warszawskiego), montażu, pracy nad obrazem i pracy nad 

dźwiękiem. Efektem ogromnej pracy stał się 80-minutowy film, „uderzający” 

widza niespotykanymi dotąd realiami
25

. 

Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach projektu „Rozpoznaj” 

umieszcza kolejne zdjęcia ludzi pokazanych w filmie. Do czerwca 2014 r. udało 

                                                           
23 Stanowisko „Pomarańczarni” w sprawie filmu „Kamienie na szaniec”, „Nasz Dziennik”, 6 

marca 2014 r., s. 6; Chała z pukawkami. Z Barbary Wachowicz autorką książek „Wierna rzeka 

harcerstwa” i wystawy „Kamyk na szańcu”, a także filmu dokumentalnego „Rudy, Alek, Zośka” 

rozmawia P. Czartoryski-Sziler, „Nasz Dziennik”, 8-9 marca 2014 r.; stanowisko w sprawie filmu 

„Kamienie na szaniec” z 12 marca 2014 r., „Biuletyn informacyjny AK”, kwiecień 2014. 
24 S. Krasnodębska, Głosowanie pilotami, „Gazeta Polska Codzienna”, 3 września 2013; M. 

Rachid Chehab, Recept na ẑivot polskiego serialu, „Gazeta Wyborcza”, 2-4 maja 2014; A. Antoń-

Jucha, Na serialowym planie. Członkowie grupy historycznej Zgrupowanie „Radosław” z War-

szawy ciężko pracuje na planie siódmego sezonu serialu „Czas honoru”, „Głos Koszaliński”, 24-

25 maja 2014, s. 26; Hołd żołnierzom wyklętym. Z Antonim Pawlickim, aktorem odtwórcą roli 

Janka Markowskiego w serialu „Czas honoru” rozmawia Wojciech Wybranowski, „Historia Do 

Rzeczy” 2014, nr 9. 
25 W. Wencel, Film i historia, „w Sieci”, 19-25 maja 2014; J. Kowalski: „Powstanie Warszaw-

skie” to film fabularny stworzony z archiwalnych taśm nakręconych w walczącej stolicy. Unika-

towe dzieło wstrząsa widzem, „Do Rzeczy”, 28 kwietnia-4 maja 2014; M. Wikło: Opowieść 

o pięknych ludziach, „w Sieci” 2014, nr 19; Tadeusz Sobolewski: Realność nie do wytrzymania, 

„Gazeta Wyborcza”, 9 maja 2014; A. Horubała; Obraz obowiązkowy. Pomysł Jana Komasy oka-

zał się genialny w swojej prostocie, „Do Rzeczy”, 5-11 maja 2014. 
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się rozpoznać około 130 bohaterów filmu
26

. 8 maja do kin w całej Polsce trafiło 

180 kopii. Według dystrybutora ma szansę stać się frekwencyjnym hitem. 

Natomiast trzy tysiące uczestników powstania otrzymało po dwa bezpłatne 

bilety, za które zapłaci dystrybutor
27

. Czym film przyciąga widzów? Zapewnie 

uderza w oczy i serce swoim realizmem. Jest to narracja o bohaterskich 

mieszkańcach miasta, powstańcach i cywilach, którzy zostali wystawieni na tak 

dramatyczną próbę, za udział w której zapłacą nazbyt wysoką cenę. Andrzej 

Gajewski uważa, że film
28

: „<<Powstanie Warszawskie>> porusza emocje 

i skłania do pytań. Jesteśmy bowiem konfrontowani z najbardziej heroicznym, 

a zarazem tragicznym wydarzeniem naszej historii”. 

Kolejnym wielkim wydarzeniem filmowym stał się obraz Jana Komasy 

„Miasto 44”. Po ośmiu latach produkcji, 30 VII 2014 r. na Stadionie 

Narodowym w Warszawie, 10 tysięcy widzów, w tym kilkuset powstańców, 

obejrzało film, w którym wystąpiło 3 tysiące statystów. Aby stworzyć 

scenografię zniszczonego miasta zużyto 5 tysięcy ton gruzu, zrekonstruowano 

30 powstańczych pojazdów. Pierwsza projekcja wywarła na widzach ogromne 

wrażenie. Przede wszystkim uznali film za prawdziwy. Zdaniem Barbary 

Hollender, młody reżyser nie pokazuje żołnierzy, ale „opowiada o chłopcach 

i dziewczynach u progu życia, którzy poszli walczyć, bo chcieli czuć się 

wolni”
29

. 

Nie sposób w dość krótkim tekście omówić wszystkie polskie produkcje 

filmowe, dokumentujące „białe plamy” polskiej historii. Dobrze przyjęty został 

obraz „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, który do końca kwietnia obejrzało 1,1 

miliona widzów. Mieszane uczucia budzi „Historia Roja” Jerzego Zalewskiego, 

zdaniem recenzenta ukazująca koślawy obraz Żołnierzy Wyklętych, którzy 

w jednej ze scen rzucają jabłkami w Sowietów, a później upijają się do 

nieprzytomności i biernie czekają na śmierć. 

Władysław Pasikowski, po kontrowersyjnym „Pokłosiu” nakręcił „Jacka 

Stronga” o losach pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W opinii historyka filmu 

Pasikowski z zadaniem poradził sobie nieźle
30

, natomiast według recenzenta 

                                                           
26 P. Ferenc-Chudy, Rozpoznani z kadrów, „Gazeta Polska”, 5 maja 2014., s. 20; P. Majewski, 

Wrzasnęłam „To moja mama”, „Rzeczpospolita”, 13 czerwca 2014 r., s. 16; I. Michalewicz, M. 

Piwowarczuk, Powstanie Warszawskie. Rozpoznani, Warszawa 2014. 
27 P. Majewski, Zapis powstania może być hitem, „Rzeczpospolita”, 8 maja 2014 r., s. A 8. 
28 A. Gajewski, Podróż do jądra ciemności, „Gość Niedzielny”, 4 maja 2014. 
29 B. Hollender: Wielki film o powstaniu, „Rzeczpospolita”, 30 lipca 2014; także J. Komasa, Ten 

film zmienił moje życie. Reżyser wyjaśnia Barbarze Hollender dlaczego zrobił „Miasto 44” o 

Powstaniu Warszawskim, „Rzeczpospolita”, 22-26 lipca 2014; J. Kowalski, 63 dni zdjęć, „Do 

Rzeczy”, 28 lipca – 3 sierpnia 2014, s. 28-29; J. Wróblewski, Miasto 44, „Gazeta Polska”, 7 

sierpnia 2014. 
30 G. Majchrzak, Polski James Bond czyli Kukliński w wersji Pasikowskiego, „Pamięć” 2014, nr 2, 

s. 66-67. 
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filmowego, w filmie R. Kukliński jest kukłą w mundurze, bez żadnej głębi 

psychologicznej
31

. 

Duże oczekiwania łączą się z filmem o roboczym tytule „Smoleńsk”, 

którego reżyserii podjął się doświadczony twórca Antoni Krauze. Na jego 

realizację gromadzone są środki społeczne, gdyż Fundacja Smoleńsk 2010 nie 

otrzymała dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Według Agnieszki 

Odorowicz, w scenariuszu filmu o Smoleńsku oceniający dopatrzyli się usterek, 

które ich zdaniem dyskwalifikują ten projekt
32

. 

Czy wydarzenia na Ukrainie z Rosją w tle zmienią to nastawienie, pokaże 

czas. 

Obok wysokonakładowych filmów powstają małe formy dokumentalne. 

Film „Pocztówka do wolności” zrealizowany zbiorowym wysiłkiem harcerzy 

z Klubu Turystyki Pieszej „Sezam” im. Aleksandra Kamińskiego w Koszalinie. 

Powstał w ramach tegorocznego, ogólnopolskiego rajdu „Arsenał”, który od 44 

lat organizują harcerze Hufca Mokotów dla upamiętnienia Akcji pod 

Arsenałem. Jednym z warunków uczestnictwa było wykonanie zadania, które 

miało dotyczyć wartości, które niesie ze sobą harcerstwo, w tym patriotyzm 

i dbanie o lokalną tożsamość. W 15-minutowym filmie możemy dowiedzieć się 

o Żołnierzach Wyklętych, którzy z okupacją sowiecką i polską, komunistyczną 

służbą bezpieczeństwa walczyli w regionie koszalińskim. Możemy również 

posłuchać opowieści tych, którzy do Koszalina trafili z dalekiej Syberii, gdzie 

zostali wraz z rodzinami wywiezieni oraz tych, którzy w latach 80. XX w. 

tworzyli „Solidarność” i czynnie przysłużyli się do wywalczenia przez Polskę 

pełnej suwerenności w 1989 r. W filmie mówią świadkowie historii, którzy są 

jeszcze wśród nas, ale co ciekawe można też zobaczyć kilka historycznych 

inscenizacji nakręconych przez samych harcerzy we współczesnym 

Koszalinie
33

. 

 

Patriotyzm w badaniach opinii społecznej 

 

Badania te nie są prowadzone systematycznie. Są często efektem 

doraźnych potrzeb politycznych, czasem prowadzone w ramach realizowanych 

tematów badawczych, jak resortowe itp. 

                                                           
31 W. Wencel, dz.cyt., s. 71. Natomiast film był najpopularniejszym obrazem w pierwszym półro-

czu 2014. Zob. U. Zielińska, Jack Strong poza konkurencją, „Rzeczpospolita”, 28 lipca 2014. 
32 A. Odorowicz, Polski film pokonał kryzys, „Rzeczpospolita”, 6 maja 2014. 
33 Cyt. za: P. Polechoński, Film na podium, „Głos Koszaliński”, 11 kwietnia 2014. 
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Najczęściej oczekiwane są odpowiedzi na temat rozumienia przez 

respondenta pojęcia postawy patriotycznej, składającej się z następujących 

elementów
34

: 

1. Przywiązanie do Ojczyzny, 

2. Znajomość historii i tradycji swego narodu, 

3. Gotowość do obrony granic kraju – jego niepodległości,  

4. Stosunek jednostki do prawa i obowiązków obywatela, 

5. Poczucie narodowej godności, 

6. Poszanowanie, ochrona oraz pomnażanie dorobku narodu, 

mentalnego i kulturalnego, poszanowanie miejsc historycznych 

i narodowych pamiątek. 

Poważny problem dla badanej młodzieży stwarza sama definicja 

patriotyzmu. Przykładowo, jeśli w 1995 r., patriotyzm rozumiany był jako 

gotowość walki za ojczyznę (64%), to po 13 latach taką gotowość zgłaszało już 

tylko 11% ankietowanych. Właśnie w 2008 r. na pytanie czym jest patriotyzm, 

padały też odpowiedzi
35

: 

23% miłość do ojczyzny, 

13% poczucie więzi z krajem, 

7% kultywowanie tradycji. 

Także w 2008 r. szczegółowe badania 3000 uczniów w wybranych szkołach 

ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim przeprowadził 

Zbigniew Werra
36

. W definicjach młodzieży dominował społecznościowy 

patriotyzm – 1725 ankietowanych (58% ankietowanych), a w wymiarze 

historyczno-tradycyjnym – 543 ankietowanych (18%). Wypowiedzi związane z 

tzw. wartościami patriotycznymi było 347 (12% ankietowanych). Ankietowani 

nie potrafili wytłumaczyć, co rozumieją pod pojęciem „miłości do ojczyzny”. 

Za wartością zbyteczną opowiedziały się 153 osoby (5% ankietowanych). 

Na pytanie, jakie instytucje kształtują postawy patriotyczne padły 

następujące odpowiedzi: 

1. Rodzina  – 30%, 

2. Szkoła  – 27%, 

3. Media  – 24%, 

                                                           
34 Cyt. za: Jerzy Kunikowski; Istota patriotyzmu, [w:] Patriotyzm współczesnych Polaków, A. 

Skrabacz (red.), Warszawa 2012, s. 42-43. 
35 M. Serwański, dz.cyt., s. 25. 
36 Z. Werra, Patriotyzm postrzegany przez młodzież wybranych szkół ponadgimnazjalnych woje-

wództwa zachodniopomorskiego, [w:] Wymiary patriotyzmu i nacjonalizmu…dz.cyt., s. 171-185; 

zob. także: J. Tomczyk, Kształcenie obywatelskie i wychowanie patriotyczne w Siłach Zbrojnych 

RP, [w:] Patriotyzm współczesnych…dz.cyt., s. 207-215; M. Masłowska, Patriotyzm wśród dzieci 

i młodzieży – sprawozdanie z badań, [w:] Patriotyzm współczesnych Polaków…dz.cyt., s. 323-

340. 
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4. Kościół  – 8,8%, 

5. Rówieśnicy – 3,7%, 

6. Wojsko – 2,7%, 

7. Inne – 2%, 

8. Żadne – 1,3%. 

Trzecia grupa pytań dotyczyła czynników kształtujących postawy 

patriotyczne młodzieży. Autor ankiety był zaskoczony faktem, że 150 

ankietowanych (5%) nie potrafiło podać żadnego czynnika mającego wpływ na 

kształtowanie ich postaw patriotycznych. 

Wszystkie odpowiedzi na to pytanie przedstawiały się następująco: 

1. Tradycja, prawdziwa, odkładana historia – (52%), 

2. Uczciwość rządzących – (10%), 

3. Wolność słowa i wyboru – (7%), 

4. Prawdziwy przekaz informacji – (6,7%) 

5. Wiedza na temat znaczenia symboli narodowych – (6,7%), 

6. Sytuacja społeczna – (5%), 

7. Miłość i zaufanie do kraju – (3,7%), 

8. Media –  (1,3%), 

9. Rodzina – (0,7%), 

10. Harcerstwo – (0,3%), 

11. Nie wiem – (5%). 

Ostatnie pytanie dotyczyło udziału młodzieży w wyborach. Słusznie wynik 

badania Z. Werra uważa za alarmujący, bowiem 68% ankietowanych nie 

zamierzało brać udziału w wyborach. Szczegółowe dane przedstawiały się 

następująco
37

: 

1. Wezmę – (13,6%), 

2. Raczej wezmę – (18%), 

3. Nie wezmę – (28,8%), 

4. Raczej nie wezmę – (39,5%). 

 

* 

 

Zbigniew Siemaszko, historyk i publicysta ceniony na uchodźstwie 

i w Polsce, napisał dla londyńskiego „Dziennika Polskiego” refleksje na temat 

postaw Polaków po 1989 r., dodajmy, gorzkie refleksje
38

: „Nadszedł rok 1989 

i powstała szansa odrodzenia. Zabrzmiało hasło „żeby Polska była Polską”, ale 

zgasło dość szybko, gdyż okazało się, że zmiany w mentalności Polaków zaszły 

już zbyt daleko i dążenie do odrodzenia nie było już popularne. Rok 1918 nie 

                                                           
37 Tamże, s. 183-184. 
38 Z.S. Siemaszko,  Niepodległość – ku refleksji,  „Dziennik Polski” (Londyn), 20 grudnia 2013. 
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powtórzył się, odrodzenia nie było. W miejsce odrodzenia nastąpiła ewolucja 

systemu satelickiego w większości dziedzin życia narodu, a co najważniejsze na 

wydziałach humanistycznych polskich uniwersytetów, które nadal nauczają 

młode pokolenia myślenia kategoriami marksistowskimi. W ten sposób 

powstało państwo suwerenne, ale nie niepodległe”. 

„Zmiany kulturowe zachodzą powoli i jeszcze tu i ówdzie można natrafić 

na objawy dawnej, elitarnej kultury i na tradycje niepodległościową, ale 

większość społeczeństwa, a szczególnie warstwy wykształcone, zaadoptowały 

nową kulturę, mającą charakter plebejski, która nie ma jeszcze swojej nazwy. 

Główna różnica między dawną elitarną kulturą, a obecną polega na tym, że 

Polacy zatracili szacunek do samych siebie i do swojej historii. Podobno istnieją 

młodzieżowe ruchy oddolne, których członkowie odczuwają, że zostali 

oszukani przez „satelickie” uczelnie i zabiegają o uczenie się polskości od 

podstaw”. 

Z. Siemaszko dostrzegł z daleka, że polska młodzież nie tylko uczy się 

odzyskanej historii, ale sama potrafi uczyć swoich rówieśników i tzw. „starsze 

pokolenia” jej pielęgnowania. 

Własnym głosem zaczyna mówić pokolenie, które dojrzałość osiągnęło po 

1989 r. Przede wszystkim widać rosnący udział młodzieży w organizacji 

uroczystości państwowych, zarówno inicjowanych przez władze, jak też 

środowiska społeczne. Szczególnie dotyczy to upamiętnienia sowieckiego 

ludobójstwa na Wschodzie, ludobójstwa UPA na Kresach, Żołnierzy Wyklętych 

i inne. Swoją wizję odtworzenia tych kart mają członkowie grup 

rekonstrukcyjnych – po roku 2000 odnotowano 8-10 krotny wzrost ich liczby.  

Osobny obszar to projekty muzyczne: płyta Tadeusza Polkowskiego 

„Niewygodna prawda”, „Panny wyklęte” Dariusza Malejonka, wsparte przez 

„Kartę”, IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego, cieszą się niesłabnącym 

powodzeniem. To już drugi projekt D. Malejonka z zespołem Mallo Reggae 

Rockers, poprzedzony „Morowymi Pannami”. W 2014 r., w rocznicę walk 

o masyw Monte Cassino zespół przygotował program o losach żołnierzy gen. 

Władysława Andersa.  

Postać Józefa Szczepańskiego ps. Ziutek, poety i żołnierza batalionu 

„Parasol” przybliżyła Fundacja Sztafeta; wydano płytę i okolicznościową 

książeczkę z wizerunkiem J. Szczepańskiego. W 2013 r. fundacja przygotowała 

koncert na 30 rocznicę zamordowania przez SB Grzegorza Przemyka, do jego 

wierszy („Wejdź w muzykę…”), jak też wzięła udział w obchodach ludobójstwa 

na Wołyniu w 1943 r. 

W 2014 r. odbędzie się VI edycja festiwalu w Gdyni „Niepokonani, 

Niezłomni, Wyklęci”, poświęconego polskiej walce z reżimem 

komunistycznym. Natomiast Stowarzyszenie Auschwitz Memento 
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z Oświęcimia w ciągu niespełna roku zebrało 155 tys. złotych na produkcję 

filmu o Witoldzie Pileckim. 

Młodzież żywiołowo zareagowała na pomysł Wojciecha Narębskiego, 

żołnierza 2. Korpusu, aby upamiętnić słynnego niedźwiedzia Wojtka, którym 

Profesor opiekował się od Iranu do kampanii włoskiej. Ten z całą pewnością 

najsłynniejszy niedźwiedź II wojny światowej doczekał się pomników nie tylko 

w Szkocji, ale także w Żaganiu i Krakowie.  

W Szczecinie młodzież współpracuje z Danutą Szykszmian-Ossowską ps. 

Sarenka. Odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik niemieckiej zbrodni 

w Ponarach koło Wilna, a w 2014 r. odbędą się w Szczecinie obchody 70-lecia 

Wileńskiej Operacji Ostra Brama”. 

Młodzieżowe organizacje często spędzają sen z powiek władz lokalnych, 

upominając się o upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, usunięcie pomników 

upamiętniających Armię Czerwoną. Wspierają prace Krzysztofa Szwagrzyka na 

„łączce”
39

. 

Na warszawskim Ursynowie powstaje 200-metrowy mural ukazujący 

Witolda Pileckiego. Projekt realizują malarze” Emil Goś, Michał Węgrzyn, 

Rafał Roskowiński z Gdańska. 

W ślad za społecznymi inicjatywami pojawiają się projekty inspirowane 

przez rząd. Prof. Irena Lipowicz zainicjowała program edukacji patriotycznej 

młodzieży, licząc na wsparcie rządu. Zamysł poparli historycy, m.in. Jan Żaryn 

i Wojciech Roszkowski
40

. 

Innym pozytywnym zjawiskiem jest fakt coraz większego angażowania się 

nauczycieli w edukację patriotyczną. Potwierdzają to np. inicjatywy 

podejmowania przez Blandynę Rosół-Niemirowską, polonistkę z I Liceum 

Ogólnokształcącego w Oławie koło Wrocławia
41

. Jak podała prasa, szkoły 

z Ostrołęki i Milicza zwyciężyły w Gali finałowej Akademii Nowoczesnego 

Patriotyzmu
42

.  

 

* 

 

                                                           
39 P. Polkowski, opracował T. Płużański, Jak młodzi uczą patriotyzmu, „Superexpress”, 15 paź-

dziernika 2013, s. 5. 
40 A. Grabek, Uczniowie podążą patriotyczną ścieżką, „Rzeczpospolita”, 7-8 września 2013, s. 

A6. Istotą programu mają być wyjazdy młodzieży ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjal-

nych do miejsc kaźni Polaków. Według dr. Piotra Cywińskiego, dyrektora Muzeum Auschwitz-

Birkenau spadła liczba polskich grup zwiedzających obóz. Tłumaczy to zmianami programowymi 

w nauczaniu historii. 
41 Na ten temat S. Srokowski,  W Oławie młodzież zaskakuje i zdumiewa, „Warszawska Gazeta”, 

2-8 maja 2014, s. 22-23. 
42 „Rzeczpospolita”, 11 czerwca 2014. 
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Dyskusja na temat stosowania dla potrzeb teraźniejszości i przyszłości 

patriotyzmu trwa i trwać będzie. Z jednej strony obserwować będziemy swego 

rodzaju „kanonadę” różnych artykułów z „salonu”, a często także ze świata 

nauki. Będziemy musieli wysłuchiwać biadolenia na temat zaściankowości 

Polaków i wleczenia się ich w ogonie nowoczesnych państw europejskich, 

potrzebie pilnego odejścia od polskiej martyrologii, konieczności usunięcia 

„Pana Tadeusza” i trylogii z list lektur – bo nikt tego już nie czyta! Godnie ich 

zastąpią Małgorzata Musierowicz, Tolkien, i Andrzej Sapkowski. Gimnazjalista 

zostanie zmuszony do przeczytania pięciu książek rocznie, a licealiści w ciągu 

trzech lat muszą zmęczyć trzynaście książek. 

Faktem oczywistym jest, że dzisiejszy patriotyzm ma coraz to nowe 

wymiary. Obok wspólnej przyszłości, języka, kultury, religii, obszaru życia 

ekonomicznego jest nim też dbanie o własny interes, o to co się opłaca. Nie 

tylko w skali jednostkowej, ale także zbiorowej, narodowej i państwowej. 

Dlatego Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Anglicy walczą z determinacją o swoje 

interesy w Unii Europejskiej, o najkorzystniejsze ceny kupna i sprzedaży, 

promowanie własnej wytwórczości w każdym sektorze, zdobycie nowych 

rynków itp. 

W takim kontekście rodzi się pytanie do rządzących np. dlaczego mamy 

w Polsce najniższy w Europie wpływ na sektor bankowy? Dlaczego nie 

potrafimy wpłynąć na sytuację Polaków na Litwie, państwa wielkości 

województwa mazowieckiego?  Ile straciliśmy moralnie i ekonomicznie na 

„ocieplaniu” stosunków z Rosją, płacąc najdrożej w Unii za gaz i ropę? 

Chcąc zapomnieć własną przeszłość godzimy się na relatywizację historii. 

Erika Steinbach w mistrzowski sposób, m.in. za dotacje rządowe, w niemieckiej 

polityce historycznej dokonała przewartościowania, zmiany Niemców ze  

sprawców nieszczęścia jakim była II wojna światowa, na ofiary tego 

gigantycznego konfliktu. Mało tego, to my Polacy staliśmy się 

współodpowiedzialni za holokaust, co uwiarygodnia się (skutecznie!) stosując 

termin „polskie obozy koncentracyjne”, co wpisuje się w „kłamstwo 

oświęcimskie”
43

. 

Wtedy droga otwarta dla takich książek jak lewicowego publicysty 

Stanisława Zgliszczyńskiego: Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali,  

sprzedawana także w dobrych księgarniach. 

Dyskusja o patriotyzmie na przeciwstawne poglądy nie ma najmniejszego 

sensu. Trzeba zdecydować się na jedno, sensowne rozwiązanie polegające na 

tym, że patriotyzm dnia dzisiejszego nie wyklucza akceptacji kanonu 

tradycyjnego. Zatem nie zamiast, ale łącznie. Truizmem, ale wielką prawdą, jest 

                                                           
43 R. Woś, Niemcy w roli ofiar wojny, „Dziennik Gazeta Prawna”, 12-14 lutego 2010, s. 9; M. 

Świrski, Kłamstwo oświęcimskie. Niemiecka edukacja, „Gazeta Polska”, 28 stycznia 2014. 
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stwierdzenie dr. J. Niepsuja, że każde pokolenie musi opisać i określić 

podstawowe wektory współczesnego patriotyzmu polskiego
44

. 

Poprzyjmy to stwierdzenie wypowiedzią młodego aktora Antoniego 

Pawlickiego, odtwórcy roli Janka Markowskiego w serialu „Czas honoru”
45

:  

„Patriotyzm taki, jaki był w pokoleniu II RP, moim zdaniem nie wraca. 

Patriotyzm, który wówczas się zrodził, był patriotyzmem ludzi żyjących 

w kraju, który właśnie po latach zaborów odzyskał niepodległość. Ludzie, 

którzy tworzyli II RP, brali udział w powstaniu, walczyli w podziemiu, mieli 

zakodowaną świadomość, że Rzeczpospolita i jej granice są najważniejszymi 

rzeczami, jakie mogą być. My dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Pokolenie 

moich rodziców czy ludzi, którzy oglądają „Czas honoru”, jest tym, które 

wychowywało się w bardzo szarym okresie PRL i ta rzeczywistość narzuciła im 

pewną świadomość społeczną, narodową itd. Jednakże wartości, które 

w dzisiejszym świecie dążą do jakiejkolwiek konfrontacji, są kontrowersyjne. 

Nie jestem przekonany, czy dzisiaj patriotyzm powinien polegać na tym, że 

będę gotowy chwycić za broń w obronie kraju. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, 

czy mój kraj może być podbity, bo ktoś przyjdzie i zabierze pewien obszar 

ziemi, czy raczej w ten sposób, że firmy z innych państwa wykupią 

przedsiębiorstwa, przejmą gospodarkę. A jeśli tak, to może w takim razie 

patriotyzmem powinno być to, że idę do szkoły i się uczę. Uczę się po to, by 

budować gospodarkę własnego kraju, by być konkurencją dla kapitału 

zagranicznego. Jednak to moje osobiste rozważania. O patriotyzm młodzieży 

trzeba pytać socjologów, ekspertów, którzy się na tym znają”. 

 

Zamiast podsumowania 

 

W 2005 r. odszedł św. Jan Paweł II –  największy autorytet moralny 

Polaków, krzewiciel nowoczesnego patriotyzmu, rozumiejący sens jedności 

europejskiej opartej na chrześcijańskich korzeniach „starego kontynentu” – 

wzorzec niedościgniony. Czy społeczeństwo polskie skorzystało z kierowanego 

przez niego przekazu, z wyrażanych myśli, kształtowanych wartości? Czas 

pokaże. Niewątpliwie była to osobowość, postać ponadczasowa, rzecznik 

zachowania wartości patriotycznych, z których winny korzystać kolejne 

pokolenia Polaków, zarówno w kraju, jak i na obczyźnie. 

 
 
 

                                                           
44 J. Niepsuj, dz.cyt., s. 18. 
45 Hołd żołnierzom wyklętym. Z A. Pawlickim rozmawia W. Wybranowski, „Do Rzeczy. Histo-

ria” 2014, nr 18, s. 70. 
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STRESZCZENIE 
 

Artykuł jest próbą refleksji nad kondycją polskiej niepodległości z optyki mło-

dzieży, po odzyskaniu niepodległości w 1989 r. Autor przywołuje ustalenia 

konferencji na temat patriotyzmu, która odbyła się w Koszalinie w 2008 r. 

Wskazano wówczas powody, dla których problem patriotyzmu w polskiej histo-

riografii i publicystyce lat 90. XX w. przebijał się z takim trudem. Istotną kwe-

stią był fakt, iż po uzyskaniu niepodległości i suwerenności zaistniały warunki 

do kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Autor wskazał słabe punk-

ty w działaniu państwa, które przełożyły się na masową emigrację młodzieży. 

Kolejną częścią tekstu jest problem „odzyskania pamięci” przez młodzież. Au-

tor wskazuje  różne obszary aktywności młodzieży, a także wyraźny postęp w 

usuwaniu „białych plam” z polskiego filmu. Ukazano też patriotyzm w bada-

niach opinii społecznej. W ostatniej części artykułu autor poszukuje wzorca dla 

współczesnych, młodych Polaków.  

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Młodzież, patriotyzm, obronność, kinematografia, badania opinii społecznej. 

  

 

SUMMARY 
 

The article tries to reflect on the condition of Polish independence from the 

perspective of young people after 1989, when Poland regained independence. 

The author refers to the conclusions of the conference on patriotism, which took 

place in Koszalin in 2008. The conference enumerated the reasons why the 

problem of patriotism in Polish historiography and journalism of the nineties 

was so little spoken of, although having regained independence and sovereignty, 

there were such favourable conditions to build a civil society. The author point-

ed out the weaknesses in the operation of the State, which resulted in mass emi-

gration of young people. Another aspect of the article is the problem of “regain-

ing memory” of the young people in different areas. B. Polak gave examples of 

removal of “white spots” from Polish cinematography. He also presents opinion 

poll on patriotism. In the final part the author tries to find a role model for the 

young Poles today. 
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Płynne bezpieczeństwo  

jako parametr ponowoczesności 
 

 
 
Pogłębiona analiza społecznych i filozoficznych wymiarów bezpieczeństwa nie 

jest wolna od trudności i aporii. Bezpieczeństwo staje się problemem, gdy wy-

stępuje jego zagrożenie – budzi się wówczas niepokój, strach, czy nawet panika. 

Takie stany niejako z definicji niewiele mają wspólnego ze spokojem pogłębio-

nej refleksji filozoficznej. Ponadto, aktualność i stała intensywna obecność za-

gadnień bezpieczeństwa w zapośredniczonej medialnie świadomości powszech-

nej zdaje się sugerować, że dzisiejszy dyskurs o bezpieczeństwie przybiera 

czerwoną barwę, red alert. Zewsząd bowiem otaczają nas przejawy potencjal-

nych zagrożeń bezpieczeństwa, w całym spectrum wymiarów od jednostkowe-

go do globalnego. W ocenie Zygmunta Baumana „dzisiejszy świat czuje się 

znacznie mniej bezpiecznie niż przed dekadą czy dwoma. Wygląda na to, że 

najważniejszym skutkiem rozlicznych i arcykosztownych środków bezpieczeń-

stwa jakie podjęto w ciągu ostatniej dekady, jest pogłębianie  się  w nas poczu-

cia zagrożenia, niepewności i zagubienia”. 

Daje się zauważyć swoista „fiksacja na punkcie bezpieczeństwa”, która nie 

tylko gwałtownie się rozprzestrzenia, ale nie widać też niczego, co mogłoby tę 

dynamikę powstrzymać
1
. Tymczasem jednak w świecie zachodnim odnotowu-

jemy od siedmiu dekad bezprecedensowy okres pokoju, niemal pozbawiony 

wojen, czas prosperity wyrażający się w podnoszeniu jakości życia i jego dłu-

gości. Czy nie będziemy skłonni zgodzić się ze Stevenem Pinkerem, który po 

dogłębnej analizie fluktuacji poziomu przemocy w historii naszej cywilizacji,  

stawia hipotezę, że  „być może żyjemy w najbardziej pokojowej epoce istnienia 

                                                           
1 Z. Bauman, Straty uboczne. Nierówności społecznej epoce globalizacji, przeł. J. Hunia, Kraków 

2012, s. 69, 71-72. 
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naszego gatunku”?
2
 Podobnie w zakresie opieki zdrowotnej, jakości żywienia 

i higieny jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż populacje minionych epok
3
.  

Poziom złożoności problematyki bezpieczeństwa nie zmniejszy się, gdy 

przyjrzymy się szerszemu kontekstowi cywilizacji obecnej doby, jaką za Bau-

manem – z którego analiz będziemy szeroko korzystali – możemy hasłowo 

opatrzyć pojęciem „płynnej nowoczesności” (liquid modernity). Szuka-

jąc parametrów określających bliżej naturę niestabilnej i trudno uchwyt-

nej ponowoczesności znajdziemy w pracach Baumana przynajmniej kilka pod-

stawowych. Sama idea „płynności” mogłaby zostać uznana za fundamentalną, 

gdyby nie implikowana w pojęciu fundamentu solidność (ang. solid vs liquid). 

Drugim zasadniczym parametrem wydaje się być rozdział mocy i władzy. Po-

zostałe z nich, jak np. kultura indywidualizmu i konsumpcjonizmu, wydają się 

konsekwentnie z dwu podstawowych wynikać
4
. Ta lista jest dłuższa, a zakre-

sy oddziaływania poszczególnych parametrów zachodzą na siebie i wzajemnie 

oddziałują, tworząc łącznie, na przestrzeni ostatnich kilku de-

kad, globalną rzeczywistość świata społecznego o charakterystyce przedtem 

nigdy nieznanej. Każdy z parametrów posiada wyraźne odniesienie do kwestii 

bezpieczeństwa, często w kontekście zagrożenia jego poczucia indywidualnego 

i społecznego. Stąd też poczucie to, rozbijane ciągłymi zagrożeniami o trudnym 

zrazu do określenia poziomie realności, nabiera cech „płynnego bezpieczeń-

stwa”.  

Zanim spróbujemy wejść na krętą ścieżkę ufilozoficznienia fenomenu 

(nie)bezpieczeństwa, przybliżmy opisowo charakterystykę dwu podstawowych 

parametrów funkcjonujących na przestrzeni kilku ostatnich dekad w nierozłącz-

nych korelacjach, by następnie wskazać – co stanowi niejako hipotezę niniej-

szego opracowania – że problematyka bezpieczeństwa, a ściślej poczucia 

(nie)bezpieczeństwa, wyznacza jedną z kluczowych i węzłowych perspektyw 

dla zrozumienia mechanizmów naszej późnej nowoczesności i nabrała już zna-

mion jej „płynności”.       

                                                           
2 Por. S. Pinker, The Better Angels of Our Nature. A History of Violence and Humanity, London 

2011, s. 19. O paradoksach związanych z tematyką bezpieczeństwa pisałem szerzej w tekście: Im 

więcej bezpieczeństwa, tym mniej bezpiecznie? Społeczno-kulturowe paradoksy dialektycznej  

relacji poczucia bezpieczeństwa, zagrożenia i lęku, [w:] Społeczne i kulturowe wymiary bezpie-

czeństwa, Z. Danielewicz (red.), Koszalin 2013, s. 61-72. 
3 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i  społeczeństwo w epoce późnej nowocze-

sności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2010, s. 156-157. Podobne przekonanie dzielą Zygmunt 

Bauman i Robert Castel: „Nasze społeczeństwo,  prześladowane brakiem poczucia bezpieczeń-

stwa i bezsilności, jest jednocześnie najbardziej rozwinięte i wyposażone technologicznie 

w historii”. Por. T. Dames, L. Robert, Crime  and Insecurity in Liquid Modern Times: An Inter-

view with Zygmunt Bauman, „Contemporary Justice Review: Issues In Criminal, Social and Re-

storative Justice” 2007, nr 10 (1), s. 96. 
4 Por. m.in. Z. Bauman, D. Lyon,  Płynna inwigilacja. Rozmowy, przeł. T. Kunz, Kraków 2013, s. 

12-20. 
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W Płynnej nowoczesności, dziele z 2000 r., inicjującym jego strumień prac 

analizujących liquid modernity, Bauman rozważa różnice we właściwościach 

fizycznych ciał stałych i płynnych i  dochodzi do wniosku, że „płynność” lub 

„ciekłość” stanowią trafną metaforę funkcjonowania i istoty obecnej, późnej 

fazy nowoczesności. Pamięta jednak, że już w połowie XIX stulecia autorzy 

Manifestu Komunistycznego, ufni we własne siły i potencjał swojego programu, 

nawoływali do „roztapiania wszystkiego co stałe” – odrzucenia opartych na 

czasie i tradycjach relacji i związków lojalnościowych
5
. W dzisiejszej ponowo-

czesności zachodzi przemieszczanie i redystrybucja owych ”roztapiających 

mocy”, schodzą one z poziomu systemu i polityki na poziom społeczeństwa 

i strategii życiowych jednostek, czyniąc plastycznymi ich relacje i zależności. 

Dziś więc – podsumowuje David Lyon, znawca pisarstwa Baumana –  wszyst-

kie formy społeczne rozpływają się zanim jeszcze skrystalizują się nowe, a dzi-

siejsze kultury charakteryzuje fragmentaryzacja i niepewność, ponieważ wcze-

śniejsze znaczenia, symbole i instytucje nowoczesności rozpływają się 

w oczach
6
. „Pierwszymi elementami stałymi, które uległy rozpuszczeniu, 

i pierwszymi świętościami, które zostały sprofanowane, były tradycyjne posta-

wy lojalnościowe, prawa zwyczajowe i zobowiązania, wiążące ręce i nogi, krę-

pujące swobodę ruchów i dławiące inicjatywę”. Międzyludzkie sieci powiązań 

i zobowiązań, w świetle solidnych więzów pieniężnych” jawią się już tylko jako 

bezproduktywne. Skutkiem czego, powie Bauman złożona sieć relacji społecz-

nych pozostała bez ochrony i bezsilna wobec praw i chłodnej racjonalności 

reguł rynku. Społeczeństwo otwarte – przedmiot nadziei Karla Poppera sprzed 

dekad – w warunkach przynoszącej wiele rozczarowań i niepokoju globalizacji, 

nie ma dziś szans na osiągnięcie bezpieczeństwa, nie posiada też kontroli, ani 

nie rozumie zewnętrznych sił nim kierujących. Proces upłynniania stabilnych 

podstaw społecznych otworzył przed instrumentalną racjonalnością drogę do-

minacji nadając gospodarce rolę rozstrzygającą
7
. 

Drugim zasadniczym parametrem jest rozdział mocy i władzy – daleko-

siężnym w skutkach, niczym pęknięcie płyty tektonicznej głęboko pod po-

wierzchnią Ziemi. Chodzi od oddzielenie władzy od polityki
8
. Dziś moc, po-

przez mechanizmy wolnego rynku, rezyduje w globalnej i eksterytorialnej 

                                                           
5 „Roztapianie tego, co stałe, prowadziło do stopniowego uwalniania gospodarki z tradycyjnych  

politycznych, etycznych i kulturowych  zależności. Wyłaniał się nowy porządek definiowany w 

kategoriach ekonomicznych”. Por. Tenże, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006 

(wyd. oryg. 2000), s. 79; por. także s. 13-15. 
6 Por. Z. Bauman, D. Lyon,  Płynna inwigilacja…dz. cyt., s. 12-13. 
7 Tenże, Płynna nowoczesność…dz.cyt. s. 8-9; T. Dames, L. Robert, Crime and Insecurity in 

Liquid Modern Times…dz. cyt., s. 97.  
8 Jego początek  sięga lat 80. XX w., kiedy to za rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher  

nastąpiła pełniejsza liberalizacja rynków, pogłębiająca trwale odejście od dawnego modelu pań-

stwa socjalnego. 
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i ponadgranicznej przestrzeni, natomiast polityka nadal jest lokalna i nie potrafi  

przenieść się na poziom globalności. Właściwy jeszcze dla państwa narodowe-

go w XIX w. nierozłączny związek władzy z mocą rozpada się. W sumie więc 

”mamy dziś moc uwolnioną od polityki i politykę pozbawioną mocy. Władza 

jest już globalna, a polityka wciąż jeszcze lokalna”. Funkcja państwa narodo-

wego sprowadza się do zadań żandarma lub dzielnicowego, który ma znaleźć 

rozwiązanie „dla wytwarzanych w skali globalnej zagrożeń i problemów”. Ma-

riaż władzy i polityki w łonie państwa narodowego kończy się a władza odpły-

wa do cyberprzestrzeni, na bezwzględnie apolityczne rynki
9
. Władza pozbawio-

na politycznej kontroli rodzi niepokoje, bo politycy pozostawiają jednostki sa-

mym sobie z ich własnymi problemami.  

 

Kultura lęku, konsumpcjonizm i indywidualizm a bezpieczeństwo 

 

Właściwą rangę potrzeby bezpieczeństwa w hierarchii ludzkich potrzeb 

oddał Abraham Maslow w klasycznej formule piramidy potrzeb:  już na drugim 

poziomie hierarchii pojawia się potrzeba bezpieczeństwa (ang. security and 

safety need)  i wespół z  potrzebami fizjologicznymi tworzy poziom potrzeb 

podstawowych (basic needs). W opisie płynnej ponowoczesności dostarczanym 

w kolejnych pracach przez Zygmunta Baumana kwestie bezpieczeństwa zajmu-

ją coraz więcej miejsca. Wydaje się, że (nie)bezpieczeństwo, staje się jednym 

z węzłowych parametrów naszego świata. I nie tyle bezpieczeństwo militarne, 

narodowe czy międzynarodowe, ale bezpieczeństwo postrzegane z perspektywy 

jednostek. Tę zawężającą orientację dobrze oddaje ewolucja w słownictwie 

niektórych języków zachodnich
10

.  

Język angielski rozróżnia security czyli bezpieczeństwo socjalne, dotyczące 

relacji społecznych: stałość zarobków, dach nad głową, spokojna starość, oraz 

safety to jest integralność cielesną, bezpieczeństwo osobiste, np. przed napa-

dem, agresją itd. W przekonaniu Baumana współczesne państwo odchodzi wy-

                                                           
9  Z. Bauman, Żyjąc czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosą-Madrazo, przeł. T. Kunz, 

Kraków 2010, s. 108-109;  Z. Bauman, D. Lyon,  Płynna inwigilacja…dz. cyt., s. 15-16.  
10 Łaciński termin securitas dał podstawę francuskim, katalońskim, włoskim i angielskim prze-

kładom pojęcia „bezpieczeństwo”. Jak zauważa Jean Delumeau u początku ery nowożytnej (XV-

XVI w.) wykształciła się w krajach europejskich nowa postać świadomości bezpieczeństwa, która 

dotychczasowe jego rozumienie skupione na sytuacjach zewnętrznych, obiektywnych, przeniosła 

w obszar życia wewnętrznego i emocji. Terminy starsze ustąpiły bądź zostały zastąpione nowymi. 

Francuskie sécurité, włoskie sicurezza, kastylijskie seguridad, angielskie security i niemieckie 

Sicherheit odwołują się do odkrytej u progu nowożytności nowej rzeczywistości: do poczucia 

bezpieczeństwa. Por. J. Delumeau, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości 

człowieka Zachodu w dawnych czasach, tłum. A. Kryś, Warszawa 1998, s. 9-13. Michela Marza-

no, w odniesieniu do francuskiego, przesuwa tę przemianę na XX w. – dopiero wtedy nastąpiło 

odejście od terminu „zabezpieczenie” (sûreté) na rzecz „bezpieczeństwo” (sécurité). Por. M.  

Marzano, Oblicza lęku, przeł. Z. Chojnacka, Warszawa 2013, s. 126.  
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raźnie od sprawowania funkcji security – swego pierwotnego „powołania”
11

 – 

i podąża w stronę zapewnienia safety. Nie mogąc obiecać obywatelom security, 

władza coraz więcej mówi o zagrożeniu w obszarze safety, zdobywając naszą 

wdzięczność, gdy nie wybuchnie bomba, lub gdy nie napadną nas chuligani. Im 

mniej w państwie security, tym więcej mówi się o walce z zagrożeniami safety: 

walka z tytoniem, terroryzmem, o zapinanie pasów i nieprzekraczanie prędko-

ści. Gdy ludzie zostają pozbawieni security, szybciej oswajają się, a nawet ak-

ceptują ograniczenia wolności tłumaczone potrzebą ochrony ich bezpieczeństwa 

osobistego (safety), jak np. długotrwałe opóźnienia na lotnisku
12

. Z czasem za-

grożenie znika, jednak nigdy nie wiadomo, jakie było prawdopodobieństwo 

realizacji zagrożenia
13

. Samo antycypowanie katastrofy, powie Ulrich Beck, 

zmienia świat
14

. Można nawet przyjąć, idąc z kolei za Anthony Giddensem, że 

społeczna ocena zagrożenia i jego realne ryzyko wystąpienia są często rozbież-

                                                           
11  W XVII w., Thomas Hobbes, jednen z Ojców Założycieli nowożytnej koncepcji państwa, 

pisał: „Obowiązki suwerena (czy to będzie monarcha, czy zgromadzenie), wyznacza cel,  dla 

którego została mu powierzona  moc suwerena, a mianowicie staranie o bezpieczeństwo ludu, do 

czego zobowiązuje suwerena prawo natury; (…) Ale przez bezpieczeństwo rozumiemy  tu nie 

samo zachowanie życia, lecz również wszelkie inne zadowolenia w życiu, jakie każdy człowiek 

może sobie zdobyć staraniem zgodnym z prawem, bez niebezpieczeństwa i szkody dla państwa”. 

T. Hobbes,  Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. 

Znamierowski, Warszawa 1954, s. 297. 
12 Badania  przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (2005, ICM) pokazały że 73% Brytyjczyków 

uważa za słuszne wyzbycie się pewnych wolności obywatelskich dla wzmocnienia swego bezpie-

czeństwa przed atakiem terrorystycznym. Por. T. Dames, L. Robert, Crime and Insecurity in 

Liquid Modern Times...dz.cyt., s. s. 93.   
13 Por. J. Żakowski, Anty-tina. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Warszawa 2005, s. 

23-24 (rozmowa z Zygmuntem Baumanem). Niekiedy prawdopodobieństwo jest znikome, jak np. 

dotyczące wprowadzonych po 9/11 lotniskowych ograniczeń w przewożeniu płynów i kosmety-

ków w torebeczkach strunowych i 100 ml pojemnikach. „Te nowe regulacje – jak pisze  Lars 

Svendsen – są rezultatem planów terrorystycznych, które zostały udaremnione w Londynie jesie-

nią 2006 r., a polegających na użyciu płynnych substancji wybuchowych do wywołania eksplozji 

w samolotach. Regulacje te, ograniczające wolność milionów pasażerów każdego roku, są innymi 

słowy, uzasadniane atakiem terrorystycznym, który nigdy nie miał miejsca. Pasażerowie jednak 

zaakceptowali te ograniczenia swojej wolności  bez żadnych godnych uwagi protestów. Strach 

przez terrorem działa tu niczym karta atutowa – wygrywa ze wszystkimi innymi bez względu na 

jakiekolwiek okoliczności”. Por. L. Svendsen, Philosophy of Fear, London 2008,  s. 11-12. 
14 Antycypacja katastrofy, czyli ryzyko, ma tak dużą siłę oddziaływania na instytucje i umysły, 

ponieważ zostaje swoiście „zainscenizowane”, urealnione. „Mówiąc z pewną przesadą: zachod-

nich instytucji wolności i demokracji  nie niszczy  sam akt terroryzmu, lecz niszczą  je globalna 

inscenizacja  i następujące po niej  polityczne antycypacje, działania i reakcje. Odczuwalne na 

wielu poziomach  ograniczenia wolności – od zwiększenia  liczby kamer po rygory  imigracyjne – 

nie są po prostu konsekwencją faktycznych katastrof, na przykład terrorystycznych aktów prze-

mocy”. Por. U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeń-

stwa, Warszawa 2012, s. 24; por. także s. 10, 22 i n. 
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ne i nieadekwatne, a istotną rolą odgrywa zjawisko „zmęczenia uwagi”, która 

z czasem słabnie wobec realnie niesłabnącego zagrożenia
15

. 

Nawiązując do wypowiedzi Pierre’a Bourdieu Bauman pisze, że do naj-

powszechniejszych cech współczesnego życia należą „niepewność, brak gruntu 

pod nogami, poczucie bezsilności”. Ta sama właściwość ludzkiej kondycji, bez 

względu na język i szerokość geograficzną, mieści „w sobie poczucie  n i e t r w 

a ł o ś c i (zajmowanej pozycji, przysługujących praw i pozostających do dys-

pozycji środków utrzymania), n i e p e w n o ś c i (związanej z brakiem stabil-

ności i możliwością utraty tego wszystkiego) i  z a g r o ż e n i a  b e z p i e c z e 

ń s t w a (zarówno własnego, osobistego, jak i bezpieczeństwa dobytku, najbliż-

szej okolicy, wspólnoty)”
16

. Od stałego niepokoju, poczucia nietrwałości, nie-

pewności i zagrożenia oraz bezsilności blisko już do szerszego zjawiska, który 

Michela Marzano nazywa „kulturą lęku”, wyraźnie zauważalną w amerykań-

skiej „wojnie z terrorem” ostatnich parunastu lat. Kulturę lęku cechuje nie-

ustannie przeżywane poczucie braku bezpieczeństwa, niepewność i nieokreślo-

ne w charakterze, miejscu i czasie nadejścia zagrożenia
17

.  

Kulturę lęku łatwo odczytamy jako pochodną zmian w obrębie kultury 

w ogóle, rozumianej bądź to wężej, jako kultura wysoka, bądź szerzej, antropo-

logicznie, jako wszystko, co jest materialnym lub duchowym wytworem ludz-

kiej aktywności. Żyjemy w kulturze płynnej nowoczesności, która zatra-

ca dawne swe cechy i zadania i kieruje się na jednostkę dostosowując się do jej 

wolnych wyborów. Staje się egalitarna, ponieważ nie ma dziś na jej szczycie 

wyróżniających się jednostek; jej twórcy równie chętnie jak z wysokiej, korzy-

stają z pop-kultury. Znakiem przynależności do kulturowej elity staje się pełna 

tolerancja i niewybredność. To, co dziś składa się na kulturę to oferty i propo-

zycje, nie nakazy i normy. „Kultura posługuje się dziś roztaczaniem pokus 

i rozstawianiem przynęt, kuszeniem i uwodzeniem, a nie normatywną regulacją; 

piarem raczej niż policyjnym nadzorem; produkcją, rozsiewaniem i nasadza-

niem nowych potrzeb, pożądań i pragnień raczej niż przymusem”. Na naszych 

oczach świat pełen ludzi przeobrażonych w konsumentów przekształca się 

„w jeden z departamentów gigantycznego domu towarowego”, z półkami za-

pełnionymi błyskawicznie zmieniającymi się ofertami. Powody sytuacji, w któ-

rej świat i ludzie tak dobrze wpisują się w metaforę „domu towarowego” 

i klientów leżą między innymi w tym, że ponowoczesnego społeczeństwa nie 

                                                           
15 „Postrzeganie ryzyka przez opinię publiczną często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, na 

przykład w sferze przestępczości”. Por. A. Giddens, Katastrofa klimatyczna, przeł. M. Głowacka-

Grajper, Warszawa 2010, s. 41; por. także s. 42-43. 
16  Z. Bauman, Płynna nowoczesność…dz.cyt, s. 248-249. 
17  Por. M. Marzano, Oblicza lęku…dz.cyt., s. 118. Marzano dodaje, że Ameryka Buscha nie była 

jedynym krajem, jaki uległ „polityce lęku”, podobnie stało się we Francji Nicolasa Sarkozy’ego. 

Por. Tamże, s. 121. 
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tworzą już ludzie, których można by kultywować, kształtować kulturalnie, ale 

budują je konsumenci
18

. 

Przejawy upłynnienia się podstaw bezpieczeństwa jednostek i kultury lęku, 

choć nie ewidentne i od razu zauważalne, dają się rozpoznać w coraz szerszym 

spectrum dziedzin życia społecznego. W jego ramach zwróćmy uwagę na dwa 

fenomeny: konsumpcjonizm i indywidualizm. Nasze dzisiejsze społeczeństwo, 

określane często jako konsumpcyjne wyparło wcześniejszą postać, jaką do nie-

dawna było społeczeństwo produkcyjne. Zmianie uległy bowiem preferencje, 

nastąpiło zmiana znaku w wartościowaniach.  

„Trwałość” w społeczeństwie produkcyjnym była cechą pożądaną, w kon-

sumenckim zaś odwrotnie: ceni się przemijalność, by móc wprowadzić nowy 

produkt. Zamiast wstrzemięźliwości, dziś waloryzuje się natychmiastową reali-

zację pragnień. Bauman przypomina że ponad pół wieku temu wprowadzeniu 

kart kredytowych towarzyszyło hasło: „Take wait out of want” – „nie czekaj, 

na to, co możesz mieć już teraz”. „I s t o t ą „ s y n d r o m u  k o n s u m p c y  j 

n e g o” j e s t  p r ę d k o ś ć,  b r a k  u m i a r u  i  m a r n o t  r a w s t w o”
19

 – 

te cechy są elementami pożądanymi i gwarantują jego przetrwanie. Tylko spo-

łeczeństwo konsumpcyjne sprosta takiemu tempu, ponieważ „opiera się na 

obietnicy spełnienia ludzkich pragnień w takim stopniu, o jakim żadne z daw-

niejszych społeczeństwa nie mogło nawet marzyć”
20

. By ono sprawnie funkcjo-

nowało, ludzi należy postrzegać przez pryzmat ich kompetencji konsumpcyj-

nych, które pozwalają skracać do minimum drogę od pojawienia się pragnień 

lub zachcianek do ich realizacji. 

Co więcej, rynek konsumpcyjny rozlewa się dziś na obszary i dziedziny 

życia wcześniej z nim nie związanego i dotychczas nie na sprzedaż, to jest na 

relacje międzyludzkie. Rynek „przekształca i przemodelowuje cele życiowe 

i drogi wiodące do ich osiągnięcia w taki sposób, że żadna z nich nie może 

ominąć galerii handlowych. Opisuje życie jako ciąg zasadniczo „rozwiązywal-

                                                           
18 Por. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 30; por. także s. 26-29; 

Z. Bauman, M. Haugaard, Liquid Modernity and Power: A Dialogue with Zygmunt Bauman, 

„Journal of Power” 2008, vol. 1, no. 2, s. 125. 
19  Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007, s. 132. 
20 Tamże, s. 126-127. Dalej czytamy: „Społeczeństwo konsumpcyjne potrafi utrzymywać konsu-

mentów w stanie permanentnego niezaspokojenia. Jednym ze sposobów osiągania takiego efektu 

jest dezawuowanie i deprecjonowanie produktów konsumpcyjnych wkrótce po wprowadzeniu ich 

na orbitę konsumenckich pragnień. Istnieje jednak inna, dyskretniejsza i skuteczniejsza metoda, 

polegająca na takim zaspokojeniu potrzeb, pragnień, zachcianek, by owo zaspokojenie rodziło 

nowe potrzeby pragnienia, zachcianki”. Tamże. Por. także s. 129 i n. W tym miejscu przypomina 

się jakże cenna diagnoza Seneki, który już w I w po Chr. uczył jak rozróżniać potrzeby prawdzi-

we od sztucznych: „Natura wymaga niewiele, uroszczenia zaś są bez miary (…) Pragnienia zgod-

ne z naturą są ograniczone, rodzące się zaś z fałszywych uproszczeń nie mają gdzie się zatrzy-

mać”. Por. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza. Cyt. za: S. Sarnowski, E. Fryckowski (opr.), 

Problemy etyki. Wybór tekstów, Bydgoszcz 1993, s. 36 i n.  
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nych” problemów, które jednak można i trzeba rozwiązywać wyłącznie za po-

mocą środków dostępnych na półkach sklepowych”
21

. Obecnie pewną szcze-

gólnie szybko wydłużającą się kategorią „sklepowych półek” jest zapośredni-

czona medialnie i technologicznie dziedzina rozrywki. Już w latach 80. XX w. 

Neil Postman dostrzegał w telewizji i show–biznesie śmiertelne zagrożenie dla 

kultury. Życie kulturalne zamienia się w nieustające pasmo rozrywki, opinia 

publiczna jest zinfantylizowana, społeczeństwo staje się widownią, a interes 

publiczny rozgrywanym spektaklem. W takiej sytuacji, pisał Postman, „naro-

dowi zagraża niebezpieczeństwo, a możliwość śmierci kultury staje się nie-

uchronna”. Jest to zagrożenie w swoim duchu bliskie tym z Nowego, wspania-

łego świata Aldous’a Huxley’a,  a niesie je wróg z uśmiechniętą  twarzą. Nie 

usłyszymy stamtąd krzyków udręczonych: „Kto jest gotów wypowiadać wojnę 

morzu przyjemności?”
22

 Kto odrzuci darmowe i nigdy niekończące się porcje 

„somy” – narkotyku szczęścia z dystopii Huxleya.  

A jak wiąże się konsumpcjonizm z niebezpieczeństwem? Przywołując cel-

ną obserwację Jacques’a Ellul’a Bauman pisze, że dla mieszkańców Zachodu 

strach i niepokój stały się „najważniejszymi cechami”, które wynikają z „nie-

możności ogarnięcia tak ogromnego mnóstwa wyborów”
23

.  

Konsumentowi obce będzie stwierdzenie Sokratesa, który przed wiekami 

na widok mnogości towarów na rynku miał rzec: „Jak wiele jest rzeczy, których 

potrzeby nie odczuwam”
24

. Dzisiejszy konsument przywodzi na myśl raczej 

kierkegaardowskiego Don Juana, symbol estetycznego stadium życia,  skupio-

nego na pogoni za wrażeniami i używaniem życia, pozbawionego wszelkiego 

innego celu jak carpe diem. Jednak w pędzie Don Juana ukrytym motorem był 

lęk. Życie estetyczne – tym wszystkim, co przychodzi z zewnątrz – wywołuje 

”chorobliwy przestrach, o którym mówi tylu ludzi twierdząc, że człowiek nie 

może znaleźć sobie miejsca na świecie (…) ten strach wskazuje na to, że czło-

wiek taki oczekuje wszystkiego od owego miejsca, a niczego od siebie”
25

. Spo-

strzeżenia Kierkegaarda, jeszcze z XIX w. w Europie, wobec współczesnego 

przyśpieszenia niemal wszystkiego odczytujemy jako prorocze. Przyspieszanie 

czasu, w dziesiątkach czynności i strategii przynosi efekt ale nietrwały, ponie-

waż zaoszczędzony czas zostaje wydatkowany na inne, nowe czynności i zada-

                                                           
21 Tamże, s. 138. Por. także: Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków 2005, s. 163.  
22 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny  epoce show-biznesu, przeł. L. Niedziel-

ski,  Warszawa 2006, s. 219, 220-221. 
23 Por. Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. J. 

Margański, Kraków 2008, s. 175-176.  
24 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. i opr. I. Krońska, K. Leśniak, 

W. Olszewski, Warszawa 1984, s. 90. 
25 S. Kierkegaard, Albo – Albo, T. II, przekł. i przyp. K .Toeplitz, Warszawa 1982,  s. 342. 
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nia, których jest więcej niż „znalezionego” czasu. Przegrywamy w dyscyplinie 

„codziennoboju” (everydayathon), co generuje frustrację i niepokój
26

. 

Mówienie o społeczeństwie konsumpcyjnym jest w pewnym sensie zwod-

nicze, bo sugeruje istnienie jakiegoś wewnętrznego strukturalnego spoiwa owej 

społeczności. Tymczasem spoiwo, jakim jest podaż dóbr, przy coraz szybciej 

zachodzącej sekwencji zmian - przychodzi z zewnątrz, a samo społeczeństwo 

jest zbiorem indywidualnych jednostek. Konsumentów łączą jedynie wspólne 

przedmioty pożądania, pójście za aktualną modą. Bycie konsumentem staje się 

ośrodkiem tożsamości jednostkowej. Jej tworzenie jest procesem nigdy się nie 

kończącym i stale podlegającym rekonstrukcjom, między innymi w oparciu 

o nieustające wyzwania do wyborów. „Ludzie ponowocześni, czy chcą tego, 

czy nie chcą, są skazani na ustawiczne wybieranie; zaś sztuka wybierania zasa-

dza się głównie na unikaniu jednej groźby: przegapienia szansy”
27

. Wzorcowym 

modelem jednostki staje się zbieracz wrażeń lub poszukiwacz doświadczeń. 

Nieustający proces tożsamościotwórczy jednostek generuje stały niepokój.  

Życie jednostek – nawiązując do kategorii Ulricha Becka – staje się nazna-

czony ryzykiem i jego subiektywizacją przy stale rosnącym poziomie niepew-

ności. Jednostka ponowoczesna odczuwa zagubienie  ostoi  pewności typowych 

jeszcze dla epoki nowoczesnej, zanika kategoria tego, co niegdyś oczywiste. 

Instytucje społeczne, struktury oraz drogi objaśnienia świata natury tracą walor 

jednoznaczności
28

. Należy też pamiętać, że bezpieczeństwo jednostki wiąże się 

z jej wolnością – one razem wzięte nieodzowne są do godnego życia. Niestety 

miary tych dwu współczynników są odwrotnie proporcjonalne. Gdy jedno 

wzrasta, drugie obniża się. Za czasów solidnej nowoczesności bezpieczeństwo 

osiągało się kosztem wolności. Dziś swoisty nadmiar wolności (opinii, wyboru) 

odbija się w zaniku poczucia bezpieczeństwa osobistego i społecznego
29

. 

Jedną  z podstawowych różnic między dawną „solidną” nowoczesnością 

a obecną „płynną” Bauman upatruje w zaniku społecznej solidarności, której 

jeszcze poprzednia epoka była swoistą kuźnią. Obecny konsumpcjonizm, kon-

kurencja i rywalizacja naznaczone są indywidualizmem. Solidarność broniła 

przed niebezpieczeństwem, nieszczęściem i złem w takiej, czy innej postaci, 

tymczasem specyfikę płynnej nowoczesności uzupełnia i to, że dziś lęk odczu-

wamy przez złem już nie natury kosmicznej lub transcendentnej, ale czynionym 

                                                           
26 Por. J. Gleick, Faster. The Acceleration of Just About Everything, London 1999, s. 277. 
27 Z. Bauman,  Ponowoczesność jako źródło cierpień,  przeł. Sic!, Warszawa 2000, s. 335. 
28 Ulrich Beck: „Życie straciło walor oczywistości”, Ryszard Kapuściński: „Wydaje się, że świat 

traci swoje struktury hierarchiczne i staje się światem rozrzuconych centrów”. Por.  Z. Bauman,  

Ponowoczesność jako źródło cierpień…dz.cyt., s. 334-337;  R. Kapuściński, Nie ogarniam świa-

ta. Z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, Warszawa 2007, 

s. 140. 
29 Rozmowa A. Klich z Z. Baumanem, Boimy się wolności, marzymy o wspólnocie, 

www.wyborcza.pl [18.01.2013]. 

http://www.wyborcza.pl/
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czy wywołanym przez innych ludzi
30

. Ta obawa wzmaga nieufność i niezdol-

ność do budowania więzi i solidarności.  

Nowożytna indywidualizacja jako proces społeczny rozbiła poczucie bez-

pieczeństwa tradycyjnej wspólnoty powiązanych ze sobą członków. Z kolei 

w wymiarze państwa, z którego „uchodzi” moc i słabną intencje opiekuńcze 

wobec całości społeczności jego mieszkańców, widać to poprzez reorientację 

tych intencji. Państwo nowożytne, zwraca uwagę Bauman, gdy instruowało 

rolników jak sadzić ziarno i hodować bydło, gdy przemysłowcom podpowiada-

ło jak prowadzić fabryki miało tym samym w staraniu całość społeczności. Na-

tomiast państwo płynnej nowoczesności udziela jednostkom rad w kwestii 

zdrowego odżywiania się i wychowywania dzieci, innymi słowy dziś „rządy  

mają wspierać obywateli w zatroszczeniu się o siebie, kosztem zatroskania 

o sprawy państwa”
31

. 

Wysoki poziom poczucia często niesprecyzowanych zagrożeń wypływa 

z głębokich, przywołanych powyżej, źródeł charakteryzujących obecną postać 

ponowoczesności, gdzie kolejne warstwy fundamentów, na których wyrasta 

jednostkowe i społeczne poczucie bezpieczeństwa ulegają upłynnieniu i relaty-

wizacji. Ponadto, co paradoksalne, sukcesy osiągnięte w ostatnim ponad pół-

wieczu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niwelacji zagrożeń dały też 

niepożądany skutek uboczny: zwiększyły poziom wrażliwości w zakresie za-

grożeń przy jednoczesnym obniżeniu poziomu akceptowalnego ryzyka. Jak 

zauważyła trafnie M. Marziano w świecie zachodnim „lęk podbija opinię pu-

bliczną, ponieważ odrzucamy wszelkie ryzyko; (…) dla wielu lęk przed bra-

kiem bezpieczeństwa  usprawiedliwia  systematyczne odwoływanie się do licz-

nych restrykcyjnych środków ograniczających swobody indywidualne”
32

.  

Bez wątpienia funkcjonowanie tego fenomenu jest uwarunkowane medial-

nie. Zauważamy pewien mechanizm, o którym instynktownie, przedrefleksyjnie 

sądzimy, że nas uchroni przed ryzykiem i niebezpieczeństwem. Powiedzmy 

jakieś dwa lub trzy wypadki nagłośnione medialne, z podobnej kategorii (nie-

trzeźwi kierowcy, brutalni chuligani, krzywda wyrządzona dzieciom etc.), na-

stępujące w niedługim przedziale czasowym i dotyczące jakiejś drażliwej od 

dłuższego  czasu kwestii społecznej  wywołują zbiorową reakcję domagającą 

się surowych, „przykładowych” kar i bardziej restrykcyjnego prawodawstwa, 

                                                           
30 Por. T. Dames, L. Robert, Crime and Insecurity in Liquid Modern Times…dz.cyt., s. 94; Z. 

Bauman, J. Makowski, Strach to uczucie poddanych, nie obywateli, „Instytut Idei” Wiosna 2013, 

nr 2, s. 13. Obszerny katalog źródeł i zagrożeń strachu europejczyków ubiegłych stuleci, zasadni-

czo pozaludzkich a wynikających z wyznawanej wiary i braku wiedzy o prawach natury podaje 

w klasycznym opracowaniu Jean Delumeau. Por. tenże, Strach w kulturze Zachodu. XIV-XVIII w., 

tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1986. 
31 Por. Z. Bauman, M. Haugaard, Liquid Modernity and Power…dz. cyt., tłum. Z. Danielewicz,  s. 

121-122. 
32 Por. M. Marziano, Oblicza lęku…dz.cyt., s. 127-128. 



Zbigniew DANIELEWICZ 

35 

 

które w bliskiej przyszłości miałoby zneutralizować ten, czy inny obszar zagro-

żeń i przywrócić bezpieczeństwo. Wyłaniające się z tu z naszej postawy „ma-

rzenie o społeczeństwie bez ryzyka wciąga nas w błędne koło, gdzie lęk uspra-

wiedliwia politykę coraz bardziej restrykcyjną, która z kolei podtrzymuje po-

czucie braku bezpieczeństwa”
33

. Nie istnieją jednak proste i szybkie rozwiąza-

nia, drogi na skróty.  

Wyparcie dawnego lęku przed śmiercią przez nowoczesnego, pooświece-

niowego człowieka, nie przyniosło spodziewanego ukojenia, bo jego miejsce 

zajął lęk przed życiem. Dziś widzimy, że w społeczeństwie indywidualistów 

(czy może jednostek pozostawionych samym sobie) ten lęk próbuje się ukoić 

niezaspokojoną konsumpcją, oczywiście przez tych, których na to stać, którzy 

nie stali się „odpadami” postępu, luźnymi „elektronami” w nowej klasie preka-

riatu
34

. Lęk przed życiem we współczesnym społeczeństwie nazwanym przez 

Ulricha Becka „społeczeństwem ryzyka” wywołuje inne strategie obronne. 

Współczesne „nowe” postaci ryzyka generowane są działalnością człowieka, 

i mając wymiar globalny dotykają lokalnie niemal każdego i każdej z nas. Sta-

wiają jednostki przed koniecznością ustosunkowania się do nich i przyjęcia 

strategii.  

Zastanawiając się nad miarodajną egzemplifikacją powyższych oddolnych 

strategii nasuwa się na myśl zjawisko-ruch Doomsday Preppers
35

. Ponad trzy 

miliony czekających na świecką apokalipsę Amerykanów stanowią wyraźną 

postać problemu, który podjęliśmy: przykład kultury lęku, indywidualizmu oraz 

konsumpcjonizmu uformowanych w sytuacji utraty zaufania do państwa 

i poczucia, że ostoję solidności (nie-płynności) muszą zapewnić sobie sami. 

Preppersi - abstrahując od apokaliptycznych oczekiwań natury religijnej, które 

są udziałem kilkudziesięciu milionów Amerykanów – przygotowują się na 

„upadek cywilizacji jaką znamy”. Długa lista bliskich globalnych zagrożeń, od 

naturalnych do wywołanych rozwojem technologicznym, posiada wspólny mia-

nownik – w krótkim czasie po ich wystąpieniu nastąpi rozpad więzi społecz-

nych i anarchia. Wielkim nakładem sił, środków i inwencją, preppersi budują-

kupują i wyposażają schrony i tzw. miejsca ucieczki. Gromadzą żywność, wo-

dę, leki, broń i amunicję, zabezpieczają źródła energii; trenują i uczą się nowe-

go stylu życia po katastrofie
36

. Słowem, biorą sprawę w swoje ręce oczekując 

                                                           
33 Por. tamże, s. 129. 
34 Por. Z. Bauman, Życie na przemiał…dz.cyt., s. 157. 
35 Upowszechnienie wiedzy o Preppersach można przypisać serialowi dokumentalnemu kanału 

National Geographic, którego kilka sezonów można było obejrzeć w Polsce w latach 2012-2014 

(polski tytuł: Czekając na Apokalipsę). 
36 Na temat Doomsday Preppers patrz m.in.: www.channel.nationalgeographic.com; D. Rushkoff, 

Present Shock. When Everythig Happens Now, New York 2013, s. 244-247. 
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na powrót hobbesowskich czasów „wojny wszystkich ze wszystkimi”. Trudno 

bowiem jest funkcjonować w sytuacji płynnego bezpieczeństwa stąd ta nieza-

leżna i poniekąd nowa strategia obronna. 
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STRESZCZENIE 
 

Artykuł jest próbą refleksji nad kondycją polskiej niepodległości z optyki mło-

dzieży po odzyskaniu niepodległości w 1989 r. Autor przywołuje ustalenia kon-

ferencji na temat patriotyzmu, która odbyła się w Koszalinie w 2008 r. Wskaza-

no wówczas powody, dla których problem patriotyzmu w polskiej historiografii 

i publicystyce lat 90. XX w. przebijał się z takim trudem. Istotną kwestią był 

fakt, iż po uzyskaniu niepodległości i suwerenności zaistniały warunki do 

kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Autor wskazał słabe punkty 

w działaniu państwa, które przełożyły się na masową emigrację młodzieży. 

M.in. słabość Sił Zbrojnych RP. W obszarze bezpieczeństwa pojawił się też 

problem katastrofy smoleńskiej. Kolejną częścią tekstu jest problem „odzyska-

nia pamięci” przez młodzież. Autor wskazuje  rożne obszary aktywności mło-

dzieży, a także wyraźny postęp w usuwaniu „białych plam” z polskiego filmu. 

Ukazano też patriotyzm w badaniach opinii społecznej. W ostatniej części arty-

kułu autor poszukuje wzorca dla współczesnych, młodych Polaków. Celem 

niniejszego opracowania jest syntetyczna prezentacja istoty Układu z Schengen 

jako znaczącego elementu systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz jego 

znaczenia dla wyzwań, jakie stoją przed państwami członkowskimi w procesie 

budowy i realizacji obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.  

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Płynne bezpieczeństwo, ponowoczesność, kultura lęku, indywidualizm, kon-

sumpcjoniz. 

 

SUMMARY 
 

One of the most insightful voices in the ongoing dispute over postmodernity is 

that of Zygmunt Bauman and his concept of  the liquid character of our present 

era. Li-quidity implies that what is solid, is to melt, the authority weakens and 

dissolves; instead of the former community-building solidarity, there grows 

individualism and solitude  re-inforced by consumerism. These anxiety-raising 

changes influence directly the safety need – one of the most crucial and indis-

pensable human needs – weakening it significantly. Thus, the  elusive  feeling 

of safety  turns out to be a key factor in the description of postmodernity. 

 
 

KEYWORDS 
 

Liquid safety, postmodernity, culture of fear, individualism, consumerism. 
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Andrzej CHODUBSKI 
 

 

Współczesne migracje Polaków 
 

 
 

Powszechnie zauważa się, że poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mieszka 

ok. 20 mln Polaków. Od zarania polskiej państwowości z różnych powodów 

opuszczają kraj. Na szeroką skalę zjawisko to datuje się do końca XVIII w. 

Obecnie zamieszkują Polacy na całym globie ziemskim
1
. Różne są ich szacunki, 

co wynika z uwarunkowań świadomościowych, m.in. potrzeby identyfikowania 

się z polskością, bądź też świadomego nieidentyfikowania z światem polskich 

wartości kulturowo-cywilizacyjnych. Największe skupiska zwane polonijnymi, 

są w Stanach Zjednoczonych Ameryki (ok. 10 mln), Brazylii (1,2 mln), Francji, 

Niemczech (1 mln), na Ukrainie (500 tys.), Białorusi (400 tys.) i Litwie (360 

tys.)
2
.  

Migracje Polaków współcześnie postrzegane są dychotomicznie. Z jednej 

strony, wskazuje się, że są one zjawiskiem cywilizacyjnym. Ruchy migracyjne 

ludności sięgają czasów przedpaństwowych. Ich pierwsze ogniwa stanowią 

rzeczywistość koczowniczą i kolonizatorską. Z antropologicznego punktu wi-

dzenia w każdym człowieku tkwi relikt życia koczowniczego, chęć przemiesz-

czania się ze względu na podnoszenie poziomu życia bytowego, jak też cieka-

wość poznawczą. Zauważa się przy tym, że ruchy ludnościowe (człowiek 

w drodze), generują ważne cechy życia kulturowego, takie jak: a) odwaga, b) 

przedsiębiorczość, c) krytycyzm wobec otaczającej rzeczywistości, d) decyzyj-

ność, e) tolerancja.  

W sytuacji wielkich exodusów niektóre instytucje życia publicznego wska-

zują, że ruchy ludności nie powinny być żywiołowe, a należy ująć je w określo-

ne ramy porządku migracyjnego. Współcześnie wskazuje się, że instytucje ży-

                                                           
1 A. Chodubski, Emigracja jako zjawisko polityczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskie-

go. Nauki Polityczne” 1992, nr 11, s. 131-140; Tenże, O współczesnej Polonii świata, ”Ateneum. 

Polska w świecie” 1997, nr 1, s. 119-134. 
2 Polacy z daleka i bliska, „Rzeczpospolita” nr 100, z dn. 28-29.04.2001, s. 1; M. Ostrowski, 

Górala żal, „Polityka” 2001, nr 17, s. 32-35. 
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cia publicznego powinny przygotowywać ludzi do życia migracyjnego. Z dużą 

siłą rzeczywistość ta ujawniła się w latach 80. XX w.
3
.  

W sferze ideologicznej migracje nierzadko postrzega się dychotomicznie. 

Z jednej strony promuje się je jako rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjną 

wychodzącą naprzeciw rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, bytowych, 

tym samym zmniejszają skalę bezrobocia, zaspokajania podstawowych potrzeb 

egzystencjalno-bytowych. Z drugiej zaś – opuszczanie kraju postrzega się 

w kategoriach zdrady narodowej, opuszczania kraju w sytuacji, kiedy potrzebu-

je on patriotycznego poświęcania się dla dobra ogółu
4
.  

W ruchach migracyjnych ważna jest tzw. „jakość” ich uczestników. Gene-

ralnie są to ludzie młodzi, w tzw. wieku produkcyjnym. W przeszłości w ru-

chach migracyjnych dominowali młodzi mężczyźni, dążący do osiągania, mi-

nimalnej stabilizacji materialno-bytowej, zorientowani na podejmowanie prostej 

pracy fizycznej (w kopalniach, budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnic-

twie, służbie domowej), co wiązało się przede wszystkim z ich poziomem wy-

kształcenia oraz umiejętnościami zawodowymi. W XX w. niemałą społeczność 

imigracyjną stanowiły jednostki, napotykające na trudności przystosowawcze 

do realiów życia gospodarczego i społecznego miejsc pochodzenia, a w rze-

czywistości migracyjnej starające się odgrywać nowe role społeczne (aktor-

skość), do których nie posiadają predyspozycji, umiejętności, wiedzy. Pogrąża-

jąc się w tym stanie sytuowali się nierzadko w przestrzeni patologii społecznej. 

W ostatnich dziesięcioleciach, w warunkach polskich przemian ustrojowych 

emigranci ujawniali nową „jakość” kulturowo-cywilizacyjną
5
. Opuszczają kraj 

ludzie starannie wykształceni – lekarze, aptekarze, inżynierowie różnych spe-

cjalności, młodzi uczeni. Pokonują w krótkim czasie bariery życia imigracyjne-

go, zwłaszcza w sferze komunikacji językowej, podejmują często pracę zgodnie 

z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem pracy zawodowej, uzyskują 

satysfakcję z życia w nowych miejscach osiedlenia, w tym zwłaszcza w sferze 

dowartościowania profesjonalnego.  

W życiu migracyjnym charakterystyczne ogniwa życia polonijnego stano-

wią: 

1. Zorganizowanie instytucjonalne w formie stowarzyszeń, organizacji, 

kręgów, itp., 2. Aktywność liderów życia diasporalnego, 3. Uczestnictwo 

w rzymskokatolickim porządku wyznaniowym i religijnym, 4. Tworzenie od-

rębności instytucji edukacyjnych, 5. Pielęgnowanie odrębności zwyczajów 

i obyczajów, wyrażających się nie tylko w sferze życia prywatnego, ale i pro-

                                                           
3 „Przegląd Katolicki” nr 9, z dn. 28.02.1988 r.; A. Chodubski, Współczesna Polonia i Polacy za 

granicą, „Msza Święta” 2007, nr 9, s. 8-10. 
4 Problemy polskiej emigracji, „Rada Narodowa” 1988,  nr 2, s. 2-3. 
5 Zob. I. Grabowska-Lesińska, Emigracja ostatnia? Warszawa 2009; E. Czop, Migranci polscy 

w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2013. 
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mowanie ich w życiu kulturowym miejsc osiedlenia. Ogniwa te nie są w pełni 

akceptowane przez najnowszą emigrację, która w życiu diasporalnym funkcjo-

nuje od początku lat 80. XX w. Obserwuje się tym samym obumieranie trady-

cyjnego życia organizacyjnego. Najnowsza emigracja odrzuca instytucjonalne 

formy życia społecznego. Pierwszeństwo zdobywa indywidualizm i partycypa-

tywność jednostek
6
. Życie zorganizowane postrzega się jako formę egzystencji 

gettowej, która utrudnia procesy adaptacji i integracji migracyjnej. W tej sytu-

acji polscy imigranci starają się izolować w miejscach osiedlania się w dużych 

skupiskach Polaków na rzecz rozproszenia się w przestrzeniach wieloetniczno-

ści krajów nowego osiedlenia. Przy czym nierzadko pozostają w „ciągłej dro-

dze”
7
, zmieniają miejsca zamieszkania, zarówno miasta, dzielnice, jak też kraje, 

zwłaszcza o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego i bytowego. Zmiany te 

często powodowane są podejmowaniem nowej pracy zawodowej oraz stabiliza-

cją bądź niestabilizacją życia rodzinnego, bytowego. W tradycyjnych struktu-

rach organizacyjnych grupują się przede wszystkim ludzie w podeszłym wieku, 

ujawniający tzw. pasje społecznikowskie. Organizacje społeczne są dla nich 

oazami życia towarzyskiego. Organizacje te w sytuacji zmniejszenia się człon-

ków zawieszają swą działalność. Charakterystyczny obraz tej rzeczywistości 

obserwuje się w strukturach kombatanckich oraz niepodległościowych (co 

z dużą siłą nastąpiło 4 VI 1989 r. po wyborach parlamentarnych w Polsce). 

Odmienna sytuacja organizacyjna ujawniła się w latach 90. XX w. na obszarze 

Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w przestrzeni postradzieckiej
8
. Z dużą 

siłą ujawniła się tam sytuacja odbudowy polskości. Sięgając nierzadko do wzo-

rów z początku XX w. zaczęto tworzyć polskie organizacje, mające na celu 

budzenie identyfikacji z polskością, a w tym zorientowania na rozwój kontak-

tów często z krajem praojców. Ujawniła się też tendencja repatriacyjna dla Pol-

ski.  

We współczesnym życiu diasporalnym ujawnili specyficzną aktywność 

młodzi emigranci, co nierzadko traktowali jako sposób na funkcjonowanie 

w rzeczywistości migracyjnej. Wyróżniali się zwykle zorientowaniem na two-

rzenie nowych wartości życia kulturowego. Tworzyli struktury organizacyjne, 

których zadaniem było rozwiązywanie doraźnych problemów życia kulturowo-

cywilizacyjnego. Przybierały one formę efemerydową. Funkcjonowały przez 

kilka miesięcy, czy nawet kilka tygodni. Najsilniejszą pozycję wśród nich zdo-

                                                           
6 A. Chodubski, Jednostka, naród, państwo, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. 

Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2002, s. 135-148. 
7 A. Chodubski, Wartości współczesnego życia kulturowego. Tożsamość Polaków w rzeczywisto-

ści diasporalnej, [w:] Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2008), L. Kacprzak, 

M. Szczerbiński (red.), Piła 2009, s. 375-389. 
8 Polakom na Wschodzie, „Rzeczpospolita” nr 100, z dn. 28-29.04.2000, s. A-7. 
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bywały inicjatywy integracji społeczno-kulturalnej przez kulturę i sztukę, w tym 

np. wydawnicze czasopism i książek diasporalnych współczesnych autorów.  

Organizacja życia polonijnego w istotniej mierze zależy od aktywności je-

go liderów
9
. W tradycyjnych strukturach organizacyjnych są nimi zwykle ludzie 

w podeszłym wieku, legitymujący się dużym doświadczeniem życia diasporal-

nego, zdobyli w życiu migracyjnym zadawalający poziom życia materialno-

bytowego i wyróżniają się pasją społecznikowską. Są to ludzie zwykle 

o średnim wykształceniu technicznym
10

. W swej działalności starają się konty-

nuować wzory życia diasporalnego, wypracowane przez ich poprzedników. 

Starają się łączyć działalność społeczną z religijną i narodową. Uczestniczą 

w obchodach świąt kościelnych oraz współorganizują uroczystości wydarzeń 

narodowych.  

Liderzy życia polonijnego w przestrzeni postradzieckiej są przede wszyst-

kim przedstawicielami inteligencji humanistycznej – nauczyciele, dziennikarze, 

zorientowani są na wysoki stopień sformalizowania normatywnoprawnego, na 

utrzymywanie oficjalnych kontaktów z lokalnymi władzami miejsc zamieszka-

nia, jak i oficjalnymi czynnikami władz państwowych Polski. W działalności 

polonijnej zwracają uwagę na urzeczywistnianie tradycyjnych standardów po-

lonijnych, tj. na edukację polonijną, w tym na nauczanie języka polskiego, na 

odbudowę życia religijnego, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (chó-

rów, kapeli, teatrzyków), na nawiązywanie kontaktów z różnymi podmiotami 

życia kulturowego w Polsce, m.in. wiążących się z wyjazdami dzieci i młodzie-

ży na kolonie, obozy do szkół wyższych w Polsce. Działalność ta w istotnej 

mierze jest wspierana przez władze polityczne Polski
11

. 

Liderzy najnowszej emigracji są ludźmi starannie wykształconymi, legity-

mują się nierzadko doświadczeniem aktywności społeczno-politycznej w Pol-

sce, ujawniają otwartość na znaki postępu naukowo-technicznego (na informa-

tyczność), na urzeczywistnianie międzynarodowych regulacji prawnych, 

a zwłaszcza praw człowieka, na nowoczesną edukację – ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji. Przy tym są często reprezentantami tzw. postnowoczesności, za-

wierającej się w: a) dążeniu do osiągania jak najwyższego poziomu życia mate-

rialno-bytowego; w przedkładaniu wyzwań natychmiastowego zaspokojenia 

potrzeb materialnych nad wartości etyczne, moralne, wspólnotowe, b) ujawnia-

niu zmienności postaw ideowych i politycznych, a przede wszystkim opowia-

daniu się za globalnymi rozwiązaniami społeczno-politycznymi, osadzonymi 

w prawach człowieka, gwarantowanych przez podmioty życia międzynarodo-

wego, c) w wysokim stechnizowaniu życia kulturowego, wyrażającym się m.in. 

                                                           
9 Zob. Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, J. Knopek (red.), Koszalin 2011. 
10 A. Chodubski, O przywództwie polonijnym w rzeczywistości globalizacji świata, [w:] Przy-

wództwo polityczne w Polsce i na świecie, M. Hartliński (red.), Olsztyn 2013, s. 263-289. 
11 Zob. Senat na rzecz Polonii w 2008 roku, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2009. 
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w zastępowaniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich komunikacją infor-

matyczną.  

Formy informatyczne kształtują nową „jakość” społeczeństwa. Jej charak-

terystyczne cechy wyrażają się m.in. w: a) anonimowości życia kulturowego, b) 

dehumanizacji stosunków międzyludzkich, c) izolacji społecznej, d) ujawnianiu 

postaw projekcyjnych; identyfikowaniu siebie z wartościami uznawanymi za 

akceptowane społecznie, zaś przypisywanie cech negatywnych innym; przy tym 

ujawnianie postaw nietolerancji, e) degradacji intelektualnej, czego następ-

stwem staje się mimetyczność (naśladowanie postaw, wzorów, innych ludzi, 

narzucanych przede wszystkim w formie gotowych „produktów” m.in. przez 

media. W życiu polonijnym sytuacja ta ujawnia się z dużą siłą. Młodzi imigran-

ci starają się w jak najkrótszym czasie „rozstać się” z wartościami, jakie są ich 

dziedzictwem wywiezionym z kraju, a jednocześnie, często na tzw. skróty dążą 

do usytuowania się w sferze nowoczesności, którą generują znaki globalizacji 

życia, a w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego
12

.  

Ujawniający się tam model przywódczy w nowej rzeczywistości cywiliza-

cyjnej – w życiu polonijnym powszechnie nie zyskuje akceptacji zarówno daw-

nej, jak i najnowszej diaspory. W modelu tym charakterystyczne ogniwa stano-

wią a) autorytaryzm – dążenie do zdobywania akceptacji dzięki zarządzaniu, 

tzw. silną ręką, b) zorientowanie na promocyjność swego działania  dążenie do 

zdobywania akceptacji środków masowego przekazu, które lansują kreatyw-

ność, inicjatywność, skuteczność działań danych struktur organizacyjnych, c) 

ujawnianie dużej deklaratywności w podejmowaniu wyzwań i zadań organiza-

cyjnych, d) deklarowanie otwartości na rzecz przeciwdziałania zjawiska ograni-

czania wolności ludzi, przeciw zjawiskom patologii międzynarodowej, e) opo-

wiadanie się za akceptacją wciąż nowych wyzwań cywilizacyjnych, a jednocze-

śnie odchodzeniem od doświadczenia przeszłości (które utożsamiane jest z kon-

serwatyzmem, zacofaniem kulturowym). Wartości te są akceptowane przez 

najnowsze pokolenie polskiej diaspory. Czytelna jest w tym względzie tzw. 

pokoleniowość – uznawanie podobnych wzorów postaw, zachowań, wartości, 

aspiracji, które w ważnym stopniu generowane są przez kulturę obrazkową, 

przez informatyczność
13

.  

Kwestie edukacyjne w życiu polonijnym w istotnej mierze określane są 

przez poziom adaptacji oraz integracji migrantów. Zwykle w pierwszym okresie 

życia diasporalnego ujawnia się zainteresowanie edukacją polonijną
14

. Rodzice 

starają się, by ich dzieci zachowywały kontakt z językiem kraju ojczystego, by 

                                                           
12 A. Chodubski, Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie, [w:]  Instytucje państwa a społe-

czeństwo obywatelskie, A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk (red.), Piła 2009, s. 165-175. 
13 L. W. Zacher, Gra o przyszłe światy, Warszawa 2006, s. 182-183. 
14 A. Chodubski, Aktualne tendencje rozwoju oświaty polonijnej, [w:] Miscellanea oświaty polo-

nijnej, J. Knopek (red.), Bydgoszcz 2000, s. 17-30. 
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zapoznawały się z jego historią i kulturą. Naprzeciw tej potrzebie wychodzą: 

szkółki polonijne, sobotnio-niedzielne szkółki polonijne oraz ośrodki edukacyj-

ne prowadzone przez różne podmioty życia kulturowego, zwłaszcza polskie na 

obczyźnie.  

Przedstawiciele najnowszej emigracji często są przeciwni tej edukacji. 

Uznają, że uczestnictwo dzieci w lokalnych szkołach miejsc osiedlenia ułatwia 

im procesy adaptacyjno-integracyjne w życiu diasporalnym; pozwala na peł-

niejsze urzeczywistnianie nowych wartości cywilizacyjnych. 

Za szkółkami polonijnymi opowiadają się starsi przedstawiciele Polonii, 

widząc w tej aktywności życia polonijnego siłę podtrzymywania polskości. Ich 

propagatorami są nierzadko nauczyciele, którzy znaleźli się w życiu diasporal-

nym. Szkółki te są istotne dla dzieci, które napotykają na trudności edukacyjne. 

Gdy w szkołach miejsc osiedlenia napotykają bariery komunikacji językowej, 

rozumienia przekazywanej nowoczesnej wiedzy, to w szkółkach polonijnych 

oswajają łatwiej podstawowe umiejętności edukacyjne. Trudności edukacyjne 

ujawniają się głównie w nauczaniu początkowym. W edukacji na poziomie 

średnim charakterystyczne jest ukierunkowanie profesjonalne. Polska młodzież 

odnosi w nim dobre wyniki, daje się poznać jako społeczność otwarta na zdo-

bywanie władzy, cechująca się racjonalnością myślenia, wysokimi aspiracjami 

zawodowymi. Na studia wyższe kieruje się głównie młodzież z rodzin najnow-

szej migracji oraz rodzin funkcjonujących w życiu diasporalnym od kilku poko-

leń.  

Nauczyciele szkół polonijnych najczęściej są doświadczeni w pracy eduka-

cyjno-wychowawczej. Obok pracy stricte edukacyjnej angażują się w życie 

społeczno-kulturalne. Są animatorami życia artystycznego, uczestnictwo 

w którym integruje szerokie kręgi polonijne, a nierzadko społeczności miejsc 

osiedlenia. Ogniwem dyskusyjnym pozostaje kwestia, czy w polonij-

nym amatorskim życiu artystycznym musi dominować folklor, czy powinna być 

promowana nowoczesność polskiego życia kulturowego. Zjawiskiem charakte-

rystycznym staje się w szkółkach polonijnych promowanie również wartości 

kulturowych krajów osiedlenia, a w tym lokalnych. Sprzyja to integracji dzieci 

i młodzieży z nowych miejsc osiedlenia. 

Instytucją najsilniej integrującą społeczność polonijną są Kościoły rzym-

skokatolicke oraz pracujący w nich duszpasterze
15

. Mimo że instytucja ta zo-

rientowana jest na niesienie posługi powszechnej, stara się pielęgnować polską 

odrębność zwyczajów, obyczajów. Z dużą siłą urzeczywistniają to parafie per-

sonalne, w których językiem liturgii jest polski. Duszpasterze starają się przy 

Kościołach tworzyć namiastkę oaz życia polonijnego. Animują różne inicjaty-

                                                           
15 W. Necel, Duszpasterz w drodze wobec integracji kościelnej imigrantów, [w:] Wokół proble-

matyki imigracyjnej kultura przyjęcia, J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Warszawa 2013, s. 275-

287. 
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wy życia społeczno-kulturalnego. Nadają tradycyjną oprawę uroczystościom 

świąt religijnych. Ważne ogniwa polskości ujawniają się w czasie przystępowa-

nia dzieci do pierwszej komunii świętej, organizacji pielgrzymek do różnych 

miejsc kultu religijnego
16

. 

Najnowsze społeczności migracyjne w coraz mniejszym stopniu wiążą się 

z parafiami personalnymi; jeśli uczestniczą w życiu religijnym to zwykle 

w kościołach lokalnych w miejscach ich zamieszkania, w rzeczywistości wielo-

etniczności i wielokulturowości życia społecznego. 

W sytuacji tworzenia się nowych skupisk Polaków, np. Irlandii obserwuje 

się tworzenie polonijnych ośrodków życia religijnego, a w tym wznosi się świą-

tynie. Dużą aktywność w tym względzie ujawniają duszpasterze, którzy nie 

szczędzą czasu na, obok działalności stricte duszpasterskiej, poświęcaniu inte-

gracji polonijnej. Sięgając do dziedzictwa przeszłości budzą świadomość od-

rębności polskich zwyczajów i obyczajów. Jednocześnie jednak uczestniczą 

w budzeniu świadomości przemian cywilizacyjnych. Wskazują na problem 

zacierania się granic między wielu zjawiskami etyki i moralności a rzeczywisto-

ścią generowaną przez postęp naukowo-techniczny oraz system prawa między-

narodowego. Przy tym wskazują na ujawniające się zagrożenia cywilizacyjne, 

które w pierwszej kolejności dotyczą migrantów jako ludzi podatnych na ekspe-

rymentowanie nowoczesnością.  

Nowym zjawiskiem w życiu polonijnym jest łatwość utrzymywania kon-

taktów imigrantów z krajem wychodźstwa. Zwłaszcza widoczne stało się to 

w krajach Unii Europejskiej
17

. W przestrzeni europejskiej obserwuje się z jednej 

strony dążenie do urzeczywistniania zasady swobodnego przepływu osób 

(wszystkich bez względu na  pochodzenie etniczne), co wynika też z podpisa-

nego 14 VI 1985 r. układu w Schengen, a następnie rozszerzonego przez pań-

stwa przystępujące do urzeczywistniania postanowień układu, a z drugiej zaś 

widoczne stają się ograniczenia stosowane przez wiele państw wobec imigran-

tów. Zauważa się, że imigranci stają się przysłowiową „kością niezgody” 

w nowo tworzonym ładzie integracyjnym Europy. Co roku w ostatnich latach 

przybywa do krajów Unii Europejskiej ponad 1 mln nielegalnych emigrantów. 

Poszczególne państwa ujawniają do nich stosunek dychotomiczny. Z jednej 

strony, ujawniają przychylność, zwłaszcza w sytuacji „załamywania się” w nich 

przyrostu naturalnego. Zauważa się, że bez obecności imigrantów nie jest moż-

liwe pełne funkcjonowanie życia gospodarczego. Imigranci wypełniają istotną 

część potrzeb w zakresie tzw. rąk do pracy. Z drugiej jednak strony, imigrantów 

                                                           
16 Zob. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Instrukcja Erga migrants 

Caritas Christi, Lublin 2008. 
17 J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej 

i azylowej, Warszawa 2012; A. Chodubski, Możliwości i bariery imigracyjne w Europie [w:] 

Wokół problematyki migracyjnej…dz.cyt., s. 27-39. 
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postrzega się w wymiarze zagrożenia dla poszczególnych państw i ich tradycyj-

nej  struktury etnicznej. Z dużą siłą odnotowuje się zachowania imigrantów jako 

nosicieli patologii społecznej, co jest zwykle następstwem napotykania barier 

i trudności adaptacyjno-integracyjnych, nierzadko sytuacja ta prowadzi do kra-

dzieży, żebractwa, przestępczości zorganizowanej, np. w sferze handlu narkoty-

kami, a nawet handlu ludźmi
18

.  

Złożoną rzeczywistość stanowi sfera zatrudnienia. Z jednej strony, imi-

granci „wypełniają” sferę, której nie jest w stanie realizować lokalna społecz-

ność. W sytuacji jednak narastania bezrobocia imigranci stają się siłą konkuren-

cyjną, jako że godzą się na niższy standard pracy (zarówno warunki pracy, jak 

i płacy). W tej sytuacji pojawia się zjawisko „strachu przed obcokrajowcami” 

nawet w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, np. w Szwajca-

rii, gdzie co piąty mieszkaniec jest cudzoziemcem. O społeczności tureckiej 

ujawniają się opinie typu: „Oni są zupełnie inni niż my. Mają bardzo duże ro-

dziny. W jednym mieszkaniu żyje 10 osób. Takich ludzi nie widać w ciągu 

dnia, za to ożywiają się w nocy. Żyją jak nietoperze. My chcemy spokoju
19

. 

Emigranci stają się kozłami ofiarnymi narastającego kryzysu gospodarcze-

go. W sytuacji braku miejsc pracy, poszukuje się odwetu „na słabszych”, do  

których zalicza się emigrantów. W ostatnich latach fale strajków przeciwko 

zatrudnianiu cudzoziemców ujawniły się w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się przy 

tym postawy ksenofobiczne. W tej sytuacji emigrant stał się tam „personą non 

grata”. Zwraca się uwagę, że na emigracji zarobkowej w Europie znalazło się 

w ostatnich latach ponad  690 tys. w Wielkiej Brytanii, 490 tys. w Niemczech, 

200 tys. Polaków w Irlandii, 98 tys. w Holandii, 87 tys. we Włoszech, 80 tys. 

W Hiszpanii, 55 tys. we Francji, 50 tys. w Norwegii, 39 tys. w Austrii, 17 tys. 

W Danii, 8 tys. w Czechach
20

. 

W życiu migracyjnym charakterystyczne ogniwo stanowią małżeństwa 

mieszane. Z dużą siłą zjawisko to ujawniło się w latach 70. XX w. w Szwecji
21

, 

obecnie zwraca uwagę w tym względzie Irlandia; przy czym kraj ten postrzega 

się jako „raj fikcyjnych małżeństw”. Wynika to m.in. z rzeczywistości, że w 

Irlandii jest jedno z najmniej restrykcyjnych w Europie praw. Władze politycz-

ne kraju przekonują, że nie mieli w przeszłości problemów z imigrantami. Jest 

to kraj Unii Europejskiej, gdzie zawieranie małżeństwa dla zdobycia obywatel-

stwa nie jest zabronione; nie neguje się sytuacji, że w ceremonii zawierania 

                                                           
18 Zob. I. Malinowska, J. Bryk, Handel ludźmi – zapobieganie i zwalczanie, Szczytno 2009. 
19 P. Urbaniak, Strach przed obcymi, „Angora – Peryskop” 2009, nr 43, z dn. 24.10.2004, s. 67. 
20 T.Ł. Rożek, M. Różycki, Polski emigrant – persona non grata, „Polska Dziennik Bałtycki” 

z dn. 12.02.2009, s. 12. 
21 A. Frączek, Polonia w Szwecji. Stymulatory migracyjno-polonijne w funkcjonowaniu polsko-

szwedzkich małżeństw mieszanych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2012, t. IX, s. 349-

381. 
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małżeństwa często uczestniczy tłumacz, jako że nowożeńcy nie potrafią się 

porozumieć. Polki wstępują tam w związki małżeńskie z Nigeryjczykami i Hin-

dusami
22

. 

Zauważa się, że Polacy w diasporze są dość odporni na zjawiska kryzyso-

we. Zwykle bezwzględnym ich priorytetem jest utrzymanie pracy. Najkorzyst-

niejszą sytuację mają profesjonaliści, np. w USA profesorowie, lekarze czy 

pielęgniarki. Polacy są bardziej elastyczni w przystosowywaniu się do nowych 

sytuacji kulturowych niż inne narody świata; są zwykle gotowi przyjąć niemal 

każdą ofertę pracy; godzą się też na niższe zarobki; są też wysoko zorientowani 

na podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Zmienia się też ste-

reotyp Polaków. Coraz rzadziej pojawiają się w środkach masowego przekazu 

dowcipy o Polakach, ponieważ Polonia zaczęła ostro przeciwko nim protesto-

wać
23

.  

Zauważa się, że Polonia nigdy nie była zamożna, a w swym dziedzictwie 

przeszłości ma organizację sprawnie działających struktur instytucjonalnych, 

m.in. zakłady ubezpieczeniowe, zakładanie szkół a nawet uniwersytetów. 

W ostatnich dziesięcioleciach, w sytuacji przemian ustrojowych dochodzi do 

sporów między Polską i Polonią, m.in. w sprawie regulacji prawnych, dotyczą-

cych obywatelstwa, prawa wyborczego, reprezentacji politycznej, reprywatyza-

cji. Jako specyficzna społeczność polonijna ujawnili się w diasporze emigranci, 

nazywani „solidarnościowymi”. Zwykle ludzie młodzi – w zetknięciu się z 

funkcjonującymi organizacjami w USA, Francji, Wielkiej Brytanii nie potrafili 

włączyć się w ich działalność. Przy tym ujawnili aspiracje przywódcze w zakre-

sie kształtowania nowego oblicza życia polonijnego; nierzadko uznając się za 

bohaterów przemian ustrojowych w Polsce wskazywali, że ich misją społeczno-

polityczną jest aktywność ta w życiu diasporalnym. „Stara Polonia” ujawniła do 

nich dużą nieufność. Swoją aktywność w organizacjach polonijnych uznawała 

za dobrowolne uczestniczenie w sferze ekskluzywności kulturowej „Nowi” 

emigranci zauważali też, że są ludźmi „obcymi” dla tradycyjnych środowisk 

polskich; wskazywali na ujawniający się dystans umysłowy i kulturowy. 

W tradycyjnym życiu polonijnym z akceptacją cieszyły się wzory działalności, 

wypracowywane od 2. połowy XIX i początku XX w., co nowi emigranci od-

czytywali za anachronizm, konserwatyzm, gettowość, wyobcowanie z oficjalnej 

rzeczywistości kulturowej miejsc osiedlenia. 

W odróżnieniu od niektórych diaspor innych narodów Polonia nie ma zna-

czących osiągnięć w realizacji własnych interesów w krajach osiedlenia. Wyni-

ka to m.in. z ciągłego funkcjonowania w „tymczasowości”; emigrację traktuje 

się jako rzeczywistość przejściową. Kraje osiedlenia traktuje się jako „tymcza-

                                                           
22 K. Zuchowicz, Potrzebna panna młoda z Unii, „Rzeczpospolita” z dn. 2.11.2010, s. A-12. 
23 J. Przybylski, Polonia odporniejsza na kryzys, „Kresy” z dn. 27.11.2009, s. 2. 
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sowe ojczyzny”. Z dużą siłą ujawniają się przy tym postawy narodowo-

klerykalne. Aczkolwiek ujawnia się kształtowanie się nowej tożsamości polo-

nijnej
24

. Często świadomie nie przywiązuje się wagi do miejsc pochodzenia, 

utrzymywania z nimi więzi emocjonalnych. Zwykle miejsce określenia podaje 

się ogólnie – Polska, Kraków, Warszawa. Nie ujawnia się pochodzenia społecz-

nego, rodzinnego a epatuje się przekonanie, że doświadczali represji politycz-

nych, snuje się różne opowieści martyrologiczne sięgające czasu powstań naro-

dowych. Obecnie położenie społeczne, zwłaszcza wobec napotykania trudności 

adaptacyjno-integracyjnych objaśnia się niechęcią udzielenia pomocy „młodej” 

przez „starą” emigrację, zbyt małym zainteresowaniem życiem imigrantów 

przez władze polityczne krajów osiedlenia oraz obwinia się za ich sytuację wła-

dze kraju wychodźstwa. Powszechnie jest wyrażany żal do władz państwa pol-

skiego, że nie potrafiły zagwarantować im godnych warunków życia, pracy 

i cywilnego rozwoju. W obrazie życia społecznego Polaków powszechnie 

ujawniają się tradycyjne ogniwa polskiej kultury politycznej
25

, takie jak: a) 

przywiązanie do sfery życia religijnego, w tym fatum, przeznaczenia losu, b) 

znaki romantycznego działania – ujawnianie skrajnego indywidualizmu, bun-

towniczości, gotowości do poświęcania się dla tzw. dobra ogółu, ukazywanie 

prymatu zachowań emocjonalnych nad racjonalnymi, c) deklarowanie znaków 

demokratycznych w życiu kulturowym – równości, braterstwa, solidarności, d) 

anarchizm – lekceważenie obowiązujących rozwiązań normatywnoprawnych, 

dystansowanie się od kontaktów z oficjalnymi czynnikami władzy, akceptowa-

nie różnych znaków patologii społecznej, m.in. pasożytniczego trybu życia, 

pijaństwa, e) apologetyzm  postępu społeczno-politycznego – deklaratywne 

opowiadanie się za znakami wszelkiego „novum” w życiu kulturowym, opo-

wiadanie się za ciągłymi przemianami politycznymi, w ostatnich latach za tech-

nizacją życia kulturowego.  

Zwracając uwagę na stosunki państwa wobec Polaków w diasporze, wska-

zuje się, że obecnie Polska ma najlepszą szansę, by kształtować nowoczesną 

skuteczną politykę wobec Polaków żyjących za granicą. Nie było to możliwe 

ani w XIX w., kiedy ziemie polskie znajdowały się pod panowaniem trzech 

państw zaborczych, ani w dwudziestoleciu międzywojennym, w niestabilnym 

i w dużej mierze nieprzyjaznym środowisku międzynarodowym, ani też w cza-

sach ograniczonej niezależności po II wojnie światowej. Obecnie postrzegając 

                                                           
24 A. Chodubski, O tożsamości polonijnej, [w:] Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe 

i polonijne, A. Chodubski (red.), Toruń 1998, s. 9-24. 
25 A. Chodubski, Tradycyjne wartości polskiej kultury politycznej a znaki cywilizacyjne współcze-

snych wyzwań globalnych, [w:] Przemiany aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, T. 

Łoś-Nowak, A. Dudek (red.), Legnica 2002, s. 132-146; Tenże, Kultura polityczna a kształtowa-

nie się współczesnej tożsamości polonijnej, [w:] Wychowanie a polityka społeczeństwa polskiego, 

K. Kalinowska (red.), Toruń 2008, s. 61-75. 
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Polskę jako państwo demokratyczne, niezależne ujawnia się potrzebę większej 

swobody w kształtowaniu relacji z Polakami żyjącymi poza granicami kraju
26

. 

Wśród najistotniejszych kwestii wyznaczających relacje państwa polskiego 

z diasporą jest komunikacja językowa, a w ślad za tym stosowanie pojęć, np. 

„Polonia”, „diaspora”, „rozproszenie”, „repatriacja”.  Mają one często wymiar 

emocjonalny, nie wszyscy Polacy zamieszkujący poza granicami Polski identy-

fikują się z nimi, jak np. zamieszkujący na obszarze współczesnej Litwy czy 

Białorusi, którzy gotowi są akceptować ich określanie mianem „etniczna spo-

łeczność Polaków”. 

Dyskusyjna jest też kwestia, jak określić – kto jest Polakiem czy też jed-

nostką związaną z polskością? Problem ten ujawnia się zwłaszcza na gruncie 

komunikacji językowej, m.in. w USA, gdzie zmniejsza się liczba osób posługu-

jących się językiem polskim. Złożoną kwestią jest duże zróżnicowanie kulturo-

wo-cywilizacyjne społeczności polskiej, co wynika z wielu przyczyn, a w tym 

okoliczności skierowania się na emigrację, a przy tym ściśle określonych przy-

czyn politycznych, ekonomicznych (zarobkowych), losowych (rodzinnych, 

turystycznych, edukacyjnych). Każda z tych grup ujawnia inne aspiracje, for-

mułuje odmienne oczekiwania od życia migracyjnego. Ważne są w tym wzglę-

dzie prognozy dotyczące przyszłości społeczności polskich za granicą. Nowe 

pokolenie osób pochodzenia polskiego w mniejszej mierze odnajduje się 

w tradycyjnym modelu funkcjonowania Polonii. Wykorzystują oni nowoczesne 

środki komunikacji, są bardziej aktywni, w większym stopniu angażują się 

w budowę społeczeństwa obywatelskiego i korzystają z jego instytucji, by za-

manifestować swą tożsamość.  

Badania prowadzone przez specjalistyczne podmioty, obejmujące kwestie 

migracyjne ujawniają, że 70-80% ogółu migrujących Polaków kieruje się celem 

zarobkowym
27

. Nie uwzględnia się w tym wyjazdów krótszych niż dwa miesią-

ce. Migracje te nie są tematem nośnym politycznie, a są traktowane przede 

wszystkim w wymiarze polityki społecznej. Większość migracji ma charakter 

dobrowolny, którego motywem jest poprawa warunków materialno-bytowych. 

Wśród imigrantów dominują mieszkańcy wsi. Przewaga jest w nich kobiet. 

Często decyzje migracyjne podejmowane są na podstawie porównania cech 

miejsca zamieszkania i lokalizacji docelowej (która zwykle nie jest dobrze roz-

poznana). Zwraca się przy tym uwagę przede wszystkim na możliwość uzyska-

nia zatrudnienia, podatki, rozwiązania prawne, otoczenie społeczne (obecność 

krewnych, znajomych), odległość od kraju wychodźstwa. W decyzjach tych 

marginalizowane są zagadnienia polityczne. Mobilność migrantów w istotnej 

mierze generowana jest przez poziom rozwoju ekonomicznego miejsc osiedle-

                                                           
26 Państwo polskie wobec Polaków w diasporze, I. Głuszczyńska, K. Lankosza (red.), Bielsko-

Biała 2013,  s. 271. 
27 P. Kaczmarzyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005, s. 11. 
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nia, a w tym z polityką zabezpieczenia imigrantów przed kosztami i ryzykiem 

związanym z życiem imigracyjnym. Migranci nie są zwykle traktowani jako 

„indywidua”, ale jako „dynamiczny proces społeczny”, jako czasowa „sieć po-

wiązań społeczno-ekonomicznych”. Sieć ta ulega ciągłym przeobrażeniom, 

zmianom.  

W polskiej strategii rozwoju migracje zagraniczne traktuje się jako istotny 

składnik krajobrazu społeczno-ekonomicznego, jako rzeczywistość służąca 

procesom transformacji ustrojowej, są ucieczką przed bezrobociem i formą 

ochrony przed degradacją społeczną. Ujawnia się też w okresie 10-lecia wstą-

pienia Polski do Unii Europejskiej możliwość „eksportu” nadzwyczajnych za-

sobów siły roboczej z Polski do krajów unijnych, które borykają się z warun-

kowanymi demograficznie i społecznie niedoborami na rynku pracy, Zauważa 

się jednak przy tym, że migracja zarobkowa nie może być traktowana jako re-

medium na wszelkie problemy społeczne i ekonomiczne.  

Z naukowego punktu widzenia zauważa się, że wiele zagadnień polonij-

nych znajduje się w rzeczywistości „stawania się” oraz dyskursu metodologicz-

nego
28

. Podstawowe wyznaczniki polonijności budzą kontrowersje interpreta-

cyjne. 

 W refleksji uogólniającej zauważa się, że:  

1. Polacy są społecznością migracyjną stosunkowo łatwo pokonującą ba-

riery adaptacyjno-integracyjne w nowych miejscach osiedlenia, 

2. Dają się poznać jako ludzie odważni, decyzyjni, przedsiębiorczy, acz-

kolwiek nie ujawniają zbyt wysokich aspiracji cywilizacyjnych,  

3. Sytuują się w „średniej” grupie imigracyjnej, tj. skutecznie osiągają 

zadawalający poziom życia materialno-bytowego, nie doświadczają 

nazbyt sytuacji kryzysowych; ich podstawę życia stanowi przede 

wszystkim praca w tradycyjnych formach instytucjonalizacji gospo-

darczej, 

4. Są społecznością wyróżniającą się dużym przywiązaniem do tradycyj-

nej polskiej kultury politycznej, 

5. W rzeczywistości globalizacji świata ujawniają dychotomię postaw 

i zachowań kulturowych, z jednej strony akceptują znaki współcze-

snych przemian cywilizacyjnych, z drugiej zaś – dystansują się od 

nich jako sfery zagrożenia dla ich świata wartości, a w tym odcho-

dzenia od dziedzictwa życia polonijnego. 

 

 
 

 

                                                           
28 A. Żukowski, Dyskurs metodologiczny nad terminem Polonia, [w:] W kraju i na wychodźstwie, 

Z. Karpus, N. Kasparek, L. Kuk, J. Sobczak (red.), Toruń-Olsztyn 2001, s. 681-689.  
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STRESZCZENIE 
 

W artykule wskazuje się, że: 1. Polacy są społecznością migracyjną stosunkowo 

łatwo pokonującą bariery adaptacyjno-integracyjne w nowych miejscach osie-

dlenia, 2. Dają się poznać jako ludzie odważni, decyzyjni, przedsiębiorczy, 

aczkolwiek nie ujawniają zbyt wysokich aspiracji cywilizacyjnych, 3. Sytuują 

się w „średniej” grupie imigracyjnej, tj. skutecznie osiągają zadawalający po-

ziom życia materialno-bytowego, nie doświadczają nazbyt sytuacji kryzyso-

wych; ich podstawę życia stanowi przede wszystkim praca w tradycyjnych for-

mach instytucjonalizacji gospodarczej, 4. Są społecznością wyróżniającą się 

dużym przywiązaniem do tradycyjnej polskiej kultury politycznej, 5. W rze-

czywistości globalizacji świata ujawniają dychotomię postaw i zachowań kultu-

rowych, z jednej strony akceptują znaki współczesnych przemian cywilizacyj-

nych, z drugiej zaś – dystansują się od nich jako sfery zagrożenia dla ich świata 

wartości, a w tym odchodzenia od dziedzictwa życia polonijnego. 

  

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Polonia, ruchy migracyjne, migracja, kultura polityczna, wartości cywilizacyj-

ne.  

SUMMARY 
 

The articles point out the following: 1. The Polish people are a migration 

commu-nity which adopts relatively easy in new settlements. 2. They appear to 

be brave, deci-sive,entrepreneurial, but they do not seem to show high civiliza-

tion aspirations. 3. They can be placed in the "average" immigration group, i.e. 

they reach a satisfying finacial liv-ing standard, do not experience extremely 

critical situations; the basis of their life is work in the traditional forms of insti-

tutional economy. 4. They are a community which stands out for being very 

attached to the Polish traditional political culture. 5. In the reallity of the global-

ization of the world they present a dichotomy of attitudes and cultural behav-

iour, on the one hand they accept the symptoms of contemporary civilizational 

changes, on the other hand, though, they distance themselves from the changes 

treating them as a threat to the world of values and departure from the Polish 

heritage. 
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Polish community abroad, the migratory movement, migration, political culture, 

civilization values. 
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Mediatyzacja jako element  

socjalizacji politycznej  
 

 
Polityka została wymyślona po to,  

aby kłamstwo brzmiało jak prawda. 

 George Orwell 

 

 

Wszyscy kłamią, bo to pozwala społeczeństwu funkcjonować. Ta cecha różni 

przede wszystkim człowieka od zwierząt. To najpopularniejsze i chyba najsku-

teczniejsze narzędzie, które ludzie używają dla własnych celów. Niejednokrot-

nie bywa, że od powiedzenia nieprawdy zależy nasza przyszłość. Wiedzą o tym 

wszyscy ci, którzy choć raz pisali list motywacyjny, bądź mają za sobą tzw. 

rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą podjęcia pracy. Nie ma więc dorosłego 

człowieka, który by nie kłamał. Kiedy na kimś lub na czymś nam zależy, stara-

my się ubarwić, upiększyć rzeczywistość, co w rezultacie dalekie jest od praw-

dy. Wiedzą o tym także politycy, którzy okłamują swoich słuchaczy, udając, że 

leży im na sercu troska o każdego wyborcę. Wmawiają społeczeństwu, że są 

wciąż młodzi, przystojni i ciekawi, że potrafią wszystko. Ta świadomość i do-

świadczenie współtworzyło główne oblicze polityki XX w. Obywatel musi się 

zatem sam z tym problemem uporać. Na tym polega dojrzewanie do oceny lu-

dzi, wydarzeń, polityki i historii. Nie relatywizując słuszności używania w ży-

ciu publicznym kłamstw, należy mieć świadomość, że ta niejednoznaczna po-

stawa etyczna i moralna istnieje oraz istnieć będzie.  

Kłamstwo należy krytykować, marginalizować, jednak nie sposób go cał-

kowicie wykluczyć z życia publicznego, czyżby więc społeczeństwo było socja-

lizowane również poprzez kłamstwo? Doświadczenie polskiej transformacji 

systemowej choćby ostatnich 20 lat jasno ilustruje, że stworzenie demokracji 

bez kłamstwa jest niemożliwe. Wciąż zmieniająca się sytuacja społeczno-

ekonomiczna, kreatywność i pomysłowość polityków, liczne afery polityczne, 

a przede wszystkim festiwal obietnic wyborczych jasno wskazują, że wyborcy 

są kształtowani przez kłamstwa i chcą z nimi obcować. 
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Kłamstwo jest naturalną, ludzką skłonnością i choć byśmy bardzo pragnęli 

to nigdy nie będziemy w stanie pozbyć się go do końca. Każdy człowiek wraz 

ze swym rozwojem poznaje zasady kłamstwa i uczy się je stosować w praktyce. 

Stąd rodzi się pytanie, czy kłamstwo nie jest naturalnym efektem interakcji 

społecznych, a tym samym wytworem ludzkiej aktywności? Podobnie polityka 

jest wytworem ludzkiej praktyki na pewnym etapie rozwoju. Oba przejawy tej 

ludzkiej aktywności są ze sobą zespolone. Jednak trudno sobie wyobrazić, aby 

polityka istniała bez kłamstwa, za to stosunkowo łatwo przyznać, że kłamstwo 

może istnieć bez polityki. 

Odnotować należy rosnącą rolę marketingu politycznego nie tylko w okre-

sie kampanii wyborczej, ale i w całym okresie pełnienia władzy w państwie
1
. 

Codzienna obecność specjalistów od wizerunku publicznego w życiu politycz-

nym stała się faktem
2
. To oni w głównej mierze są twórcami haseł, programów 

i decyzji politycznych, które mogą zmienić nastroje społeczne na korzyść okre-

ślonego środowiska politycznego. Politycy nie mogą dać do zrozumienia, że są 

„obróceni plecami” do wyborców, toteż większość ich działalności skupiona 

jest na podtrzymywaniu wrażenia bliskości i zatroskania ze strony elit. Reasu-

mując, układ sił w polityce zależy w dużej mierze od umiejętności manipulacji. 

Przypatrując się życiu politycznemu w kraju można stwierdzić, że walka 

pomiędzy największymi partiami politycznymi przynosi wiele sposobów mani-

pulacji opinią publiczną. Można więc odnieść wrażenie, że polityka polegała 

właśnie na jak największej krytyce przeciwników. To zjawisko koresponduje 

z koncepcją polityki „bez ideologii” – opisaną przez Tadeusza Bodio, w której 

to nadrzędnym celem jest „walka o zdobycie i utrzymanie władzy przy zacho-

waniu formalnych procedur demokratycznych. (...) Polityka zostaje sprowadzo-

na do zdobycia rynku politycznego, a przede wszystkim poparcia wyborców”
3
. 

Uważny obserwator nieuchronnie dochodzi do pesymistycznego wniosku, że 

podstawowym narzędziem praktyki politycznej jest manipulacja, oparta na 

kłamstwach, oszustwach, krytyce i dyskredytacji. 

Konfrontacja kłamstw i obietnic politycznych z rzeczywistością jasno po-

kazuje granice pomiędzy potrzebami a pragnieniami. Cięcie wydatków lub 

wzrost podatków z pewnością nie przysparza zwolenników żadnej ekipie rzą-

dzącej, stąd pewnie tak liczne w wypowiedziach publicznych kłamstwa, uniki 

i wszelkiego rodzaju manipulacje językowe. Czy zatem politycy są nieodwra-

calnie skazani na kłamstwa? Przecież wyborcy chcą słyszeć same miłe i przy-

jemne rzeczy więc politycy niejako na zamówienie dostarczają im tego. Pamię-

                                                           
1 J. Garlicki, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentne, 

„Studia Politologiczne” 2010, vol. 16, s. 26-45. 
2 M. Karnowski, E. Mistkiewicz, Anatomia władzy, Warszawa 2010, s. 15-25. 
3 T. Bodio, Polityka jako sztuka bycia wybranym, [w:]  Polska scena polityczna, kampanie wy-

borcze, E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), „Studia Politologiczne” 2002, nr 6, s. 47. 
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tajmy, że każdy z nas lubi słyszeć przyjemne rzeczy, karmimy w ten sposób 

nasze pragnienia, nadzieje i marzenia. W świecie polityki medialnej żaden poli-

tyk nie zdobędzie się na zapowiedź przeprowadzenia trudnych – lecz koniecz-

nych – zmian. I paradoksalnie to nie wynika z winy samych polityków lecz 

wyborców, którzy głosują na polityków nie takimi, jakimi oni są, lecz na takich, 

jakich chcą ich widzieć obywatele. 

Jeśli chodzi o obietnice, zazwyczaj ilościowe: drogi, mosty, boiska, wzrost 

płac itp., często szczegóły procentowe dotyczące tych sfer życia ulegają zapo-

mnieniu. Cud gospodarczy jest na tyle nośnym hasłem, że z pewnością będzie 

przypominany przez wszystkie partie opozycyjne. I choć te hasła pomogły wy-

grać wybory, w dalszej perspektywie będą ciążyć rządom Platformy i staną się 

swoistym wyrzutem społecznym, podobnie jak to było z hasłem Leszka Millera 

o „gruszkach na wierzbie”. Niezrealizowane obietnice wyborcze są więc ła-

twym celem do krytyki ze strony politycznych konkurentów oraz wyborców. 

Zadaniem badacza jest odmitologizowanie także takiego wizerunku partii, 

jako efektu manipulacji politycznej. zderzenie się z niekorzystnym wizerunkiem 

narzuconym przez panujące stereotypy, mity, podtrzymywane często przez me-

dia. 

Socjalizacja jest niezwykle szerokim pojęciowo zjawiskiem. Słownikowa 

definicja wyjaśnia to pojęcie jako: „proces polegający na wytwarzaniu i przeka-

zywaniu przez różnorakie podmioty wiedzy, wartości, emocji, motywacji oraz 

wzorów zachowań politycznych, które jednostka powinna sobie przyswoić 

w celu orientowania się i uczestnictwa w praktyce politycznej”
4
. 

Politykę z kolei zwykło uważać się za pewnego rodzaju nie tylko osiągnię-

cie kulturowe w procesie rozwoju ludzkości, ale obok religii, kultury oraz pra-

wa jako jedno z wielu mechanizmów kontrolujących naturalne mechanizmy 

i popędy ludzkie, które nie zawsze idą w parze z etyką i moralnością. Stąd poli-

tyka jest pewnego rodzaju „wentylem bezpieczeństwa” pozwalającym znaleźć 

ujście społecznym napięciom i niezadowoleniom. Ponadto sama praktyka poli-

tyczna cywilizuje instynkt walki, który jest wpisany w ludzką naturę. 

W obecnych czasach polityka ściśle powiązana jest z wieloma sferami 

ludzkiej działalności, dlatego też trudno jest wyodrębnić jej granice. Ta uwaga 

z kolei niesie za sobą kolejny skutek, iż polityka jest dziś fundamentalnym 

czynnikiem kształtującym postawy, zachowania oraz wartości obywateli. Po-

nadto dzięki polityce dochodzi do regulacji i stabilizacji stosunków między-

ludzkich. Począwszy od Arystotelesa, po J.J. Rousseau i J.S. Milla, aż po 

H. Arendt, każdy z uczonych twierdził, że polityka jest doniosłym i wspaniałym 

                                                           
4 Socjalizacja polityczna, [w:] Encyklopedia politologii, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Zaka-

mycze 1999, t. 1, s. 267. 
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zwieńczeniem ludzkiej myśli. Jednak co zrobić i jak postrzegać współcześnie 

politykę opartą na kłamstwie? 

Często też do walki politycznej stosuje się różnego rodzaju sposoby dys-

kredytacji. W tym celu albo dodaje się określone przymioty lub też odejmuje 

jakieś wartościowe cechy adresatowi tejże krytyki. Każda formacja polityczna 

ma za zadanie przedstawić przeciwnika w złym świetle poprzez dodanie mu 

jakichś cech o zabarwieniu negatywnym albo odejmując mu pewne pozytywne 

właściwości. Pojęcie dyskredytacji zawiera zatem spory pierwiastek kłamstwa 

i zaliczane jest jako jedna z technik manipulacji wizerunkiem politycznym
5
. 

Wszelkie przejawy manipulacji w polityce były obecne już od dawna, można 

się pokusić o stwierdzenie, iż pojawiły się wraz z momentem działalności pu-

blicznej. 

Dyskredytacja pomimo jej intuicyjnego wyczucia jest jednak 

dość złożonym zjawiskiem. Cała gama sposobów dyskredytacji przeciwników 

politycznych jest dość obszerna. W opisie dyskredytacji wykorzystuje się rów-

nież słowa, takie jak: robić wstyd, czynić ujmę, robić pośmiewisko, psuć opinię, 

zniesławiać, narażać dobre imię, szkodzić reputacji, przynosić ujmę, splamić 

honor, kompromitować, ośmieszać, zbłaźnić, zhańbić, rzucić cień, stracić 

w czyichś oczach, itp. Różnorodne możliwości kompromitacji politycznej wy-

dają się nieodłącznie wpisywać w charakter polityki. 

Sednem całego zjawiska dyskredytacji jest chęć zaszkodzenia swojemu 

przeciwnikowi. Możliwości takich działań jest oczywiście wiele. Każda jednak 

ma za zadanie przedstawić oponenta w złym świetle. Bez względu czy to będzie 

krytyka, pomówienie, kłamstwo czy ośmieszenie, celem jest zakwestionowanie 

wiarygodności adresata, a w konsekwencji doprowadzenie do utraty zaufania 

społecznego. Najczęściej dokonuje się próby narzucenia i ugruntowania 

w oczach wyborców niekorzystnego wizerunku swojego konkurenta politycz-

nego. 

Oczywiście rywalizacja polityczna w warunkach demokracji ma swoje 

prawa i swój język. Partie polityczne odsądzają się wzajemnie od czci i wiary, 

krytykując często przeciwnika za poglądy, które wcześniej były również ich 

poglądami. Czemu więc ma służyć język wojenny? Z pewnością używa się go 

po to, aby się odróżnić i spolaryzować scenę polityczną, a tym samym – często 

niesłusznie – oskarżyć politycznego oponenta, w celu uzyskania społecznego 

poparcia. Przeciwnik polityczny paradoksalnie staje się punktem odniesienia dla 

tożsamości partyjnej. Tak skonstruowana relacja na zasadzie przeciwieństw 

pomaga doprecyzować własny program, uszczegóławia działania oraz mobilizu-

je wyborców
6
. Dzieje się tak najczęściej, iż głównym celem opozycji jest odsu-

                                                           
5 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001, s. 119-123. 
6 M. Jeziński, Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne, Toruń 2004, s. 104-107. 
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nięcie od władzy przeciwników politycznych. Temu jest właśnie podporządko-

wany program, jak i wizerunek opozycji, który koresponduje z totalną negacją. 

Trudno jest znaleźć taką dziedzinę życia, która pozostała neutralna wobec 

sporów politycznych. Tym samym dyskredytacja zaczęła przybierać charakter 

totalny
7
, co także jest wyrazem – na poziomie polityki – pewnej brutalizacji 

życia publicznego. Polityka jest sztuką nie tylko kompromisu, ale i także walki. 

„Polityka ma to do siebie, że bywa czasem brutalna i opiera się także na walce 

z przeciwnikami z opozycyjnych obozów. I nie zawsze są to spory merytorycz-

ne”
8
. Uczucia życzliwości i wzajemnego zaufania, szacunku do politycznej 

konkurencji mogą świadczyć o wysokim poziomie kultury politycznej wśród 

elit władzy, lecz spory i emocje będą występować, szczególnie przy licznych 

kontrowersyjnych sytuacjach. 

Język w polityce często służy nie jako narzędzie zbliżania odmiennych sta-

nowisk i budowania kompromisu, lecz jako sposób wyznaczania granic oraz 

pogłębiania istniejących już różnic, tym samym jest narzędziem wzajemnych 

antagonizmów i sposobem na wyrażanie uczuć wobec politycznych oponentów. 

Jest także przykładem na to, że działalność aktorów politycznych skupia się 

bardziej na wzajemnych relacjach, niż na opisie rzeczywistego stanu rzeczy. 

Właściwym celem każdej manipulacji jest wywołanie pożądanej reakcji. 

„Przedmiotem zabiegów jest takie nazywanie ludzi i rzeczy, a także sytuacji, by 

można było wszystko to oceniać i interpretować w myśl przyjętych z góry arbi-

tralnych zasad i w taki sposób, by rządząca ekipa odnosiła korzyści 

i realizowała swoje cele”
9
. Walka na oskarżenia, jaka toczyła się w polityce, ma 

za zadanie wykazać niekompetencję strony przeciwnej, co w zamierzeniu ma 

skompromitować oponenta w opinii powszechnej. Wyborcy w tej widowisko-

wej walce stają się widzami obserwującymi wzajemną walką na deskach poli-

tycznego teatru
10

. Pod tym względem, każda agresywna i brutalna walka wy-

borcza skupia na sobie większą uwagę środków masowego przekazu, co prze-

kłada się na poziom frekwencji wyborczej. Paradoksalnie mechanizmy dyskre-

dytacji więcej mówią o nadawcy niż o adresacie. 

Innym z kolei pojęciem pozwalającym zdiagnozować życie polityczne 

w kraju jest  instytucjonalizacja partyjna, która jest pomocna przy charaktery-

styce mechanizmów socjalizacji i adaptacji ludzi do istniejącego ładu społecz-

no-ekonomicznego. Elementy instytucjonalizacji systemu partyjnego, 

jak: wysoka frekwencja wyborcza, silne przywiązanie sympatii wyborców do 

                                                           
7 M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2007, s. 53. 
8 A. Materska-Sosnowska, Tusku, rób swoje!, „Rzeczpospolita” 2007, nr 261, s. 16. 
9 M. Głowiński, Pisomowa czyli o wolnoamerykance językowej, „Polityka. Niezbędnik Inteligen-

ta” 2006, nr 50, s. 14-18. 
10 A. Skrzypek, Kampania polityczna jako spektakl, [w:] Scena polityczna i media: miraże sukce-

su, ryzyko autoprezentacji, E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Warszawa 2004, s. 76-78. 
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określonej partii, stałość idei i programu politycznego, trwała reprezentacja 

polityczna w parlamencie, w znaczny sposób wpływają na stabilność systemu 

politycznego, który polega przede wszystkim na „funkcjonowaniu przez dłuż-

szy czas w niezmienionym kształcie”
11

. Poruszanie tematu konsolidacji jest 

o tyle trudne, że można zarówno znaleźć argumenty świadczące o jej braku, jak 

i udowadniające i poświadczające pogląd o procesie stabilizacji. 

Poparcie polityczne pozwala nie tylko odnotować i dostrzec zmiany w sys-

temie partyjnym, ale jest także symptomem wielu innych, głębszych procesów 

zachodzących w społeczeństwie. Polityka z zasady jest wielowymiarowa 

i choćby z tego powodu warto przyjrzeć się zjawiskom i procesom, które ją 

kształtują. To z kolei wymaga od badacza szerszego spojrzenia na życie poli-

tyczne i wyselekcjonowania czynników, które pozornie nie wydają się związane 

z systemem partyjnym, jednak mają istotny wpływ na jego kształt. 

 

Postpolityka 

 

Polityka z definicji jest sztuką dyskusji, sporu oraz poszukiwania rozwią-

zania problemów z wielością opinii i pomysłów. Jak sam początek słowa poli-

tyka wskazuje, „poli” z języka greckiego oznacza wiele lub kilka. A zatem czy 

we współczesnym życiu publicznym mamy do czynienia z wielością pomysłów, 

rozwiązań oraz recept na zaistniałe problemy? Jeśli nie ma dyskusji opartej na 

konfrontacji stanowisk, idei, myśli, to zamiast treści mamy formę. Najczęściej 

owe zjawisko zauważalne jest w kontekście wystąpień w obecności kamer. 

Dochodzi do zastąpienia wartości merytorycznych wartościami estetycznymi. 

A jeśli nie ma rzeczywistej dyskusji tylko jest jej imitacja, to nie ma także poli-

tyki tylko jest quasi-polityka, a dziś często nazywana postpolityką. 

Czym zatem jest postpolityka? To nowy sposób na odwieczny problem po-

godzenia odmiennych interesów elit politycznych i mas. Kiedy obywatele 

otrzymali prawo zabieranie publicznego głosu, wybierania swoich przedstawi-

cieli i pośredniego decydowania o losie rządu, wtedy władza stała sie zależna 

od gustów i emocji społecznych. Siłą rzeczy rządy musiały zmarginalizować 

swą elitarność i położyć nacisk na komunikację społeczną. Tak powstała za-

miast demokracji scena polityczna używająca aktorów, rekwizytów, a wszystko 

to skrycie zachowane za kurtyną public relations i środków masowego przeka-

zu. W ten sposób polityka stała się bardziej emocjonująca i prosta. Dziennikarze 

zamiast tłumaczyć, wyjaśniać meandry gospodarczo-społeczne wolą skupiać się 

na emocjach, a politycy świadomi tego procesu, odgrywają swoją rolę, głównie 

                                                           
11 Instytucjonalizacja partii politycznych, [w:] Słownik polityki, M. Bankowicz (red.), Warszawa 

1999, s. 88. 
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po to, aby ukryć własne niedoskonałości. Ta gra o zdobycie władzy i jej utrzy-

manie w dzisiejszym świecie, która toczy się bez przerwy. 

Współczesna polityka, czy raczej postpolityka to gra, iluzja, zabawa, która 

nie ma ambicji wyjaśniania czegokolwiek. Nie oznacza to jednak, że obecna 

działalność w sferze polityki jednoznacznie sprowadzona została do formy za-

bawy. Polityka zawsze wiąże się z konfliktem, który jest grą interesów po-

szczególnych grup walczących o władzę. I – jak się można łatwo przekonać – ta 

walka jest fundamentem polityki. Na czym więc polega różnica? Współcześnie 

konflikt polityczny oparty o odmienne wizje i poglądy, funkcjonuje w innej 

rzeczywistości medialno-technologicznej, która wymaga zmiany jego formy 

artykułowania. Celem jest dostarczenie rozrywki, sprzyjanie podstawowym 

instynktom, często nawet bez udawania, że chodzi o coś głębszego. Postpolity-

ka nie stara się ani uporządkować świata, ani go zmieniać, ani kształtować, ona 

jedynie staje się świadectwem ludzkiej próżności. 

Czasy, w których żyjemy, przyniosły także ostateczną separację między 

demokracją a ideologią. Tradycyjne podziały na prawicę i lewicę odchodzą 

w zapomnienie. Współczesny system demokracji medialnej sprowadził ideolo-

gię do poziomu zabiegów marketingowych. Obecnie coraz trudniej odnaleźć 

jednolite ugrupowania polityczne, gdyż każde z nich odwołuje się do różnych 

i odmiennych względem siebie wartości. Powszechną już praktyką – szczegól-

nie w kampaniach politycznych – jest zjawisko składania sprzecznych z sobą 

deklaracji, które negatywnie wpływają na spójność programową. Wnikliwy 

obserwator zauważy, że motywy zaczerpnięte z ideologii lewicowej obecne są  

wśród partii, które uważają się za ugrupowania prawicowe i odwrotnie, kwestie 

prawicowe stają się inspiracją do budowy programów wyborczych przez partie 

zaliczające się do nurtu lewicowego. Innymi słowy, ile jest prawicy w lewicy, 

a ile lewicy w prawicy? 

Reasumując, żadna z partii nie posiada klarownego wizerunku polityczne-

go. Po stronie partii postsolidarnościowych zawsze można było dostrzec środo-

wiska akcentujące idee państwa opiekuńczego. Podobna niespójność występuje 

także po lewej stronie. Należy domniemywać, że na takie zmiany wpływ ma 

m.in. fakt zdobycia władzy, a ta zmusza do korekty wcześniejszych deklaracji 

politycznych, którymi posługiwały się ugrupowanie w okresie choćby kampanii 

wyborczej. Okres rządów koryguje więc obietnice i hasła wyborcze. W przy-

padku porażki wyborczej następuje również zmiana programu politycznego. 

Przegrane ugrupowania zazwyczaj radykalizują swój język, a wraz z nim gło-

szone postulaty i sformułowania, które nabierają bardziej wyrazistego znaczenia 

w języku opozycji. 

Wzrastająca rola mediów oraz rytualizacja rywalizacji politycznej degradu-

je znaczenie polityków do roli aktorów, a społeczeństwo do roli biernego widza. 

Na zapleczu tego zjawiska ukrywa się nieprzerwana i ustawiczna praca PR-
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owca. Jego zadaniem jest zapewnienie, przy użyciu wszelkich dostępnych środ-

ków, obecności swego pracodawcy w przestrzeni medialnej. W kontekście po-

wyższej uwagi zrozumiałe stają się np. wizyty polityków na terenach dotknię-

tych klęską żywiołową lub innymi nieszczęściami. W takich sytuacjach najważ-

niejsi politycy niemal natychmiast przerywają urlopy i pojawiają się na miejscu. 

Media pokazują niekończące się zebrania, wizyty, kontrole i spotkania polity-

ków z mieszkańcami. I choć zupełnie nieistotne dla okiełznania żywiołu są in-

spekcje rządowe, to jednak władze dwoją się i troją, aby opanować sytuację. 

Jednak po kilku dniach, uwaga społeczna kierowana jest już na inne wydarze-

nia, a poprzednie odchodzą w niepamięć. Ale taka strategia marketingowa staje 

sie opłacalna. Widzowie już na tyle zostali przyzwyczajeni do rozrywkowej 

formy podawania informacji, że stali sie uzależnieni od emocji i sensacji me-

dialnych. 

Ogromną niechęć społeczną wzbudzają politycy pasywni, w tej perspekty-

wie należy odczytać deklarowany poziom sympatii dla partii politycznych.  

Podobne nastawienie można odnaleźć w niektórych wypowiedziach dziennika-

rzy, które świadczą również o postawie oczekującej na sensacje i stałą obecność 

polityków w mediach. Polityka jest dziś tworzona pod media. Kwestie wizerun-

ku stają się argumentem, który przesądza o decyzjach i zachowaniach polity-

ków. Rządzący starają się zaskarbić sympatie obywateli poprzez kreowanie 

takiego wizerunku, który jest odzwierciedleniem społecznych pragnień. Wraz z 

tym zjawiskiem kończy się pewien etap rozwoju polityki tworzonej w zaciszach 

gabinetów. 

Tym samym zakończyło się w obecnej rzeczywistości funkcjonowanie po-

jęcia oraz znaczenia samego społeczeństwa, które zamiast zbiorowości obywa-

teli, stało się zbiorowością konsumentów. W wyniku czego odrzucona została 

autentyczna działalność i odpowiedzialność, która została zastąpiona podziwem 

dla efektownego i pełnego wrażeń widowiska politycznego. Mediatyzacja dla 

mediów stała sie celem samym w sobie, a biorąc pod uwagę kategorie ilościowe 

takie choćby jak: liczba widzów, nakłady reklamodawców, taki sens istnienia 

może wydawać się zrozumiały. Podobna rzecz dzieje sie z politykami, dla nich 

być w centrum uwagi społecznej stanowi dowód ich popularności i automatycz-

nie przekłada sie na wynik wyborczy. Innymi słowy dla polityków jest to kwe-

stia „być albo nie być”. 

 

Mediatyzacja polityki 

 

Kondycję współczesnej demokracji zwykło się opisywać w kategoriach 

kryzysu. Padają z ust analityków i obserwatorów politycznych również określe-

nia, które mają za cel scharakteryzować rywalizację partyjną oraz poziom debat 

politycznych. Do najpopularniejszych terminów zaliczyć można: mediatyzację, 
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teatralizację i tabloizację polityki. Bez wątpienia przywołane nazwy, w przeci-

wieństwie do tradycyjnych określeń, potrafią znacznie lepiej opisać i wytłuma-

czyć bieżącą politykę. Same już formacje partyjne nie są w stanie tradycyjnymi 

metodami mobilizować własnego elektoratu. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 

dominujące obecnie nastawienie konsumpcyjne i wolnorynkowe, które przesła-

nia inne formy aktywności politycznej. Innymi słowy lider oraz jego zaplecze 

partyjne jak i program polityczny musi być w swej formie atrakcyjny, inaczej 

skazany jest na porażkę. Niestety taka strategia zubaża nie tylko z ideologii, ale 

i z treści merytorycznych partie polityczne. W tak zaistniałej sytuacji treść poli-

tyki przestaje się liczyć, a ważniejsze staje się widowisko. Dlatego oprócz 

mniejszych lub większych afer, uwaga widza skupia się także na nowych przed-

stawieniach, jak np. skandal obyczajowy, a to kolejna odsłona kryzysu w służ-

bie zdrowia, niefortunna wypowiedź polityka, a to kolejny sukces bądź porażka 

polskich sportowców lub też kontrowersyjne lub będące na granicy dobrego 

smaku zachowanie osób publicznych. Polityka budowana w oparciu o media nie 

sprzyja utrwalaniu poglądów i tożsamości politycznych. Takiemu zjawisku 

towarzyszy również rozwój nowoczesnych form komunikacji społecznej. Tech-

nologia ułatwia prowadzenie indywidualnego kontaktu z wyborcą, poprzez 

właśnie decentralizację i niezależność od struktur partyjnych. Dobrym tego 

przykładem są portale społecznościowe, na których umieszcza się cały szereg 

informacji i komentarzy. Jednak postępująca mediatyzacja nie oznacza, że po-

działy i spory między formacjami partyjnymi zupełnie wygasły czy te się zatar-

ły. Przeciwieństwa i wynikająca z nich konfrontacja jest fundamentem demo-

kracji, niemniej jednak rywalizacja może odbywać się albo na argumenty mery-

toryczne, albo w oparciu o emocjonalne widowiska służące tylko poprawie 

notowań partyjnych. 

Ponadto, zgodzić się należy z twierdzeniem, że środki masowego przekazu 

wywierają ogromny wpływ na politykę, ale jest też odwrotnie, określone partie 

polityczne wykorzystują swą obecność w wybranych ośrodkach informacyj-

nych, dzięki sympatii tych ostatnich. Innymi słowy określone media mogą sta-

nowić tubę propagandową dla wybranych idei, co jak łatwo można zauważyć, 

politycy skrzętnie to wykorzystują. 

Jednak trudno dziś dostrzec, aby w demokratycznej rywalizacji poparcie 

można było uzyskać poprzez mobilizację elektoratu wokół kluczowych proble-

mów. Tradycyjne linie sporów o wizję gospodarki czy organizacji społeczeń-

stwa obecnie tracą na znaczeniu. Kwestie ideologiczne uznawane jeszcze tak 

niedawno za fundamentalne dla polityki tracą swoją rolę, ponieważ większość 

środowisk politycznych pozostaje zgodna względem nich. Rywalizacja zatem 

będzie dotyczyć coraz częściej nie treści lecz formy. Tak, aby program poli-

tyczny wychodził na przeciw społecznym aspiracjom. Ludzie coraz częściej 

postrzegają siebie jako konsumenci niż w kategoriach klasowych jak: robotnicy, 



Mediatyzacja jako element socjalizacji politycznej 

62 

 

rolnicy czy handlowcy. Politycy natomiast próbują trafić do nich ze swoim 

przekazem odwołując sie właśnie do wymiaru rynkowego. 

Przesunięcie ciężaru znaczenia z różnic ideologicznych na aspekty wize-

runkowe wynika również z coraz bardziej ograniczającej się władzy państwo-

wej. Rozwój globalnych relacji i zależności ekonomicznych oraz wzrost zna-

czenia międzynarodowych organizacji polityczno-gospodarczych, a także po-

stępująca w wielu płaszczyznach integracja europejska powodują, że rzeczywi-

ste możliwości rządów narodowych tracą na znaczeniu. W związku z zaistniałą 

sytuacją, dawne kwestie, jak np. przynależność narodowa odchodzą do lamusa, 

wytrącając politykom z rąk tradycyjne argumenty do walki politycznej. Obser-

wując więc stopniowe umniejszanie znaczenia narodowych organizacji poli-

tycznych, warto zastanowić się jak będą kształtować się relacje między rządem 

a obywatelami. Relacje między tymi podmiotami to także aktywność i wpływ 

jednostki na władzę, a skoro rząd nie ma już znaczenia i oferuje jedynie formę 

zamiast treści, to jednostka przestaje angażować się w życie publiczne. Warto-

ścią nadrzędną staje się więc indywidualizm ekonomiczny oraz konsumpcja. 

Konsekwencją tego wycofania się obywatela z życia politycznego jest utra-

ta myślenia i pojmowania rzeczywistości w kategoriach zbiorowych. Zatem 

całkiem prawdopodobne, że może powstać zamiast społeczeństwa, zbiorowość 

egoistyczna i egocentryczna. Wytworzy się także pewien model postępowania, 

w którym wymiernymi wartościami staną się emocje i rozrywka oraz zadowo-

lenie z odrzucenia odpowiedzialności oraz angażowania sie w życie publiczne. 

Zmediatyzowana polityka z pewnością nie prowadzi do ożywienia polityki, ale 

raczej do jej odrzucenia w tradycyjnej formie. 

Zjawisko mediatyzacji polityki widoczne jest szczególnie podczas kampa-

nii wyborczych, choć należy zaznaczyć, że wywieranie wpływu na decyzje 

obywateli za pomocą komunikatów medialnych odbywa się w warunkach 

współczesnej demokracji także przed i po kampanii wyborczej. Media od same-

go początku swego istnienia były przekaźnikami określonych idei politycznych. 

Ale ich rola od połowy XX w. zaczęła nabierać coraz większego znaczenia dla 

rywalizacji wyborczej. Obecnie obok prasy, radia i telewizji wykorzystuje się 

do tego celu Internet.  Wszystkie wymienione środki komunikacji obecne 

w życiu politycznym są istotnym narzędziem walki politycznej, jednak ich ma-

sowe zastosowanie sprawiło, że nastąpiło poszerzenie ich oddziaływania za-

równo jeśli chodzi o czas jak i miejsce. Jest to jedna z najważniejszych cech 

dzisiejszej zmediatyzowanej polityki. Inną, często występującą cechą mediaty-

zacji, jest dramatyzm sytuacji. Specjaliści od wizerunku próbują przekonać 

odbiorców, że są świadkami wyjątkowych i przełomowych w swym życiu wy-

darzeń. Aby więc budować napięcie posługują się nie tylko dźwiękiem i obra-

zem, ale też konstruują specyficzny scenariusz, który ma oddać atmosferę pełną 

napięcia i emocji. Stworzona sceneria podczas kampanii wyborczej, według 
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z góry ustalonej narracji, doskonale imituje wrażenie autentycznych gestów, 

uściśniętych rąk, uśmiechów, spontanicznych łez itp. Obraz telewizyjny jest 

zatem doskonałym przekaźnikiem wrażeń. Trzecią ważną cechą mediatyzacji 

polityki jest tworzenie lub inaczej preparowanie wydarzeń medialnych, które 

mają być wydarzeniem dnia. Taka informacja z założenia ma pełnić rolę cen-

tralnego punktu, wokół którego konstruuje się cały przekaz telewizyjny. 

Ta wojna na wrażenia może mieć pozytywny wydźwięk w postaci więk-

szego zaangażowania wyborczego obywateli, którzy do tej pory w wyborach 

nie uczestniczyli. Zjawisko to działa zgodnie z logiką, im bardziej emocjonują-

ca rywalizacja polityczna, tym więcej widzów przed telewizorami i tym więk-

sza frekwencja wyborcza. Okazuje sie zatem, że w dużej części wyborcy po-

dejmują decyzje polityczne na płaszczyźnie emocjonalnej niż racjonalnej. Nie 

można jednak zapomnieć, że zazwyczaj zaangażowanie społeczne podczas 

kampanii wyborczych pobudzone zostaje negatywnymi emocjami, które z kolei 

są wynikiem partyjnej napastliwości, negacji, braku merytorycznej dyskusji 

w telewizji. A to wszystko zgodnie z odwiecznym mechanizmem informacji, iż 

"bad news is good news". Mediatyzacja udowadnia, że tragiczne lub negatywne 

w swej wymowie informacje są bardziej atrakcyjne dla odbiorcy niż pozytywne. 

Większe zainteresowanie widzów negatywnymi wiadomościami może tłuma-

czyć społeczne postrzeganie polityki jako źródło zła, korupcji, oszustw, konek-

sji i kłamstwa itp. Dużym zainteresowaniem, także ze strony samych dziennika-

rzy, cieszą się relacje medialne z awantur i kłótni politycznych, wzajemnych 

oskarżeń i dyskredytacji. Zgodnie z wcześniejszą sugestią, iż negatywne emocje 

przyciągają widzów, może się okazać, że polityka przedstawiana jako pasmo 

samych konfliktów może również skutecznie zniechęcać obywateli do partycy-

pacji wyborczej. Reasumując, nie ulega wątpliwości, że jeśli media wywierają 

wpływ na funkcjonowanie polityki lub jeśli media stają się narzędziami w rę-

kach polityków, to obie sytuacje prowadzą do patologii życia publicznego 

i w konsekwencji do demontażu demokracji. 

 

Sondażokracja 

 

Funkcjonowanie środków masowego przekazu, ich rola oraz odpowiedzial-

ność przede wszystkim za słowo, stanowi odzwierciedlenie współczesnych 

przeobrażeń ustrojowych. Pochylając się nad tematem procesów zachodzących 

w przestrzeni medialnej, warto mieć na uwadze kontekst istnienia tradycji insty-

tucji demokratycznych w Polsce. W pewien sposób dobór i forma materiałów 

informacyjnych stanowi miernik poziomu rozwoju cywilizacyjnego określonej 

zbiorowości widzów. Truizmem jest twierdzenie, że środki masowego przekazu 

determinują funkcjonowanie współczesnej demokracji i – jak się okazuje – 

kreują nie tylko rzeczywistość polityczną, ale postawy i sympatie wyborcze. 
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Warto zatem mieć na uwadze procesy zachodzące między władzą, społeczeń-

stwem a mediami.  

Oczywiste jest to, że media kształtują opinię publiczną poprzez przygoto-

wywanie i tworzenie tematów rozpowszechnianych masowo. Obserwując jed-

nak serwisy informacyjne można odnieść wrażenie, że politycy wraz z obywate-

lami utracili niezależność oraz autonomię myśli i osądu rzeczywistości. Na ile 

zatem podawane wyniki kształtują zachowanie elit politycznych i czy te wyniki 

pochodzą rzeczywiście z oddolnej, autonomicznej opinii społecznej, czy też nie 

są owocem manipulacji specjalistów od PR. Można odnieść często wrażenie, że 

podawane wyniki sondażowe, zanim jeszcze politycy podejmą decyzję, udziela-

ją za nich odpowiedzi. Czy takie informowanie nie wypacza czasami istoty 

rządów demokracji? Z pewnością zalew sondaży wcale nie pomaga ani podej-

mować decyzji ani zrozumieć rzeczywistości ani wnikać w nastroje społeczne. 

Sondaże nie są tak doskonałe jakby mogło się wydawać w powszechnej 

opinii, ani nie są na tyle reprezentatywne jak to przedstawiają często w telewizji 

dziennikarze. Z oczywistych względów nikt z badaczy nie jest w stanie dotrzeć 

z ankietami do wszystkich wyznaczonych adresatów, tym samym uzyskane 

wyniki nie są wiarygodne. Ponadto spora grupa osób udziela odpowie-

dzi enigmatycznych, wątpliwych, zakamuflowanych lub niejednoznacznych. 

Tak udzielona wypowiedź może oznaczać niewiedzę lub brak rzeczywistego 

zainteresowania określonym tematem albo może być wynikiem braku odwagi 

do publicznego deklarowania poglądów politycznych. Bez względu jednak na 

powyższe problemy badawcze, świat mediów może takich wypowiedzi nie brać 

pod uwagę przy informowaniu widzów o wynikach badań. 

Fakt ten zniekształca obraz realnego poparcia dla partii. Pojawiają się za-

tem wątpliwości o to, które wyniki poparcia dla partii politycznych są rzeczywi-

ste, a które są fikcją? Te pytania odnośnie sondaży zadaje sobie każdy obserwa-

tor oraz badacz polskiej sceny politycznej. Jak się okazuje, problem polega na 

tym, że każdy sondaż pokazuje różne poparcie. Obecnie tocząca się dyskusja 

dotyczy pytania, które z sondaży opinii publicznej są prawdziwe, a które wpro-

wadzają w błąd. Aby nie pogubić się w bogactwie danych należy pamiętać, że 

każdy z sondaży to pewna informacja, ale opisująca trochę inną rzeczywistość. 

Można śledzić tendencje preferencji partyjnych, ale trzeba mieć na uwadze, że 

jedne ośrodki podają dane uwzględniając ankietowanych, którzy są zdecydowa-

ni na kogo oddadzą głos, a inne ośrodki wliczają także odpowiedzi osób waha-

jących się. Jak można zauważyć, GFK Polonia pyta osoby już zdecydowane 

pójść głosować i potrafiące wymienić nazwę partii politycznej. W takim przy-

padku wyniki dotyczą tzw. „twardych elektoratów” – czyli osób, które mają 

wyrobione poglądy polityczne i wiedzą, na kogo chcą głosować. TNS OBOP 

stosuje procedurę tzw. „doważania”, czyli wlicza odpowiedzi osób jeszcze nie-

zdecydowanych, a ich głosy dzielone są proporcjonalnie pomiędzy partie, na 
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które wskazali ci zdecydowani. Każdy sondaż pokazuje coś innego i dlatego nie 

powinno się ich między sobą porównywać. Ważne jest, aby dostrzegać różnicę 

w wynikach sondaży przeprowadzonych przez różne pracownie, które stosują 

odmienne metody. Należy więc obserwować zmieniające się wyniki sondaży 

robione przez jedną pracownię albo przez kilka pracowni, ale w ramach tej sa-

mej metodologii. Wtedy dopiero można dostrzec, czy wyniki poszczególnych 

partii się zmieniają. Oczywiście żaden z sondaży nie jest całkowitą i pewną 

prognozą wyniku wyborczego, niemniej każdy z nich mówi coś ważnego i dla-

tego warto je śledzić i wiedzieć, jakimi metodami są uzyskiwane. Konkludując, 

wyniki badań opinii publicznej w demokracji medialnej mogą przedstawiać 

fałszywe nastroje społeczne albo też je kształtować. W każdym z tych przypad-

ków stanowią wygodne narzędzie wywierania nacisku w sprawach najważniej-

szych zarówno w stosunku do rządzących jak i rządzonych.  

 

Uwagi końcowe 

 

Pisząc, że życie polityczne nie jest już takie, jak na początku pierwszej 

i drugiej dekady transformacji, warto wskazać także na zmiany w otoczeniu 

systemu politycznego, w szczególności środków masowego przekazu. Współ-

czesna rzeczywistość polityczna oraz zachodzące w jej przestrzeni procesy 

i zjawiska zmuszają do zadawania pytań dotyczących funkcjonowania podmio-

tów politycznych. Działalność partii politycznych oraz jej liderów wpływa na 

społeczną rzeczywistość, ale również jest jej odbiciem. W zależności od sytu-

acji przybiera odpowiednie formy i zachowania. Z jednej strony takie zachowa-

nie może być odczytane jako przejaw coraz większej demokratyzacji życia poli-

tycznego, innymi słowy liczeniem się elit rządzących z nastrojami i potrzebami 

społecznymi.  

Funkcjonowanie środków masowego przekazu, ich rola oraz odpowiedzial-

ność przede wszystkim za słowo, stanowi odzwierciedlenie współczesnych 

przeobrażeń ustrojowych. Pochylając się nad tematem procesów zachodzących 

w przestrzeni medialnej, warto mieć na uwadze kontekst istnienia tradycji insty-

tucji demokratycznych w Polsce. W pewien sposób dobór i forma materiałów 

informacyjnych stanowi miernik poziomu rozwoju cywilizacyjnego określonej 

zbiorowości widzów. Truizmem jest twierdzenie, że środki masowego przekazu 

determinują funkcjonowanie współczesnej demokracji i – jak się okazuje – 

kreują nie tylko rzeczywistość polityczną, ale postawy i sympatie wyborcze. 

Warto zatem mieć na uwadze procesy zachodzące pomiędzy władzą, społeczeń-

stwem a mediami. 

Nowe procesy determinujące krajobraz polityczny zmuszają do zmierzenia 

się z problemem tożsamości formacji politycznych. Innym, również ważnym 

aspektem, jest rola mediów w kreowaniu tematów politycznych w polskiej rze-
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czywistości oraz ich wpływ na marginalizację partii politycznych. Ilustracją 

tegoż zjawiska jest uzależnienie podmiotów politycznych od dobrej relacji 

z mediami niż od bezpośredniego kontaktu z elektoratem. A zatem niezwykle 

cenna jest analiza funkcjonowania sceny politycznej w kontekście zarządzania 

informacją oraz opracowywania treści medialnych, a także dominacji działań 

z pogranicza socjotechniki i marketingu politycznego. 
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STRESZCZENIE 
 

Twierdzenie, że demokracja nie jest systemem idealnym, jest wiele razy eksplo-

atowana na forum publicznym. Bez względu na to co przyjęło się uważać, de-

mokracja nie ma pozytywnego ani negatywnego charakteru, jest ona po prostu 

sposobem zarządzania obywatelami w określonej rzeczywistości.  Powszechnie 

uważa się, że jeśli władza należy do ludu. A zatem demokracja to rządy, w któ-

rych decyzje zapadają przez akceptację większości. Czy tak rzeczywiście jest? 

Czy demokracja to realna dyktatura większości? A może demokracja to dykta-

tura większości podatnej na manipulację. 

Analizując życie polityczne dochodzi się do wniosku, że niezwykle trudno jest 

odseparować rzeczywistą politykę od działań marketingowych. Dekadę temu 

o sprawach politycznych dyskutowano w studiach telewizyjnych lub na łamach 

prasy i choć nadal jest to jedna z najpopularniejszych form komunikacji spo-

łecznej, to nie jest to już jedyny sposób utrzymania relacji pomiędzy politykami 

a wyborcami. W życie polityczne coraz bardziej wchodzi Internet, który ze swej 

natury pomija cenzurę merytoryczną, kulturalną oraz obyczajową i etyczną. 

Tradycyjne media nie posiadają monopolu na decydowanie o hierarchii ważno-

ści, dziś są tylko jednym z ośrodków oddziaływania na emocje i kreowania 

nastrojów społecznych. 

  

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Mediatyzacja, manipulacja, marketing polityczny, postdemokracja. 

 

SUMMARY 
 

The claim that democracy is not a perfect system, there are many times operated 

in a public forum. Regardless of which adopted a careful democracy there is no 

positive or negative nature it is simply a way to manage the citizens in a particu-

lar reality. It is widely believed that if the power belongs to the people. Thus, 

democracy is the rule of where decisions are made by majority acceptance. Is 

that actually true? Is democracy a real dictatorship of the majority? Or maybe 

democracy is a dictatorship most susceptible to manipulation. 

When analyzing political life come to the conclusion that it is extremely diffi-

cult to separate the actual policy of marketing activities. A decade ago, about 

political matters discussed in television studios or in the press and although it is 

still one of the most popu-lar forms of communication, it is no longer the only 

way to maintain the relationship be-tween politicians and voters. In political life 

increasingly enters Internet, which by its nature ignores the substantive censor-

ship, cultural, and moral and ethical. Traditional media does not have a monop-
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oly on deciding the order of priority, today is just one of the centers of influence 

on emotions and creating a social atmosphere. 

 

 
KEYWORDS 

 

Media influence, manipulation, political marketing, post-democracy. 
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Maria SIWKO 
 

 

Media w Polsce propagatorem   

idei integracji europejskiej  
w okresie okołoakcesyjnym  

 

 
 

Problematyka unijna była w mediach krajowych ważnym i eksponowanym 

tematem przekazów, zwłaszcza w okresie negocjacji akcesyjnych Polski z Unią 

Europejską oraz w okresie referendalnym. W latach 2000-2004 niewiele pojęć 

zrobiło w dyskursie publicznym taką karierę jak słowo „Europa”. Społeczeń-

stwo polskie przeszło w tym okresie „przyspieszony kurs wiedzy” o Unii Euro-

pejskiej i samej Europie. Wskutek niskiego stopnia poinformowania społeczeń-

stwa zwłaszcza o kosztach, ale i korzyściach przystąpienia do struktur unijnych, 

kluczowa rola w informowaniu o nich przypadła mediom
1
. Zagadnienie uczest-

nictwa środków masowego przekazu i ich oddziaływania na społeczeństwo 

w procesach integracyjnych z Unią Europejską, zasługuje na szersze omówienie 

z kilku powodów. Media masowe są współcześnie najbardziej rozpowszechnio-

nym nośnikiem informacji o świecie. Ich doniesienia (prasowe, radiowe, telewi-

zyjne czy internetowe) stanowią niezwykle istotny element wiedzy o rzeczywi-

stości. W chwilach dużej wagi dla państwa i społeczeństwa, kiedy to informacja 

stanowi konieczny komponent podejmowania kluczowych decyzji – zapotrze-
                                                           
1 Raport „Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej” opublikowany przez Cen-

trum Europejskie w Natolinie (Warszawa 2003), na stronie 245 przedstawia dane, z których 

wynika, iż pomimo wysokich udziałów finansowych (do 1999 r. w ramach Programu Informowa-

nia Społeczeństwa na ich realizację wydano około 40 mln zł) oraz wielu działań podejmowanych 

przez administrację rządową od 1998 r., stan poczucia poinformowania społeczeństwa na temat 

Unii Europejskiej był niski. Według CBOS – 61% badanych w grudniu 1999 r. wyraziło pogląd, 

że rząd za mało informuje o planowanym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 78% bada-

nych uważało informacje o przyszłej integracji za zbyt ogólne i mało konkretne. W latach 1997-

2002 wskaźnik osób czujących się słabo poinformowanymi na temat integracji Polski z Unią 

oscylował wokół 50% i dopiero w październiku 2002 r. spadł do 44%. Zob. także B. Roguska, 

Integracja Polski z Unią Europejską – Zainteresowanie i poinformowanie, Komunikat z badań 

BS/188/2002. 
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bowanie na pełną, rzetelną i prawdziwą oraz obiektywnie zrelacjonowaną in-

formację w sposób widoczny wzrasta. Jednocześnie są one obecnie głównym 

liderem w nazywaniu stanów, zjawisk i procesów zachodzących w społecznej 

rzeczywistości. Stały się jednym z wiodących źródeł definicji, wyobrażeń i ocen 

dotyczących rzeczywistości społecznej. Mogą podkreślać znaczenie stanów 

rzeczy lub wydarzeń bądź deprecjonować ich wartości (np. slogany „Polska 

w Europie” czy „Dyktat Brukselski”). Cechuje je duża różnorodność, co stwa-

rza odbiorcom możliwości dowolnego doboru źródeł informacji i korzystanie 

nie tylko z rządowych czy proeuropejskich mediów. Nastąpił proces demokra-

tyzacji mediów, co prowadzi do demokratycznej debaty, uwzględniają-

cej różnorodne poglądy i stanowiska
2
. Nie można nie dostrzec, iż rola mediów 

masowych związana była praktycznie ze wszystkimi etapami procesu integracji. 

Zatem od długoletnich negocjacji, poprzez okres poprzedzający referendum 

ogólnonarodowe, aż do pierwszych miesięcy po akcesji, aż do chwili obecnej – 

drugiego dziesięciolecia XXI w. Były one nieustannym świadkiem miejsca 

Polski w Unii Europejskiej, gdyż zapotrzebowanie na informację o działaniach 

Polski w Brukseli jest nieustannie w dalszym ciągu duże
3
. 

Mimo iż analiza wyników badań opinii publicznej, raporty instytucji pol-

skich i europejskich oraz oficjalne dokumenty ministerstw i agend zajmujących 

się integracją Polski z Unią Europejską wykazywały, że poczucie poinformo-

wania obywateli o integracji było niewystarczające, to istniało kilka wyraźnie 

wyodrębnionych grup mediów, które w sposób znaczący przyczyniły się do 

poszerzenia wiedzy i europejskiej świadomości obywateli, w tym także mło-

dzieży. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim telewizję publiczną, którą 

jako główne źródło wiadomości o UE podało w 1999 r. 89% dorosłych Pola-

                                                           
2 W. Adamczyk, Rola prasy lokalnej w integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Prasa dawna 

i współczesna, cz. IV, B. Kosmanowa (red.), Poznań 2003, s. 155-164; Por. także Polska lokalna 

wobec integracji europejskiej,  Z. Mach, D. Niedźwiecki (red.), Kraków 2002. 
3 O doświadczeniach w tym względzie państw przystępujących do UE w 1995 r. – por. „Drogi do 

Unii Europejskiej. Narodowe strategie informacyjne”, Centrum Informacji Europejskiej, War-

szawa 1998. W Austrii zakończono kampanię informacyjną z dniem 1.01.1995 r., co wkrótce 

okazało się błędem. Rosnące zainteresowanie społeczeństwa sprawami Unii nie zostało bowiem 

zaspokojone. W rezultacie, w ciągu kilkunastu miesięcy poziom poparcia dla UE spadł z 66,6%, 

deklarowanych w trakcie referendum akcesyjnego, do 30%. Na pogorszenie nastrojów wśród 

obywateli Austrii miały również wpływ mass media, które informowały w większości o negatyw-

nych skutkach integracji. Postanowiono zatem wznowić w 1996 r. akcję informacyjną. O potrze-

bie ciągłego prowadzenia kampanii informacyjnej przekonali się również Finowie. Po referendum 

akcja informowania obywateli o UE trwała nadal, ale poziom wiedzy na jej temat był niewystar-

czający (74% obywateli Finlandii w rok po referendum sądziło, że na temat Unii oraz konse-

kwencji samej integracji wie bardzo mało). Także w Szwecji prowadzono nieprzerwanie kampa-

nię informacyjną. 

http://www.cie.gov.pl/cie.html
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ków
4
. Następnym źródłem była prasa ogólnopolska (43%), programy radia pu-

blicznego (39%), programy telewizji komercyjnej, np. POLSAT, TVN, RTL 

i inne (26%), prasa regionalna (17%), rozmowy z innymi ludźmi – znajomymi, 

kolegami, rodziną (16%), programy radia komercyjnego o zasięgu ogólnopol-

skim (np. Radia ZET, RMF) – (14%); w niewielkim stopniu były to programy 

regionalne lokalnych stacji radiowych – publicznych i prywatnych (4% wska-

zań)
5
. 

Pod koniec prowadzonej kampanii informacyjnej związanej z przygotowa-

niem społeczeństwa do udziału w referendum (maj 2003 r.) – informacje o inte-

gracji docierały do coraz większej grupy osób. Po spektakularnym spad-

ku popularności telewizji w latach 2000-2002, już 73% zdobywało informacje 

o integracji Polski z Unią Europejską z telewizji; 48% – z radia, 46% czytało 

o tym w prasie. Jednak nadal 39% badanych czuło się słabo poinformowanymi 

na temat planowanej integracji Polski z Unią Europejską. Jednocześnie ocena 

rządowej kampanii informacyjnej – mając na uwadze, iż dotyczyła ona nie tylko 

wyszczególnionych powyżej mediów, ale i szkoleń, spotkań, folderów i broszur 

informacyjnych etc. – pogorszyła się, gdyż 47% badanych uważała, iż nie od-

powiadała ona na najważniejsze pytania związane z przystąpieniem Polski do 

Unii
6
. 

Wyniki badań popularności programów informacyjnych w telewizji w 2000 

r., wskazujące na fakt, iż ponad połowa respondentów postrzegała serwisy in-

formacyjne TVP jako „tubę rządową”
7
, były jedną z przyczyn decyzji o zmianie 

retoryki z oficjalnej, niezrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy, na język przy-

stępny i nietrudny do zrozumienia. Okazało się, że dwie piąte widowni ogląda-

jącej programy informacyjne postrzegało je jako reklamę Unii, a nie źródło 

informacji. Programy publicystyczne o integracji oceniane były tylko przez 

dwie piąte badanych jako przystępne, podawane językiem zrozumiałym dla 

przeciętnego odbiorcy. W tym przypadku również postrzegane one były jako 

reklama Unii Europejskiej, zamiast prezentacji i omówienia ważnych zagadnień 

z Unią związanych. 

Tematyka europejska w telewizji jeszcze pod koniec 2000 r. zajmowała 

niewiele miejsca
8
. „5 minut o Unii Europejskiej” to cotygodniowy program, 

którego autorzy starali się wyjaśnić, jakie nastąpią zmiany w naszym codzien-

                                                           
4 H. Jędrzejczak, Źródła informacji o Unii Europejskiej  i ich wpływ na postawy Polaków wobec 

integracji, „Zeszyty Europejskie” 2003, nr 14, s. 4. 
5 Potrzeby społeczne w zakresie informacji o integracji Polski z Unią Europejską, Raport Depar-

tamentu Informacji i Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, CBOS, 

Warszawa, grudzień 1999, s. 4. Zob. także B. Roguska, Poinformowanie o integracji z UE i oce-

na rządowej kampanii informacyjnej, Komunikat z badań BS/76, CBOS, Warszawa 2003. 
6 Zob. B. Roguska, Poinformowanie o integracji...dz.cyt. 
7 Opinie o telewizji publicznej, Komunikat CBOS, nr 2429, listopad 2000. 
8  M. Siwko, Integracja europejska, Koszalin 2004, s. 128-129. 
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nym życiu po integracji z Unią Europejską. Zasadą krótkiego, pięciominutowe-

go programu były proste pytania i krótkie odpowiedzi w konkretnych życio-

wych sprawach. Autorzy pokazywali zarówno pozytywne strony integracji 

z Unią, jak i wskazywali, kto na tej integracji straci. 

Kolejną propozycją z zakresu tego typu programów był „Euroexpress”, czyli 

cotygodniowy program przygotowany przez Agencję Publicystyki i Edukacji 

TVP S.A. Dla młodych widzów został przygotowany „Euro-quiz”– teleturniej 

promujący ideę integracji Polski z Unią Europejską. Teleturniej ten stanowił swo-

istego rodzaju sprawdzian wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury i nauki 

Europy, historii integracji europejskiej po 1945 r., historii i tożsamości narodowej 

Polski, integracji Polski z Unią Europejską oraz znajomości instytucji unijnych. 

Pomimo krytyki odnoszącej się do treści czy retoryki programów unijnych, 

telewizja umożliwiała większości odbiorców dostęp do informacji europejskiej
9
. 

Właśnie duża liczba i różnorodność programów znajdujących się w ofercie pro-

gramowej TVP, dotyczącej integracji Polski z UE, stanowiła ciekawą propozy-

cję dla różnych grup społecznych. 

Już od 1991 r. na łamach prasy ogólnopolskiej – głównie dzienników, pro-

wadzone były działania „mające zapewnić” szeroki dostęp do wiedzy o przystą-

pieniu Polski do UE, postępach w negocjacjach i przyszłym członkostwie. Pod-

czas procesu negocjacji Polski z Unią Europejską w 2002 r., po prasę, stano-

wiącą jedno ze źródeł informacji o integracji, sięgało 45% społeczeństwa
10

. Po 

dzienniki ogólnopolskie sięgało w tym celu 23% badanych. Tylko niewiele 

mniej wskazań uzyskała prasa regionalna i lokalna (18%). Treści europejskie 

zawarte w czasopismach poświęconych tematyce społeczno-politycznej czytało 

5% badanych; w czasopismach przeznaczonych dla różnych grup społecznych, 

w tym dla młodzieży – 3%. Po czasopisma specjalistyczne poświęcone integra-

cji Polski z Unią sięgnęło 5% badanych. W świetle tych danych dzienniki ogól-

nopolskie jawią się jako wiodące w informowaniu o UE. Według badań Instytu-

tu Spraw Publicznych
11

 czytanie gazet codziennych deklarowało ogółem 58% 

badanych, ale codziennie lub prawie codziennie gazety te czyta niewiele więcej 

niż co piąty ankietowany. Tylko ponad jedna trzecia badanych (38%) przypo-

mina sobie doniesienia prasowe poświęcone problemom integracji. Na pięć 

miesięcy przed zakończeniem negocjacji (czerwiec 2002 r.), według sondaży 

Centrum Badania Opinii Społecznej, z prasy, jako źródła informacji, korzystało 

41% badanych, zatem nastąpił spadek zainteresowania czytelnictwem gazet, na 

korzyść telewizji i radia. 

                                                           
9 H. Jędrzejczak, Źródła informacji o Unii Europejskiej...dz.cyt., s. 4 i n. 
10 B. Roguska, M. Strzeszewski, Zainteresowanie społeczne, wiedza i poinformowanie o integra-

cji Polski z Unią Europejską, Warszawa 2002, s. 40. 
11 B. Roguska, Poziom poinformowania o integracji, [w:] Polacy wobec wielkiej zmiany. Integra-

cja z Unią Europejską, L. Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 2001, s. 151. 
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Problematyka przybliżająca czytelnikom zagadnienia UE i naszej w niej 

obecności przedstawiona była według następującego schematu tematycznego: 

1. Informacje o działalności instytucji UE. 

2. Informacje o problemach związanych z integracją krajów: 

a. należących do UE, 

b. kandydackich. 

3. Informacje o działalności instytucji publicznych w Polsce na rzecz Unii.  

4. Analizy polskich problemów związanych z integracją.  

5. Opinie o UE i programy polityki integracyjnej
12

. 

W publikacjach „Rzeczypospolitej”, „Gazety Wyborczej”, które ukazały 

np. się w 1997 r., najczęściej poruszane były zagadnienia ekonomiczne, następ-

nie polityczne, najrzadziej zaś – problemy kulturowe. Ogromna większość ma-

teriału miała charakter informacyjny, i raczej nie występowały polemiki doty-

czące zagadnień integracyjnych. Tytuły te podkreślały, że Unia jest jedynie 

gwarancją demokracji, a nie lekarstwem na bolączki polityczno-gospodarcze. 

Przesłanie tekstów informacyjnych o problemach integracji z UE i opiniach 

o UE sprowadzało się do stwierdzenia, że Unia jest dla nas dużą szansą, ale 

i ogromnym wyzwaniem, zaś zbyt długa i daleko idąca integracja nie jest dla 

Polski korzystna. Analizowało się przyczyny ogromnego w 1997 r. poparcia 

Polaków dla naszego członkostwa w UE (80-90 %). Przyczyn ówczesnego entu-

zjazmu Polaków „Gazeta Wyborcza” upatrywała m.in. w dziedzictwie kulturo-

wym czy innymi słowy w charakterze narodowym Polaków. „Tacy już po pro-

stu jesteśmy. Uważamy za naturalne, że wracamy na swoje i traktujemy ów 

powrót jako symbol dziejowej sprawiedliwości. (...) A któż słyszał, żeby płacić 

za symbol. (...) W ten sposób na drodze do demokracji zgrabnie sprzęgają się 

nasze wrodzone skłonności: sknerstwo, humorność, przerośnięta ambicja 

(...)”
13

. Gazeta apelowała o rzetelne informowanie społeczeństwa o dużych 

kosztach wejścia do Unii. Zwyczajny obywatel polski oczekuje bowiem od Unii 

nie – ochrony demokracji – lecz konkretnych zysków ekonomicznych, wyso-

kiego tempa wzrostu gospodarczego, wysokich płac, zachodniego standardu 

życia. Dzięki takim publikacjom, przeciętny Polak mógł uświadomić sobie, że 

Unia żadnego „cudu gospodarczego” nie gwarantuje. 

Artykuły w „Rzeczpospolitej” w porównaniu z „Gazetą Wyborczą” były 

zazwyczaj obszerniejsze, bardziej analityczne i krytyczne w stosunku do proble-

matyki europejskiej. W żadnym z tytułów nie stwierdzono tekstów przedsta-

wiających wyraźne stanowisko redakcji w kwestii integracji, ani tekstów, które 

                                                           
12 Por. Ekspertyza Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej i spo-

łeczne, kulturowe i cywilizacyjne warunki gotowości do integracji, [w:] K. Szymańska, Integracja 

europejska na łamach „Rzeczypospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Gazety Polskiej”, „Zeszyty 

Prasoznawcze” 1998, nr 3-4, s. 65-73. 
13 J. Jankowiak, Złudzenie euroentuzjazmu, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 190, s. 7-8. 
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jednoznacznie sprzeciwiałyby się wstąpieniu Polski do struktur UE. Nietrudno 

było zauważyć, że wraz z postępami negocjacyjnymi i zbliżającym się referen-

dum akcesyjnym liczba tekstów dotyczących integracji europejskiej w obu 

dziennikach wzrastała. Ciekawe są dane dotyczące zagadnień związanych 

z integracją zamieszczonych w obu dziennikach, z których wynika, iż w 2001 r. 

„Gazeta Wyborcza” zamieściła 64, a „Rzeczpospolita” 108 materiałów dzienni-

karskich na ten temat
14

. Zdecydowanie dominował w nich temat negocjacji 

akcesyjnych
15

. Jednocześnie oba dzienniki propagowały korzyści procesu inte-

gracji. W „Gazecie Wyborczej” i w „Rzeczpospolitej” zamieszczono w bada-

nym okresie ogółem 43 (na 172 analizowane teksty) informacje odnoszące się 

do pozytywnych i negatywnych stron członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 

30 z nich dotyczyło korzyści, a 13 – kosztów integracji
16

, Wykorzystanie przy-

szłych funduszy było najczęściej wymienianym pozytywnym skutkiem nego-

cjacji. Znacznie rzadziej wskazywano na korzyści dla rolnictwa, rozwoju go-

spodarczego czy innych sfer życia. Niewiele także ukazywało się informacji 

o beneficjentach integracji. Podkreślano raczej korzyści wynikające z członko-

stwa Polski w UE dla całego społeczeństwa. 

Unijne materiały dziennikarskie przedstawione w dziennikach ogólnopol-

skich były wyeksponowane – 97 publikacji (czyli ponad połowa) ukazało się na 

pierwszej stronie obu gazet. Obie też otrzymały w 2001 r. dotacje Urzędu Ko-

mitetu Integracji Europejskiej w ramach konkursu „Media 2001” na propago-

wanie treści europejskich. 

Prasa polska pisząc o integracji, przekazywała wiedzę o integracyjnych 

problemach innych krajów oraz o tym, jak inni postrzegali nasze problemy. 

Brakowało natomiast prób określania polskiej – własnej definicji sytuacji czy 

analizy zadań związanych z integracją poprzez pryzmat lokalnych celów. 

W początkowej fazie integracji prasa polska przedstawiała nasz kraj jako 

przedmiot, a nie podmiot. W końcowej fazie negocjacji dziennikarze starali się 

odwrócić te relacje i przedstawiać Polskę jako stawiającą twarde warunki 

w procesie negocjacji
17

. 

Główna rola w działaniach informacyjnych rządu w Programie Informowa-

nia Społeczeństwa przypadła nadawcom publicznym. Jednakże również inni 

                                                           
14 Dla porównania: w cytowanej analizie obu gazet z 1997 r., również z okresu 3 miesięcy – 33 

wypowiedzi ukazały się w „Gazecie Wyborczej”, zaś 22 w „Rzeczpospolitej”. 
15 Inne znaczące artykuły dotyczyły polityki zagranicznej Polski, instytucji UE, ogólnie – integra-

cji oraz rolnictwa. Bardziej szczegółowe dane zamieszczone zostały w „Monitorze Integracji 

Europejskiej” UKIE, Warszawa 2002, w artykule autorstwa R. Sobiecha, Media o integracji 

europejskiej. Wyniki analizy zawartości artykułów prasowych „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpo-

spolitej”, s. 54. Analiza przeprowadzona została w okresie 15 kwiecień – 15 lipiec 2001. 
16 Tamże, s. 54. 
17 M. Siwko, Informacyjna rola mediów w procesie integracji z Unią Europejską, „Rocznik Ko-

szaliński” 2002, nr 30, s. 207. 
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nadawcy i wydawcy, zwłaszcza media lokalne, które znajdują się najbliżej swo-

ich odbiorców, miały swoje szczególne miejsce w budowaniu świadomości 

europejskiej społeczeństwa, w tym także młodzieży. Zwłaszcza prasa lokalna, 

będąca najliczniejszym sektorem mediów masowych w Polsce, może w sposób 

niezwykle skuteczny docierać do czytelników i odpowiadać na ich reakcje. 

Można uznać, iż prasa lokalna, ze względu na swą różnorodność polityczną, 

kapitałową, ideową i personalną, okazała się najlepszą gwarancją pluralizmu 

debaty publicznej w kwestii integracji
18

. Jej atutem były alternatywne źródła 

informacji pozostające poza kontrolą oficjalnej władzy publicznej. Stanowiła 

forum wymiany poglądów i stanowisk oraz porównania ich z poglądami elit 

politycznych. Prasa lokalna udostępniła swoje łamy różnym siłom wypowiada-

jącym się w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co zaktywizo-

wało społeczności lokalne i zmobilizowało mieszkańców „małych ojczyzn”. 

Prasa lokalna spełniła kilka warunków procesu budowania świadomości 

europejskiej obywateli, w tym jej młodszej części. Istotną jej funkcją było do-

starczenie odbiorcom aktualnej, rzetelnej i obiektywnie przedstawionej infor-

macji. Informowanie i dostarczanie czytelnikom optimum wiadomości o trud-

nościach procesu negocjacyjnego, warunków przystąpienia do UE oraz korzy-

ściach zewsząd z tego płynących – to następny element kształtowania świado-

mości europejskiej. Jednocześnie prasa lokalna stanowiła czynnik integrowania 

społeczności lokalnych
19

. Często akcentowała wartości scalające lokalną 

wspólnotę, będąc przeciwwagą potencjalnego wyobcowania w przyszłych 

strukturach europejskich. Wreszcie lokalne media  spełniały w okresie przygo-

towań Polski do akcesji – rolę gwaranta partycypacji społecznej, tzn. wpływały 

na postawy odbiorców w sposób nie tylko doraźny, ale trwały. Starały się wy-

kreować obywateli świadomych swej roli w podejmowaniu decyzji o przystą-

pieniu do UE lub pozostaniu poza nią. Jak pisze Wojciech Adamczyk: „Wykre-

owanie świadomych swej roli jednostek i społeczności procentować powinno 

nie tylko w referendum akcesyjnym, ale i później, gdy po ewentualnym przy-

stąpieniu do UE obywatele polscy powinni aktywnie uczestniczyć w wyborach 

do organów unijnych i podejmowaniu różnorodnych decyzji”
20

. 

W latach poprzedzających akcesję Polski do UE wiele gazet lokalnych 

i regionalnych zostało poddanych analizie zawartości treści o tematy-

ce europejskiej. Praktycznie każdy region w Polsce, od województwa zachod-

niopomorskiego do lubelskiego, posiadał wiele gazet lokalnych, na ła-

                                                           
18 Pogląd taki prezentuje W. Adamczyk:  Rola prasy lokalnej...dz.cyt., s. 161. 
19 M. Siwko, Rola mediów w procesie integracji społeczności zachodniopomorskiej wobec człon-

kostwa w Unii Europejskiej, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obsza-

rów o wysokim bezrobociu, A. Cychowska, S. Socha-Sachalin, M. Stanny-Burak (red.), Koszalin 

2001, s. 495-502. 
20 W. Adamczyk, dz.cyt., s. 164. 
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mach których pojawiały się teksty o Unii Europejskiej 

i potencjalnym członkostwie w niej Polski
21

. Warto m.in. przytoczyć badania K. 

Surowca nad wizerunkiem Unii Europejskiej w regionalnej prasie ludowej na 

przykładzie miesięcznika „Wiadomości Małopolskie”, z dniem 1.01.2000 r. 

przekształconego w „Wiadomości Podkarpackie” – organu ruchu ludowego 

związanego z PSL. W nielicznych pojawiających się tu tekstach poświęconych 

Unii można zaznaczyć brak akceptacji dla integracji i obawy przed wykupem 

ziemi przez cudzoziemców. Badania nad rolą mediów etnicznych w dążeniach 

do integracji europejskiej – prasy, radia i telewizji mniejszości narodowych, 

wyznaniowych i rasowych w Polsce: Ukraińców, Białorusinów, Niemców, Ży-

dów i Romów, przeprowadziła B. Klimkiewicz (kończąc wnioskiem – hasłem, iż 

„przestrzeń jest wejściem w kulturę”). M. Ożóg zanalizowała pojawianie się idei 

integracji europejskiej na łamach dziennika „Nowiny” w Rzeszowie w numerach 

od stycznia do września 2000 r., z których wynikało, że poparcie dla Unii mala-

ło i wzrastała liczba osób przeciwnych integracji jako zagrożeniu. M. Lisowska-

Magdziarz zanalizowała 86 tekstów zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” 

i „Gazecie Krakowskiej” od 24 sierpnia do 21 września 2000 r. Autorka śledziła 

cztery tematy: bieżące informacje o UE; wątek i interpretacje wejścia Polski do 

Unii; stosunek „piętnastki” do poszerzenia Unii; bieżące realcje z UE. W. Fur-

man analizował publicystykę „Naszego Dziennika”, za punkt wyjścia przyjmu-

jąc „polski eurosceptycyzm”. Wnioski z trzech ostatnich badań to: brak eduka-

cji czytelników zwłaszcza z małych miast i wsi, częsty motyw zagrożenia, po-

mówienia, inwektywy i pogróżki wobec polityków popierających poszerzenie 

Unii, groźba totalitaryzmu, centralizacji, upowszechnienie haseł typu „Unia jest 

antychrześcijańska”, „Wspólnota polityczna nie jest nam potrzebna, potrzebny 

jest wolny rynek”. 

Problematyka związana z procesami integracji europejskiej i akcesji Polski 

do UE była w mediach eksponowanym elementem przekazów medialnych. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie tylko telewizja, prasa i radio podej-

mowały tę tematykę – również nowe medium, jakim jest Internet. O popularno-

ści Internetu jako nowego medium właśnie świadczy fakt, iż np. w marcu 2002 

r. liczba użytkowników portalu Onet.pl oceniona została na 5 065 260 osób 

w ciągu miesiąca, a liczba wyświetleń wszystkich stron wynosiła 760 171 857. 

Najbardziej aktywnym polskim portalem, który w 2003 r. – roku intensyfi-

kacji działań mediów przed referendum, przekazywał swoim użytkownikom 

najwięcej, bo 50% wszystkich tekstów poświęconych UE, był właśnie portal 

Onet.pl. Portal Gazeta.pl opublikował 23,5% materiałów o tematyce unijnej; 

                                                           
21 Z. Sokół, Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Międzynarodowa Konfe-

rencja Naukowa, Rzeszów 12-13 października 2000 r., Sprawozdanie, „Studia Medioznawcze” 

2001, nr 1 (2), s. 139-143. 
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Interia.pl i Wirtualna Polska.pl bardzo rzadko informowały o wydarzeniach 

związanych z UE, a czasami wręcz nie reagowały na nie
22

.  

Podsumowując wyniki prezentowanych badań oraz opierając się na obser-

wacjach i analizach własnych, a także literaturze przedmiotu, warto zasygnali-

zować kilka nasuwających się uwag. 

1. Należy stwierdzić, że polskie media masowe relacjonowały i jedno-

cześnie uczestniczyły w kampanii przed referendum akcesyjnym, 

opowiadając się za integracją bądź przeciw niej. Największe dzien-

niki ogólnopolskie („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”) kształ-

towały wśród swoich czytelników postawy prounijne
23

, w myśl dłu-

gofalowej wizji programowej wynikającej z przełomu ustrojowego 

1989 r.: „nowoczesna Polska w jednoczącej się Europie”. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż w debacie o integracji europejskiej, obok tradycyj-

nych mediów, brały udział tzw. „nowe media” za pośrednictwem in-

ternetu. Z pewnością ten globalny środek komunikowania miał swój 

duży udział w poszerzeniu świadomości europejskiej, zwłaszcza 

młodych ludzi. 

2. Większość mediów polskich nie miała świadomości wagi tematyki 

europejskiej. Wyraźnie odczuwalny był niedobór rzetelnej wiedzy 

o Unii, korzyściach, a zwłaszcza kosztów akcesji oraz traktowanie 

UE przedmiotowo. Tylko niektóre z mediów dokonywały pogłębio-

                                                           
22J.S. Fiut, M. Matusik, Problematyka Unii Europejskiej w serwisach informacyjnych: Gaze-

ta.pl.interia.pl, Onet.pl i Wirtualna Polska.pl, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 5 (15), s. 56-73. 

W analizie treści materiałów dotyczących informacji o Unii Europejskiej za jednostkę badania 

autorzy przyjęli tekst edytowany w formie hipertekstowej w badanych portalach wraz z elemen-

tami obrazowymi, które tworzą z nim integralną całość, oraz związane z nim elementy interak-

tywne. Badania wykonano w okresie od 15 marca do 20 kwietnia 2003 r., wybierając do analizy 

informacje publikowane w portalach zawsze o tej samej porze, najczęściej w godzinach od 9.00 

do 12.00 każdego dnia. Z ogólnej liczby 102 tekstów do szczegółowego opracowania wybrano te, 

które ukazały się między 24 marca a 20 kwietnia i zostały wyemitowane w godzinach obserwacji 

portali. Takich materiałów było tylko 63, pozostałe (39) pojawiły się w portalach w czasie aktu-

alizacji, które miały miejsce poza okresem bezpośredniej ich obserwacji. Teksty z tygodnia po-

przedzającego ten okres, tj. między 15 a 24 marca 2003 r., potraktowano pilotażowo, by udosko-

nalić narzędzie badawcze, czyli klucz kategoryzacyjny. Wybór czterech tygodni wydał się bada-

czom wystarczający, by prześledzić prawidłowości w prezentacji problematyki unijnej w polskich 

portalach internetowych. 
23 Zob. M. Świerczyński, Polskie media w kampanii przed- i poreferendalnej, [w:] Media a inte-

gracja europejska, T. Sasińska-Klas, A. Hess (red.), Kraków 2010. 
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nych analiz, traktując informacje związane z UE jako opisywanie 

procesu, jakim była integracja Polski z UE, a nie jako „newsy”
24

. 

3. Wydaje się, że media informowały powierzchownie o UE i zapew-

niały rozrywkę, ale nie edukowały dostatecznie odbiorców, skupia-

jąc się często na sprawach błahych i nieistotnych. 

Wydaje się, że przeprowadzona w Polsce kampania informacyjna w me-

diach miała duży udział w zwycięskim referendum unijnym, zaś media odegrały 

tu ogromną rolę, zwłaszcza w 2003 r. Odnosi się wrażenie, że po referendum 

akcesyjnym aż do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 V 2004 r., 

ich działania w tym obszarze znacząco zmalały, co być może miało wpływ na 

zdecydowany wzrost nastrojów sceptycznych wobec wejścia Polski do Unii 

Europejskiej. Po referendum zakończonym zwycięstwem zwolenników integra-

cji Polski z UE nastąpiło spowolnienie informacyjne w kwestii „europejskiej”. 

Tematyka europejska, po ogólnej poreferendalnej euforii, została wyparta przez 

informacje związane z aferami politycznymi w Polsce. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Potwierdzałyby to wyniki badań CBOS-u z 2002 r., z których wynika, że prawie połowa Pola-

ków (46%) uważała, iż brakowało wówczas rzetelnej i uczciwej debaty na temat integracji i jej 

skutków. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy przystąpienia Polski do UE – mogli w sposób 

nieskrępowany głosić swoje poglądy na ten temat. Obie strony twierdziły, iż obraz integracji 

kreowany w mediach był zdominowany przez pokazywanie jej pozytywnych następstw. Przeko-

nanie takie przeważało we wszystkich grupach społeczno-demograficznych oraz w elektoratach 

wszystkich ugrupowań cieszących się poparciem społecznym. Wskaźnik badanych uważających, 

iż w mediach więcej mówiło się o korzyściach niż o zagrożeniach związanych z akcesją, wzrósł 

z 42% w 1999 r. do 62% w 2002 r. Komunikat nr 2812 z 15.11.2002 r. Integracja Polski z Unią 

Europejską zainteresowanie i poinformowanie, www.cbos.pl [30.04.2013]. 

http://www.cbos.pl/
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STRESZCZENIE 
 

Członkostwo w Unii Europejskiej było strategicznym celem Polski na przeło-

mie XX i XXI wieku. Stanowiło wówczas wyraz dążenia przeważającej części 

społeczeństwa  do obecności Polski w instytucjonalnych strukturach europej-

skich. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało być w założeniach świa-

domą decyzją ogółu obywateli. Rola mediów i edukacji w przygotowaniu Pola-

ków do członkostwa w Unii była sprawa priorytetową, o czym świadczyły zapi-

sy rządowego Programu Informowania Społeczeństwa. Treści zawarte 

w mediach oddziaływały na całe społeczeństwo. Problematyka unijna była 

w mediach krajowych ważnym i eksponowanym tematem przekazów, zwłasz-

cza w okresie negocjacji akcesyjnych oraz referendum europejskim. W latach 

2000-2004 niewiele pojęć w dyskursie publicznym zrobiło taką karierę jak sło-

wo „Europa”. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Media, akcesja, Unia Europejska, integracja europejska, społeczeństwo, prasa, 

radio, telewizja. 

 

SUMMARY 
 

The membership in the European Union was Poland’s strategic goal at the turn 

of the 20th and 21st centuries. It embodied the aspirations of most of the society 

to be part of the European institutional structure. The assumption was that join-

ing the European Union should be a conscious decision of the whole of the so-

ciety. Media and education played a crucial role in preparing Poles to join the 

EU, which was proved by the record of the gov-ernment Programme of Inform-

ing the Society. They mainly influenced the youth. EU problems were the main 

news topics, particularly during the accession negotiations and the European 

referendum. In the public discourse, during the years 2000-2004, only few 

words were as popular as the word ,,Europe”. 
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Media, accession, European Union, European integration, society, press, radio, 
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Anna ŁOŚ-TOMIAK 
 

 

Rola organizacji pozarządowych 

 w tworzeniu  
bezpieczeństwa społecznego  

 

 
 

Organizacje pozarządowe to podmioty o społecznym charakterze, czyli „celowo 

zorganizowane grupy obywateli, tworzące się według rozmaitych kryteriów, np. 

interesu, zawodu czy wieku, które cechuje określony przedmiot, czy zakres 

działania, zajmujące w systemie bezpieczeństwa społecznego państwa ważne 

miejsce. To organizacje, które zapewniają porządek życia społecznego, stano-

wiąc „układ sposobów (wzorów) działania jednostek, grup i instytucji, środków 

kontroli społecznej, ról społecznych i systemów wartości, które zapewniają 

współżycie członków zbiorowości, harmonizują ich dążenia do działania, usta-

lają dopuszczalne sposoby zaspokajania potrzeb, rozwiązują problemy i kon-

flikty wynikające w toku współżycia”
1
. To dojrzałe tożsamościowo struktury, 

które pełnią rolę integrującą obywateli. Charakteryzuje je prywatny charakter 

inicjatyw, niezależność i niekomercyjność działań. Właściwe dla nich jest sze-

rokie i częste korzystanie z wolontariatu oraz wpływanie na kształt ludzkich 

postaw i poglądów
2
,  instytucjach prywatnych, będących jednocześnie instytu-

cjami pozarządowymi, które nie są nastawione na zysk, lecz poprzez swoje 

działanie na realizację zadań będących zaspokojeniem potrzeb społecznych
3
. 

Organizacje pozarządowe to formy, które nie zostały powołane z myślą 

o generowaniu zysku. Może być przez nie zatrudniany płatny personel i mogą 

prowadzić działalność o charakterze gospodarczym, ale nie mają prawa dzielić 

dochodu i wpływów finansowych pomiędzy swoich członków bądź zarząd. 

                                                           
1
 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1967, s. 127-128. 

2
 P. Gliński, Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, [w:] Organizacje poza-

rządowe w społeczeństwie obywatelskim. Obywatelskie forum współpracy z władzami lokalnymi 

oraz pomocy społecznej, G. Skąpska (red.), Kraków 1998, s. 55. 
3 K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 2010, s. 53. 
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Działania organizacji non-profit mają charakter wolontarystyczny, co oznacza, 

że powstały one w akcie dobrej woli i udział w nich też jest dobrowolny. Cha-

rakteryzuje je pewien stopień sformalizowania i zinstytucjonalizowania pracy, 

z reguły funkcjonują w oparciu o statut, precyzujący misję, cele i zakres działa-

nia. Z prowadzonej działalności muszą prowadzić sprawozdawczość i przed-

stawiać ją swoim członkom i organom kontrolnym. Są niezależne, zwłaszcza od 

rządu i innych władz publicznych, partii politycznych i organizacji komercyj-

nych. Ich cele i zadania nie powinny służyć jedynie dobru organizacji, nie po-

winny również dotyczyć realizacji komercyjnych lub zawodowych celów ich 

członków. Działając na arenie publicznej, winny reprezentować interesy kon-

kretnych grup bądź całego społeczeństwa
4
. 

To podmioty krańcowo zróżnicowane, heterogeniczne, stawiające sobie 

najrozmaitsze cele, posiadające niejednolite struktury i motywy powstania. 

Różniące się również pod względem wielkości, skali i przedmiotu działania, czy 

źródeł finansowania. Jedne funkcjonują samodzielnie, inne dążą do kumulacji 

potencjałów i – dla zwiększenia efektywności swoich poczynań – tworzą sys-

tem kontaktów, współdziałania i wzajemnej pomocy. Odmiennie także realizują 

przyjęte funkcje i inne stosować mogą formy działania. Również różny jest 

zasięg prowadzonej przez nie działalności. Realizowane programy i zadania 

mogą mieć wymiar lokalny, krajowy, regionalny i ogólnoświatowy. Część 

z nich specjalizuje się w określonych tematach, niektóre charakteryzuje dany 

typ działań, wyróżnikiem następnych jest ideologia. Wykazują zainteresowanie 

wieloma sprawami, jedne ukierunkowują swoją politykę na szeroko interpreto-

wane cele związane z publicznym interesem, drugie zajmują jednostkowe pro-

blemy. Ich istnienie warunkuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w któ-

rym „człowiek nowoczesny, w prawomocny sposób zaspokaja swój interes 

własny i rozwija swą indywidualność, ucząc się wszakże równocześnie wartości 

działania grupowego, solidarności społecznej i uzależnienia swojego dobrobytu, 

od dobrobytu innych ludzi”
5
. Organizacje pozarządowe, których funkcjonowa-

nie jest skutkiem otwartego charakteru społeczeństwa, co wiąże się z wolnością 

i odpowiedzialnością jednostek za siebie i innych, stanowią ogniwo pośrednie 

pomiędzy społeczeństwem a państwem, pomiędzy jednostką a organami wła-

dzy. Umożliwiają realizację własnych interesów i zaspokajanie potrzeb w spo-

sób zorganizowany, świadomy i racjonalny, co jest skutkiem coraz szerszej 

edukacji obywatelskiej.  

Zatem, to „organizacje prywatne (także w sensie społecznym, tj. jako insty-

tucje grupowe; w każdym razie „niepubliczne” – nierządowe, niesamorządowe 

i niepaństwowe); nienastawione na zyski (non-profit); niezależne (przede 

                                                           
4
 Dialog obywatelski w procesie integracji europejskiej, Bruksela 2000, s. 63. 

5
 Encyklopedia politologii, t. 1, Teoria polityki, A. Chodubski (red.), Kraków 1999, s. 272.  
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wszystkim od agend rządowych, ale także od biznesu, sponsorów, itp.); 

w znacznym stopniu ochotnicze; wreszcie nastawione na zmianę mentalności 

i zachowań ludzi”
6
. Podmioty, które nie są bezpośrednio zaangażowane w dzia-

łalność polityczną. Podstawą ich istnienia jest dobrowolne, społeczne – najczę-

ściej nieobejmujące gratyfikacji finansowej, spontaniczne uczestnic-

two. Wyróżnia je samorządność, niezależność, głównie decyzyjna, od struktur 

administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotów rynkowych. Określa je 

tzw. społeczna użyteczność, którą rozumieć należy jako niewystępowanie dążeń 

do uzyskiwania i gromadzenia zysku z prowadzonej działalności. Ponadto, cha-

rakteryzuje je „aktywny stosunek do kwestii publicznych”, co przejawia się 

w wytwarzaniu i podziale dóbr publicznych i merytorycznych. 

Uznać za dobrowolną, pozarządową organizację non-profit można więc 

każdą instytucję, której priorytetem działania są uniwersalne, ponadczasowe 

wartości wyższego rzędu, a głównie dobro człowieka. Która wypełnia społecz-

ne funkcje związane z zabezpieczeniem ludności, zaspokojeniem potrzeb, 

z rozwojem środowiska naturalnego czy regionu. Realizuje zadania społeczne, 

leżące w gestii państwa, lecz nie do końca poprawnie i efektywnie wykonywane 

oraz te, których realizacja nie jest atrakcyjna ekonomicznie, stąd nie są one 

w centrum zainteresowania podmiotów biznesowych. Ponadto zysk jest dla niej 

jedynie sposobem dojścia do zamierzonego celu, do wykonania misji a nie ce-

lem samym w sobie. Charakterystyczne jest również skupianie uwagi na rze-

czywistych potrzebach człowieka, co oznacza, że reprezentuje orientację na 

zewnątrz, poza granice organizacji. Organizacja pozarządowa oczekuje raczej 

maksymalnego zwrotu z inwestycji niż minimalizacji kosztów. Optymalizacja 

świadczonych usług i osiągnięcie jak najwyższej użyteczności przez klientów 

instytucji jest priorytetem w jej funkcjonowaniu. W swojej strategii działania 

koncentruje się na wykorzystaniu wszelkich dostępnych zasobów do realizacji 

celów kierunkowych, na nie ograniczaniu środków potrzebnych do wykonania 

zadania, co mogłoby się przełożyć na niedostateczny poziom świadczonych 

usług i w konsekwencji na niewypełnienie misji. Perspektywa funkcjonowania 

organizacji obejmuje długi horyzont czasowy, a efekty jej działania, mimo pod-

jętych starań i optymalizacji kosztów są trudne do zmierzenia oraz oceny, 

szczególnie w krótkim okresie czasu
7
. 

Reasumując, organizacja pozarządowa jest sformalizowaną strukturą, 

utworzoną i zarządzaną dobrowolnie, której uczestnicy mają swobodę działania, 

zrzeszającą członków oraz wykorzystującą do prowadzenia działalności wolon-

                                                           
6
 P. Glinski, H. Palska, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, [w:] Elementy no-

wego ładu, H. Domański, A. Rychard  (red.), Warszawa 1997, s. 373. 
7
 J. Klich, T. Kafel, P. Campbell, Powstanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdro-

wotnej, „Gospodarka Narodowa” 1997, nr  9, s. 39. Por. B. Żołędowska, Marketing usług organi-

zacji non-profit, „Finanse, Zarządzanie, Inżynieria” 2000, nr 1, s. 42. 
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tariuszy, niezależną decyzyjnie od państwa i innych podmiotów prawnych. 

Działa na rzecz osiągnięcia dobra wspólnego, zaspokojenia potrzeb i wysokiego 

zadowolenia jednostek i grup społecznych. Swoją politykę opiera na zasadzie 

non-profit. Angażuje się w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego 

dobra, poprzez realizację indywidualnych lub ogólnospołecznych potrzeb i inte-

resów. Honoruje i propaguje wartości ogólnoludzkie. Zmierza do ochrony praw 

politycznych, ekonomicznych i socjalnych. Nie wykazuje bezpośrednich dążeń 

do zdobycia władzy politycznej
8
. 

Organizacje pozarządowe odgrywają niebagatelną rolę w systemie bezpie-

czeństwa społecznego państwa. Jako podmioty niekomercyjne, które nie kieru-

jąc się zyskiem, a często wypracowując nadwyżkę finansową, wykorzystywaną 

dla realizacji celów statutowych, biorą czynny udział w kształtowaniu wizerun-

ku społeczeństwa, osiąganiu dobrobytu oraz prawidłowego funkcjonowania 

poszczególnych jednostek i grup. Efektem ich działalności są pozytywne zmia-

ny zachodzące w ludziach
9
, które polegają na realizacji dążeń wynikających 

z niezaspokojonej potrzeby i są skutkiem zachowań podejmowanych przez jed-

nostkę i wobec niej, przez podmioty pomocowe. 

Instytucje społeczne znacznie różnią się, w swym funkcjonowaniu, od ryn-

kowych podmiotów gospodarczych, których celem jest sprzedaż dóbr i usług 

przynoszących jednostce określaną użyteczność, a przez to wypracowanie zy-

sku oraz od instytucji państwa, które zarządza jednostkami w sposób zgodny 

z opcją polityczną reprezentowaną przez ugrupowania będące u władzy. Orga-

nizacja pozarządowa nie dostarcza rynkowi towarów i usług, ani nikim nie rzą-

dzi
10

, świadczy na rzecz potrzebujących na zasadach niekomercyjnych, w opar-

ciu o niezależnie podejmowane decyzje.  

Instytucje pozarządowe mogą odgrywać rolę gwaranta bezpieczeństwa spo-

łecznego w różnym zakresie. Z jednej strony pozwalają na artykułowanie spo-

łecznych potrzeb i interesów oraz wyznawanych poglądów poza strukturami 

politycznymi i administracją państwa. W takim tocqueville’owskim ujęciu, ich 

zadanie polega przede wszystkim na „podtrzymywaniu demokracji poprzez to, 

że strukturalizują rynek idei i instytucjonalizują pluralizm społeczny, marginali-

zując kwestię ich stosunków z władzą i oddziaływania na państwo”
11

. Zakłada 

się tu, że instytucje non-profit jako struktury apolityczne, nie realizują funkcji 

                                                           
8
  E. Leś, Organizacje pozarządowe w systemach polityki społecznej krajów wysoko rozwiniętych, 

„Polityka Społeczna” 1990, nr 8, s. 22. 
9
 P.F. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa 1995, s. 10. 

10
 Tamże, s. 10. 

11
 B. Lewenstein, H. Palska, Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu trans-

formacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych, [w:] Samoorga-

nizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, P. 

Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Warszawa 2004, s. 81-82.  
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wpływu na decyzje polityczne. Dopiero biorąc pod uwagę koncepcje polityki 

nieinstytucjonalnej, uwzględnia się, w szerszym znaczeniu, ich udział w proce-

sach decyzyjnych, gdzie podmioty społeczeństwa obywatelskiego „pośredniczą 

między władzą a społeczeństwem, w zależności od posiadanej siły wpływu, tj. 

zdolności do aktywizowania swoich członków i mobilizacji opinii publicznej, 

w różnym stopniu uczestniczą <<we władzy>>. Nie dążąc jednocześnie do jej 

zdobycia, a nawet niekiedy wpływu na decyzje polityczne, artykułują swoiste 

potrzeby”
12

. Jako instytucje społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniają pod-

miotowość społeczeństwa, stwarzają jednostkom możliwość partycypacji spo-

łecznej, dają szansę decydowania o ważnych sprawach i problemach. 

Z drugiej strony podmioty pozarządowe, będąc podstawową instytucjonal-

ną formą zorganizowanego oddolnie, społeczeństwa obywatelskiego, pozwalają 

na mobilizację społeczną jednostek, na zaspokajanie, często nietypowych po-

trzeb społecznych, co przyczynia się do zwiększenia zadowolenia i dobrobytu 

społecznego, co również skutkuje oszczędnością publicznych funduszy, dzięki 

zdejmowaniu z państwa obowiązku realizacji określonych funkcji i zadań spo-

łecznych, które mogą być taniej i efektywniej wykonywane przez instytucje 

obywatelskie. Powodują rozwiązywanie bieżących i przyszłych problemów 

wykorzystując szeroką, unikatową wiedzę członków i danej społeczności, która 

znaleźć zastosowania nie musiałaby w procesach rynkowych lub na arenie dzia-

łań państwa. Efektem ich działania jest budowa kapitału społecznego, w tym 

zaufania, czego skutkiem są poprawne stosunki społeczne, ale także korzyści 

ekonomiczne, wynikające z obniżania kosztów transakcji, wynikających z orga-

nizacji i wykonaniem kontraktów
13

. 

Trzeci sektor jest więc ważną częścią systemu bezpieczeństwa społecznego 

demokratycznego państwa. Funkcjonuje tam, gdzie „do działalności publicznej 

realizowanej przez rząd włączył się prywatny kapitał i społeczna praca ochotni-

ków (wolontariuszy). Wykształcił się jako suplement sektora prywatnego i pu-

blicznego w odpowiedzi na niedostateczną realizację przez państwo zadań 

w sferze socjalnej i kulturowej. Jego rozwój wynika z przeobrażeń społeczno-

gospodarczych w układzie podmiotowo-własnościowym, jak i przedmiotowym, 

wynikającym ze zmian potrzeb i preferencji społeczeństwa”
14

. Organizacje 

w nim skupione pełnią doniosłą rolę w realizacji zadań na rzecz jednostek, grup 

i społeczności, w czym często uzupełniają lub nawet wyręczają instytucje pu-

bliczne. Kierują się w swoim postępowaniu zasadą subsydiarności, solidarności 

społecznej i dążą do osiągnięcia dobra wspólnego. Dążą do wyrównywania 

                                                           
12 Tamże. 
13

 T. Michalak, J. Wilkin, Rynek, społeczeństwo obywatelskie...dz.cyt., s. 68. 
14

 B. Iwankiewicz-Rak, Słabe państwo – silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funk-

cjonowania organizacji pozarządowych, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego…dz.cyt.,  

s. 124.  
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szans oraz zmniejszania dysproporcji wynikających z działania mechanizmu 

rynkowego. Podstawą funkcjonowania sektora pozarządowego jest realizacja 

ważnych społecznie celów, promowanie uznawanych, ogólnoludzkich wartości, 

urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, nie zaś motywy ekono-

miczne czy polityczne, wyrażające się chęcią zdobycia i sprawowania władzy.  

Instytucje trzeciego sektora najlepiej rozpoznają problemy jednostek czy 

grup, gdyż są najbliżej. Artykułują różnorodne, złożone społeczne potrzeby oraz 

dążą do ich efektywnego zaspokojenia. Promują czynną postawę obywatelską 

we wszystkich sferach życia, zamiast biernego poddania się władztwu i opiece 

państwa. Są alternatywą dla podmiotów publicznych, podlegają innym regula-

cjom prawnym, są niezależne, samodzielne decyzyjnie, a często i finansowo, 

dzięki czemu działają bardziej elastycznie – przez co, ich funkcjonowanie staje 

się znaczącym elementem systemu bezpieczeństwa społecznego i demokratycz-

nego, który umożliwia stworzenie mechanizmów społecznej kontroli działań 

rządu i funkcjonowania gospodarki.  

Ważnym zadaniem organizacji pozarządowych jest propagowanie wielu 

odmiennych form życia społecznego, pochwała pluralizmu, ochrona tożsamości 

kulturowej, etnicznej, religijnej i językowej różnych grup
15

. Broniąc demokra-

tycznych wartości, występując w interesie określonych społeczności, dla dobra 

ogólnego często organizacje pozarządowe występują jako grupa nacisku
16

. Roz-

poznając niepożądane zjawiska społeczne, głoszą pomysły na ich rozwiązanie. 

Mobilizują zewnętrzne podmioty, w tym administrację centralną i samorządo-

wą, do działania na rzecz likwidacji określonych kwestii społecznych. Stano-

wiąc poważną siłę, silny potencjalny elektorat, są w stanie wywierać wpływ na 

postępowanie decydentów w odniesieniu do danych spraw, problemów, czy 

grup odbiorców. Organizacje pozarządowe mogą występować w interesie grup 

czy środowisk o określonych cechach i potrzebach. Odgrywać mogą znaczącą 

rolę we wprowadzaniu, ochronie czy obronie ważnych kwestii narodowych 

i ogólnoludzkich. Mogą również zachęcać do obywatelskich postaw i zacho-

wań. W rosnącym zakresie przyczyniają się do określania kierunku prowadzo-

nej przez państwo polityki. Stanowią źródło informacji o kondycji społeczeń-

stwa, identyfikują zagrożenia społeczne. Oferują decydentom pomoc i służą 

radą, umożliwiają nawiązywanie przyjaznych kontaktów, co przełożyć się może 

na zbliżanie politycznych stanowisk i osiąganie kompromisu w wielu trudnych 

sprawach. 

                                                           
15

  D. Sigel, J. Yancey, Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój sektora organizacji 

pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej a rola pomocy zachodniej, Warszawa 1992, s. 

15. 
16

 M. Załuska, Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych, [w:] Organi-

zacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.), Katowice 1998, 

s. 41-42. 
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W tradycyjnych społeczeństwach demokratycznych instytucje non-profit 

artykułując potrzeby obywateli wspierają grupy, w imieniu których występują. 

Wzmacniają różnorodność opinii i poglądów. Chronią i dbają o wolność słowa 

i wyboru. Wprowadzają obywatelskie postawy i zachowania. Umożliwiają za-

angażowanie i uczestnictwo stanowiące podstawę obywatelskości. Są partnerem 

dla instytucji państwa, polityków i organizacji biznesowych, co stanowić może 

o ich sile jako grupie nacisku
17

. Mogą stanowić organ kontrolny i monitorujący, 

przeciwstawiać się lokalnym i ponadlokalnym elitom, wyjaskrawiać nadużycia 

władzy, przypadki korupcji oraz działania ograniczające prawa obywatelskie. 

Ponadto powodować mogą wzrost jakości – podejmowanej, z podmiotami pań-

stwa i biznesu – współpracy, podejmować działania prewencyjne, służące mi-

nimalizowaniu zagrożeń oraz działania mobilizujące instytucje i agendy rządo-

we i samorządowe do inicjowania współdziałania na polu polityki społecznej 

i rozwoju regionalnego. Przyczyniają się one także do generowania określonych 

zachowań społecznych i przepływu informacji publicznej. Skupiają w swoich 

szeregach osoby, dla których dobrobyt i rozwój społeczno-ekonomiczny są 

priorytetem działania, które biorą sprawy w swoje ręce a nie tylko czekają, co 

im los przyniesie i biernie poddają się kierunkowi myślenia i działania elit rzą-

dzących. Często angażując osoby przedsiębiorcze, rzutkie, charyzmatyczne, 

tworzą liderów, którzy dalej realizować się mogą na arenie politycznej, wcho-

dząc w struktury władzy
18

.  

Zatem, jako podmioty systemu bezpieczeństwa społecznego, promując 

obywatelskie postawy i zachowania, podkreślają posiadanie, poza prawami 

wynikającymi z demokracji, również obowiązków. Wypracowują zmianę po-

staw względem instytucji państwa, z czysto roszczeniowych do partycypują-

cych. Organizacje pozarządowe, poza często skuteczniejszym, bo bardziej ela-

stycznym i niezależnym wykonywaniem obok państwa szeregu zadań społecz-

nych, dzięki tworzonym niezależnym instytucjom, sprawują również pieczę nad 

realizacją rządowych programów społecznych i kierunkiem polityki rządu 

w odniesieniu do socjalnych problemów. Ponadto propagować powinny warto-

ści demokratyczne, pluralizm, różnorodność poglądów oraz wzmacniać tożsa-

mości narodowe, religijne czy kulturowe
19

. 

Pełniąc wiele doniosłych funkcji, obsługują także społeczności i wywierają 

wpływ na elity władzy, partycypują w redystrybucji dochodu. Reprezentują 

interesy poszczególnych, wyróżnionych ze względu na określoną właściwość, 

                                                           
17

 Z. Wejcman, Konkurencja jako strategia działania organizacji pozarządowych, [w:] Organiza-

cje pozarządowe: projektowanie, współdziałanie i współpraca, A. Bednarski (red.), Warszawa 

1997, s. 53. 
18

 Tamże, s. 53. 
19

 K.J. Ners, I.T. Buxell, Pomoc dla transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Raport 

1995, Warszawa 1995, s. 84-85. 
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grup i jednostek, których interesów nie uwzględnia polityka podziału środków, 

i które nie zostały objęte oficjalnymi programami. Artykułują potrzeby tych 

grup, które nie są w stanie dotrzeć ze swymi problemami do opinii publicznej 

oraz struktur decydujących o podziale środków. Zajmują je takie kwestie, któ-

rymi, z przyczyn ekonomicznych bądź motywacyjnych, często nie 

są zainteresowane inne podmioty. Pełnią również funkcję podmiotów mediacji 

i negocjacji, zmniejszają społeczne napięcia, wnoszą do systemów decyzyj-

nych uzgodnione interesy. Wyrażają, często krytyczne, poglądy zorganizowanej 

opinii publicznej w odniesieniu do realizowanych przez publiczne podmioty, 

oficjalnych programów. Działają w różnych formach i różnym zakresie.  

Instytucje trzeciego sektora, poprzez swoje działania, stanowią odpowiedź 

na niedoskonałości mechanizmu rynkowego oraz systemu demokratycznego 

szczególnie w odniesieniu do sfery potrzeb i zadań społecznych. Są buforem, 

pozwalającym na rozładowanie, mogących zaistnieć, między rządem a społe-

czeństwem, lub innymi uczestnikami rynku, konfliktów czy napięć, poprzez 

wpływanie na zmianę politycznych celów czy zamierzeń oraz wprowadzanie 

demokratycznych metod uzgadniania opinii czy poglądów. Poprzez fakt dobre-

go rozpoznania rynku odbiorców, właściwego określenia zbioru potrzeb oraz 

dysponowania środkami i metodami pozwalającymi właściwie konstruować 

projekty i programy pomocowe, regulują podaż i popyt na usługi społeczne oraz 

pozwalają na samodzielny, przystający do preferencji darczyńcy, wybór kierun-

ku i rodzaju udzielanej pomocy
20

. 

Wśród instytucji trzeciego sektora wyróżnić można podmioty opiekuńcze, 

grupy nacisku i grupy samopomocowe
21

. Tworzą go organizacje, których pod-

stawową funkcją jest świadczenie pomocy, które udzielają poradnictwa, infor-

macji i edukują. Poza tym wyróżnić można organizacje pomocy wzajemnej, dla 

których priorytetem działania jest wspólna potrzeba lub interes i praca na rzecz 

swoich członków. Działalność innych polega na realizowaniu zadań grupy naci-

sku, czyli wpływania na kształt prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, 

wywierania presji na dokonywanie pożądanych reform, czy też działania zmie-

rzające do uzyskiwania dodatkowych korzyści dla realizacji własnych celów 

statutowych poprzez przygotowywanie ekspertyz dla prac ustawodawczych lub 

angażowanie opinii publicznej w realizację własnych zadań. Funkcją instytucji 

non-profit jest także wypełnianie luk w systemie wsparcia społecznego. Zadania 

o takim charakterze pełnią wyspecjalizowane, zaangażowane i wykazujące wy-

soki stopień zindywidualizowania, organizacje uzupełniające nisze w systemie 

zabezpieczania społecznych potrzeb. Organizacje pozarządowe pełnią także 

funkcję poszerzania wyboru, dzięki której korzystający z pomocy, ze świadczeń 

                                                           
20

 E. Leś, Niepaństwowe podmioty...dz.cyt., s. 216-220. 
21

 Z. Woźniak, Organizacje pozarządowe w procesie..., dz.cyt., s. 12-13. 
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i  usług społecznych mogą, spośród wielu, wybrać takie podmioty, które w ich 

odczuciu, najlepiej, najpełniej zaspokoją wykazywane potrzeby czy interesy. 

Podmioty trzeciego sektora pełnią poza tym funkcję rzecznictwa interesów, 

o charakterze między innymi ekonomicznym, zawodowym, kulturowym, so-

cjalnym, danej grupy, która odzwierciedla się w promowaniu lub ganieniu 

i krytykowaniu określonych zachowań. Pełnią również funkcję strażnika warto-

ści, która przejawia się w promowaniu solidarności międzyludzkiej poprzez 

ochronę zasady dobrowolności działania, przedsiębiorczości, współuczestnic-

twa, wielości, obrony interesów mniejszości i ludzi słabszych. 

Wykonując swoją rolę społeczną, realizują funkcję pomocy bezpośredniej 

i jako takie partycypują w redystrybucji środków finansowych przeznaczonych 

na wykonywanie zadań społecznych oraz zajmują się tymi dziedzinami, którym 

z różnych przyczyn, nie może sprostać państwo, lub które nie są interesujące dla 

podmiotów rynkowych
22

. Poza tym pełnią również funkcję reprezentacji intere-

sów, wzmocnioną siecią różnorodnych i wielokierunkowych kanałów informa-

cji pozostających poza kontrolą pozostałych sektorów. Ponadto aktywizują 

obywateli do działania i w tej funkcji uruchamiają społeczny kapitał, pozwalają 

na unikanie marginalizacji, na przedłużanie czynnego życia. Podmioty pozarzą-

dowe realizują także funkcję innowacyjną, polegającą na kreowaniu i realizo-

waniu nowatorskich zmian w życiu społecznym. 

Ważnym zadaniem organizacji pozarządowych, w ramach uczestnictwa 

w systemie bezpieczeństwa społecznego, jest mierzenie się z panującą sytuacją 

społeczno-ekonomiczną. Działanie w zakresie likwidacji uciążliwych kwestii 

społecznych, motywowanie do samodzielności i promowanie wysokiej kultury 

i jakości życia to niewątpliwie te funkcje, które realizowane są bez względu na 

rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Istotną rolę trzeciego sektora wi-

dać również w działaniu na rzecz osiągnięcia wzrostu i rozwoju gospodarczego, 

poprzez wytwarzanie różnorakich dóbr i usług, poprzez wpływanie na wzrost 

użyteczności z ich konsumpcji oraz kształtowaniu struktury zatrudnienia
23

. In-

stytucje pozarządowe, zatrudniając pracowników, prowadząc system szkoleń, 

umożliwiając wykonanie stażu biorą czynny udział w aktywizacji osób bezro-

botnych i kształtowaniu rynku pracy. Organizacje trzeciego sektora zapewniają 

także możliwość zdobywania doświadczenia i umiejętności zawodowych oraz 

szansę sprawdzenia swoich predyspozycji do pracy w określonej dziedzinie 

poprzez, szeroko stosowany, wolontariat. Korzyści z wolontariatu są dwustron-

ne. Często praca w charakterze wolontariusza zwiększa prawdopodobieństwo 
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 J.. Marchlewski, System szacowania kosztów pomocy społecznej, jako narzędzie obiektywizacji 

współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju 

społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), War-

szawa 2001, s. 185.  
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znalezienia zatrudnienia na wymagającym rynku pracy, natomiast organizacji 

pozarządowej pozwala na szerszą realizację usług i świadczeń
24

.  

Podstawowy rodzaj aktywności organizacji pozarządowych, polegający na 

bezpośrednim wspieraniu osób, w celu przezwyciężenia dotykających ich trud-

ności i przeciwności losu, w formie udzielania bezpośredniej pomocy material-

nej, finansowej i rzeczowej oraz niematerialnej w postaci konsultacji, rzecznic-

twa, pomocy specjalistycznej, wsparcia informacyjnego, organizacyjnego, czy 

też psychologicznego, osobom i grupom potrzebującym. Zaznaczyć należy, że 

udzielane wsparcie może działać w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Może 

być czynnikiem aktywizującym i ugruntowującym wewnętrzną siłę jednostek, 

pozwalającym na usamodzielnienie się odbiorców, stanowiąc przyczynek do 

wzrostu postaw obywatelskich. Może jednak powodować również osłabienie 

motywacji do samoorganizacji, do tworzenia oddolnych, samorządnych inicja-

tyw. Może uzależniać i wzmagać poczucie nadmiernej kontroli społecznej
25

. 

Polem działania organizacji trzeciego sektora są wszystkie te dziedziny ży-

cia społecznego, w których swobodnie działający mechanizm rynkowy okazuje 

się zawodny oraz, w których widoczna jest niewydolność państwa, o podłożu 

organizacyjnym, prawnym czy ekonomicznym. Działając w warunkach gospo-

darki rynkowej, są środkiem zaradczym na zjawiska wynikające z niedoskona-

łości rynku, czyli te, które związane są z produkcją dóbr publicznych, z racji 

swojego charakteru, nieatrakcyjnych dla przedsiębiorstw komercyjnych
26

. 

Szczególnie sprawdzają się na polu oświaty i edukacji, ochrony zdrowia, pomo-

cy społecznej, kultury, a także w dziedzinach związanych ze zrównoważonym 

rozwojem, ochroną środowiska i ekologią. Ich działania, w dużej mierze, mają 

charakter charytatywny, skierowane są do osób pokrzywdzonych przez los, do 

upośledzonych umysłowo, do mających trudności socjalizacyjne, do uzależnio-

nych, bezdomnych, do dzieci i samotnych matek. Zajmują je problemy grup 

mniejszościowych, wyróżnionych na skutek posiadania określonych cech. Nie 

przechodzą do porządku dziennego również nad problemami wynikającymi 

z globalizacji świata
27

.  

Rodzajem działań, w którym sektor non-profit znajduje się szczególnie do-

brze jest świadczenie bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym, które sa-

me nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, a ponadto nie potrafią wyegze-
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kwować potrzebnych świadczeń na pożądanym poziomie od instytucji publicz-

nych do tego powołanych
28

. Organizacje pozarządowe uzupełniają sieć instytu-

cji państwa i podmiotów sektora prywatnego, tworzących produkt w postaci 

świadczeń i usług, tworzących dobra publiczne. Dla realizacji celów, tworzą 

właściwy system zasilania, wykorzystując posiadane zasoby finansowe, pry-

watne kapitały oraz środki publiczne. Instytucje trzeciego sektora, pełniąc funk-

cję normalizacyjną, udzielają się głównie w dziedzinach, w których państwo nie 

jest w stanie, wykorzystując posiadane możliwości prawne i organizacyjne, 

zrealizować określonych zadań społecznych, lub tam, gdzie nie traktuje istnie-

jących problemów poważnie lub ich nie dostrzega, albo też, pomimo właściwej 

percepcji, nie jest w stanie ich rozwiązać, a podmioty biznesowe nie chcą dzia-

łać w tym zakresie, gdyż nie jest to dla nich atrakcyjne finansowo. Wykonują 

zadania zlecone w oparciu o zasady i wytyczne płatnika, albo realizują indywi-

dualne cele, w sposób sobie właściwy, z wykorzystaniem różnych źródeł finan-

sowania, „zasadniczym warunkiem powstania i rozwoju organizacji obywatel-

skich jest aktywność jednostek i grup społecznych, rozumiana jako ich udział 

w zorganizowanych formach przez wspólne określanie celów, zasad, metod 

i form działania, tworzenie warunków i uczestnictwo w działaniach. Inspirowa-

nie i organizowanie aktywności społecznej może być zarówno celem, jak 

i środkiem działania. Jako cel, pozwala ujawniać istniejące niezaspokojone 

potrzeby i narastające konflikty społeczne. Jako środek działania przygotowuje 

program i realizuje określone zadania, przystosowując je do istniejących po-

trzeb i warunków”
29

. 

Pozwalają one osobom chcącym skorzystać z oferowanych usług lub do te-

go zmuszonym, dokonać wyboru świadczenia i organizacji je oferującej, przez 

co stwarzają konkurencję, co rzutuje na wzrost ilości i jakości świadczeń. Ko-

rzystając z nowoczesnych metod i sposobów realizacji celów oraz wprowadza-

jąc specjalistyczne formy wsparcia są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby 

klientów
30

. Prawo wyboru i pluralizm, na których oparte jest demokratyczne 

społeczeństwo, pozwalają jednostkom, z różnych przyczyn, preferować albo 

służbę publiczną, albo służby ochotnicze. Mnogość organizacji przyczynia się 

do możliwości porównania, konkurencji i wyboru, a dzięki temu, do wzrostu 

jakości życia i dobrobytu społecznego.  
                                                           
28

 J.J. Wygnański, Dlaczego warto mówić o organizacjach pozarządowych?, [w:] Miejsce dla 

każdego. Szkice i opracowania o sektorze pozarządowym w Polsce, Warszawa 1996, s. 56. 
29

 J. Hrynkiewicz, Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej, [w:] Przeciw ubóstwu i 

bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, J. Hrynkiewicz (red.), Warszawa 2002, s. 63-64. 
30

 Por. R. Wielgos-Struck, Pozarządowe instytucje pomocy społecznej w regionie południowo-

wschodnim, „Polityka Społeczna” 1996, nr 7, s. 5-8, 

R. Wielgos-Struck, Pomoc dzieciom i młodzieży w działalności instytucji pozarządowych, „Poli-

tyka Społeczna” 1999,  nr 7, s. 26-28. 

R. Wróbel, Na ochotnika, „Rzeczpospolita” 1997, nr 88, s. 4. 
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Instytucje non-profit pełnią także funkcję rzecznictwa, polegającą na wy-

stępowaniu w imieniu i w interesie określonej grupy społecznej. Ponadto reali-

zują funkcję strażnika wartości i jako takie chronią wolność osobistą, swobodę 

działania i podejmowania decyzji, różnorodność i pluralizm, przedsiębiorczość, 

solidarność, równość. „Wypełniają lukę” w systemie organizacji i podmiotów 

powołanych dla obsługi socjalnej społeczeństwa, występują w miejscach i ob-

szarach, w których brak jest wyspecjalizowanych instytucji. Organizacje poza-

rządowe realizują funkcję dawania pomocy, w formie świadczenia dóbr i usług, 

udzielania informacji oraz wskazówek oraz funkcję pomocy wzajemnej, którą 

realizują w formie samopomocy, wśród osób skupionych wokół podobnych 

problemów, takich, które wyróżnia określona cecha
31

.  

Podmioty sektora pozarządowego umożliwiają tworzenie bardziej lub 

mniej zformalizowanych struktur społecznych, są sposobem organizowania się 

jednostek i grup. Stanowią łącznik pomiędzy publiczną administracją a społe-

czeństwem oraz pozwalają na tworzenie relacji poziomych, pomiędzy jednost-

kami i grupami społecznymi. Stąd, jedną z podstawowych funkcji przez nie 

realizowanych, jest integracja społeczna
32

, która polegać ma na propagowaniu 

uznawanych ogólnoludzkich wartości, na propagowaniu równości i wolności, 

na jednaniu jednostek, grup, społeczeństw czy nawet narodów
33

. Funkcja inte-

gracyjna, przeciwdziałająca poczuciu alienacji, pozwalająca na przezwyciężaniu 

różnic światopoglądowych, której istotą jest tworzenie więzi społecznych, sta-

wiana jest na równi z funkcją afiliacyjną, której sedno tkwi w potrzebie przyna-

leżności człowieka do określonej zbiorowości, grupy czy organizacji, oraz 

z funkcją ekspresyjną, która umożliwia spełnienie się, poszerzanie zaintereso-

wań, samorealizację
34

. Funkcja integracyjna może być wykonywana w zakresie 

form i treści. „Zakłada wzmacnianie działalności społecznej i wolontarystycz-

nej. Oparta jest na jednostkowych zainteresowaniach, potrzebach i emocjach. 

Jest formą dobrowolnej zgody na bycie i działanie razem, we wspólnym celu, 

jednostek i grup w środowisku lokalnym. Jest to integracja w działaniu, zbliża-

nie do siebie odległych światów w sposób naturalny, spontaniczny, a przy tym 

racjonalny, systematyczny, perspektywiczny – nastawiony na budowanie przy-

szłości”
35

.  

                                                           
31

 M. Załuska, Grupy samopomocowe...dz.cyt., s. 13-14. 
32

 Por. K. Frysztacki, Obszar działalności ochotniczej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce, [w:] Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie, B. Synak, M. Ruzic (red.), 

Gdańsk-Indianapolis 1996, s. 88. 
33

 M. Załuska, Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządo-

wych, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń 

(red.), Katowice 1998, s. 40. 
34

 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1982, s. 155-158. 
35

 Tamże, s. 155-158.  
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Organizacje pozarządowe, przez swoje funkcjonowanie, mają wpływ na 

socjalizację i wychowanie jednostek, określają kierunek i dynamikę ich rozwo-

ju, rzutują na wybór drogi życiowej. Uczą współdziałania i współpracy, pozwa-

lają na wypełnianie różnych ról społecznych. Stanowią etap przygotowania 

zawodowego, uczą umiejętności właściwego zarządzania zasobami ludzkimi, 

wprowadzają w tajniki kierowania i organizowania. Dzięki nim życie człowieka 

nabiera kolorów, potrafi on lepiej interpretować rzeczywistość, wykazuje się 

głębszym zrozumieniem społecznych bolączek, poznaje, czym jest empatia. 

Realizują się także promując wiedzę, wspierając naukę i korzystając z jej wyni-

ków
36

. Funkcja edukacyjna dotyczy oddziaływania, zmieniania i kształtowania 

postaw, poglądów i zachowań osób, jej realizacja jest wyrazem odpowiedzial-

ności ze przyszłe życie jednostek
37

. „Wykracza ona daleko poza kształtowanie 

postaw i umiejętności obywatelskich, (...) indukuje szerszą zmianę kulturową 

i świadomościową, rozwija sferę poznawczą i kompetencje intelektualne osób 

„uczestniczących”, a także wielu innych, na których oddziałuje”
38

. Efektem jej 

realizacji winno być także dobre rozumienie sektora pozarządowego i właściwa 

ocena jego znaczenia dla zabezpieczenia społecznych potrzeb i rozwoju regio-

nów. Edukacja może odbywać się bezpośrednio, poprzez organizowanie szko-

leń, spotkań, prelekcji oraz na bieżąco, w formie poradnictwa, dostarczania 

informacji na temat rynku odbiorców, sposobów pomocy i rodzaju działań spo-

łecznych. Edukowane mogą być same organizacje pozarządowe, ich członkowie 

i osoby aktywnie uczestniczące w działaniach podmiotów, wolontariusze oraz 

klienci organizacji, a także opinia publiczna. 

Reasumując, stwierdzić należy, iż rola organizacji pozarządowych, w sys-

temie bezpieczeństwa społecznego, w demokratycznych strukturach państwa, 

jest nie do przecenienia. Żaden inny rodzaj podmiotów, pomimo istniejących 

trudności, czy to legislacyjnych czy finansowych albo organizacyjnych, nie 

realizuje swoich celów tak efektywnie i skutecznie. Wynika to, w dużej mierze, 

z funkcjonowania w najbliższym otoczeniu klienta, dobrego rozpoznania po-

trzeb społecznych oraz z posiadania wyższego niż administracja publiczna 

stopnia niezależności od przepisów i finansów. Instytucje trzeciego sektora, 

poprzez prawidłową diagnozę środowiska, stanowią dla administracji rządowej 

i terenowej źródło rzetelnej informacji o kwestiach społecznych i rzeczywistych 

problemach. Realizują swoje cele i zadania w sposób optymalny, podstawą ich 

świadczeń nie jest ograniczanie kosztów, ale maksymalizacja zwrotu z inwesty-

                                                           
36

 M. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym, [w:] 

Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, T. Piąch, I. Lepalczyk (red.), War-

szawa 1995, s. 188-189.  
37

 A. Olubiński, Socjalno-wychowawcze problemy postkomunistycznego społeczeństwa, Toruń 

1997, s. 18.  
38

 P. Gliński, Współpraca organizacji pozarządowych...dz.cyt., s. 53. 
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cji. W tym celu poszukują właściwych, często pionierskich rozwiązań, znajdują 

i wprowadzają w życie nowe sposoby zaspokajania potrzeb. Wywierają wpływ 

na decyzje i działania administracji państwa, prowokują zachowania organów 

władzy zgodne ze społecznymi oczekiwaniami, sprawują również w tym zakre-

sie kontrolę. Motywują do opracowywania i realizacji pożądanych projektów 

i programów. Będąc instytucjami niezależnymi, w szerokim zakresie samofi-

nansującymi się i autonomicznymi organizacyjnie, są gotowe i chętne do 

wprowadzania innowacji oraz nowatorskich, odważnych systemów zaspokaja-

nia potrzeb, poprzez co, przyczyniają się do rozwoju rynku usług społecznych, 

umożliwiają potencjalnemu biorcy wybór spośród oferowanych świadczeń oraz 

instytucji, odciążając w ten sposób instytucje publiczne. Realizując przyjęte 

cele umożliwiają jednostkom i grupom społecznych osiąganie użyteczności 

z konsumpcji dóbr i usług oraz zmniejszają dysproporcje występujące w pozio-

mie i jakości życia, powodują wzrost społecznego zadowolenia, zmniejszają 

margines niedoli. Wspierają rozwój indywidualny jednostki, zwiększają poczu-

cie przynależności do grupy czy wspólnoty, promują postawy obywatelskie, 

aktywizują, zachęcają do wzrostu społecznego zaangażowania, wzmacniają 

poczucie odpowiedzialności jednostki za siebie, swój los i los swoich bliskich, 

dążą do minimalizowania postaw roszczeniowych, do zdawania się na decyzje 

i politykę państwa. Instytucje non-profit, jak wcześniej już zaznaczono, kształ-

tują dynamikę zatrudnienia, są źródłem nowych miejsc pracy i aktywizacji za-

wodowej, pozwalają na zdobycie niezbędnego doświadczenia, przydatnego 

później na rynku pracy. Ponadto, organizacje pozarządowe uwrażliwiają społe-

czeństwo, uczą tolerancji, promują solidarność społeczną oraz inne wartości 

demokracji, wśród nich wolność poglądów i wypowiedzi, prawo do samoorga-

nizacji i stowarzyszania się, poprzez co urzeczywistniają ideę społeczeństwa 

obywatelskiego
39

. 
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  Z. Rubini, Organizacje pozarządowe a administracja publiczna – prawne podstawy i niektóre 

problemy współpracy w zakresie pomocy społecznej, [w:] Organizacje pozarządowe projektowa-

nie, współdziałanie i współpraca, A. Bednarski (red.), Warszawa 1997, s. 12-13. 



Anna ŁOŚ-TOMIAK 

95 

 

STRESZCZENIE 
 

W artykule przedstawiona została idea funkcjonowania w gospodarce rynkowej 

trzeciego sektora. Zdefiniowano pojęcie i charakter organizacji pozarządowych. 

Określono ich cel, motywy powstania i sposób funkcjonowania. Szczegółowej 

analizie poddano rolę organizacji non-profit w systemie bezpieczeństwa spo-

łecznego. Podkreślono podmiotowy charakter instytucji niekomercyjnych 

w zaspokajaniu społecznych potrzeb, wychowaniu i socjalizacji. Akcent poło-

żono również na funkcję integracyjną realizowaną przez sektor pozarządowy 

oraz kształtowanie partnerskich relacji między państwem, rynkiem i organiza-

cjami pozarządowymi.   

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Organizacje pozarządowe, bezpieczeństwo społeczne, sektor non-profit. 

 

 

SUMMARY 
 

The article presents the idea of the functioning of the market economy third 

sector. Defined was the concept and nature of NGOs (non-governmental organ-

izations). De-termined their purpose, themes establishment and functioning. 

Detailed analyzes were the role of nonprofit organizations in the social security 

system. Emphasized was the personal nature of non-profit institutions in meet-

ing social needs, education and socialization. The Emphasis was placed on the 

integration function pursued by the non-governmental sector and the develop-

ment of partnerships between state, market and non-governmental organi-

zations. 
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Samanta  KOWALSKA 
 

 

Ochrona  praw  człowieka  w  świetle  

wybranych  skarg  indywidualnych   
do  Europejskiego  Trybunału  Praw  

Człowieka  w  Strasburgu  
 

 
 

Na  początku  XXI  w.  zapewnienie  wolności  i  bezpieczeństwa  osobistego  

stało  się  jednym  z  najbardziej  priorytetowych  postulatów.  Stosunki  mię-

dzyludzkie  stają  się  coraz  bardziej  złożone. Powoduje  to  powstawanie  

niepokojących  zjawisk, zarówno  w  sferze  horyzontalnej, jak  i  wertykalnej. 

Ludzie  usilnie  poszukują  ochrony  przed  bezprawością  i  arbitralnością. 

W państwach  demokratycznych  prawa  i  wolności  jednostki  zagwarantowa-

ne  są  na  mocy  ustawy  zasadniczej – Konstytucji. Niemiej, państwa znajdują-

ce  się  w  obrębie  tego  samego  kręgu  cywilizacyjnego, nierzadko  mają  inne  

uwarunkowania, tradycję  oraz  kulturę  prawną. W  prawie  pozytywnym  od-

zwierciedlają  się  akceptowane  lub  nieakceptowane  w  danej  grupie  wartości  

i  dążenia. Stąd  tak  ważne, aby  pamiętać  o  istocie  praw  człowieka, która  

powinna  być  punktem  odniesienia  zarówno  dla  organów  stanowiących, jak  

i  stosujących  prawo. Oddalenie  się  od  ich  ponadczasowej  uniwersalnej  

istoty  może  prowadzić  do  deprecjacji  prawa  i  państwa. W  celu  ochrony  

przed  arbitralnością  i  bezprawnością  wypracowuje  się  standardy  praw  

człowieka. Zachodzi  jednak  ciągła  potrzeba  stania  na  straży, aby  rozumie-

nie  prawa, władzy  i  państwa  nie  było  ani  zbyt  wąskie, ani  ekstensywne. 

Nie  wskazana  jest  także  statyczność, ale  racjonalne  i  obiektywne  myślenie  

naznaczone  świadomością  miejsca  istoty  ludzkiej  we  wszechświecie.  

Rozeznanie  o  stanie  państwowości  umożliwia  analiza  stanu  przestrze-

gania  praw  człowieka, w  którym  niczym  w  zwierciadle  odbija  się  rzeczy-

wistość  faktyczna  od  deklaratywnej. Warto  zastanowić  się, jakie  zmiany  

nastąpiły  na  przestrzeni  ostatnich  kilku  lat  pod  kątem  rozumienia  i  re-
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spektowania  praw  człowieka. Niniejsze  rozważania  zostaną  oparte  na  wy-

branych  skargach  indywidualnych
1
  do  Europejskiego  Trybunału  Praw  

Człowieka (ETPC) w  Strasburgu. Zgodnie  z  Europejską  Konwencją  Praw  

Człowieka (KE)
2
  skargi  indywidualne  mogą  być  przedkładane  przez  osoby, 

organizacje  pozarządowe  lub  grupy  jednostek, które  stały  się  ofiarami  na-

ruszeń  praw  zawartych  w  KE  lub  Protokołach  Dodatkowych  do  Europej-

skiej  Konwencji  Praw  Człowieka (art. 34).  

Fundamentalnym  prawem  człowieka  jest  prawo  do  życia
3
. Ogniskują  

się  w  nim  wszystkie  inne  prawa  i  wolności. Uznawanie  prawa  do  życia  

pomaga  w  realizacji  innych  praw, które  inaczej  mogą  stać  się  iluzoryczne. 

Człowiek, aby  mógł  w  pełni  się  rozwijać  i  czuć  bezpiecznie, powinien  

mieć  zagwarantowane  także  odpowiednie  warunki  do  życia, czyli  prawa  

socjalne, ekonomiczne, gospodarcze  i  kulturalne. Ważne  jest  ich  praktyczne  

realizowanie, a  nie  tylko  wygłaszanie  frazesów. Obywateli, którzy  borykają  

się  z  trudnościami  dnia  codziennego  wciąż  przybywa. Według  raportu  

Głównego  Urzędu  Statystycznego  do  głównych  czynników, które  zwiększa-

ją  ryzyko  ubóstwa  zaliczono „niski  poziom  wykształcenia  i  związany  

z tym  niski  status  zawodowy  głowy  gospodarstwa  domowego, bezrobocie  

oraz  niepełnosprawność”
4
. Wiele  osób  spogląda  z  obawą  w  przyszłość. 

Oprócz  bezpieczeństwa  faktycznego  i  prawnego powinno  kłaść  się  większy  

nacisk  na  bezpieczeństwo  socjalne, którego  niestabilność  staje  się  jednym  

z  największych  problemów. Intencjonalne  uniemożliwianie  lub  pozbawianie  

jednostek  środków  do  życia  wymienia  się  wśród  głównych  zagrożeń  right  

to  life
5
. 

W  art. 8  Konwencji  Europejskiej  zawarte  jest  przesłanie, iż  człowiek  

powinien  żyć  w  nieuwłaczających  warunkach  w  takim  miejscu, które  

mógłby  nazwać  swoim „domem” (np. Chapman  v. Wielka  Brytania, 2001 r., 

                                                           
1 Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka  w  Strasburgu  posiada  kognicję  do  rozpatrywania  

również  skarg międzypaństwowych. Powyższą  skargę  może  złożyć  państwo-strona  Konwen-

cji  Europejskiej, które  uważa, że  inne  państwo-sygnatariusz  KE  naruszyło  Konwencję  lub  

Protokoły  Dodatkowe (art. 33). 
2 Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych  Wolności  została  podpisana  

w Rzymie  dnia  4  listopada  1950 r.. Ratyfikowana  przez  Polskę  ponad  czterdzieści  lat  póź-

niej (Dz. U. z  1993 r., Nr 61, poz. 284). 
3 W  Pakcie  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych  przyjętym  przez  Zgromadzenie  Ogólne  

ONZ  w  dniu  16  grudnia  1966 r. (Dz. U. z  1997 r., Nr 38, poz. 167) prawo  do  życia  zostało  

określone  jako  prawo  przyrodzone  przysługujące  każdej  istocie  ludzkiej („Every  human  

being  has  the  inherent  right  to  life”) [art. 6  ust. 1]. 
4 Ubóstwo  w  Polsce  w  świetle  badań  GUS, oprac. Główny  Urząd  Statystyczny, Warszawa  

2013, s. 69. 
5 A. Redelbach, Natura  praw  człowieka, Toruń  2001, s. 165. 
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skarga  nr 27238/95
6
). Jednak  na  podstawie  powyższego  artykułu  Konwencji  

Europejskiej  nie  można  wyrecypować  prawa  do  domagania  się  domu. Ana-

lizowany  artykuł  ma  zastosowanie  nie  tylko  w  relacjach  państwo – obywa-

tel, ale  także  między  osobami  prywatnymi (Gómez  v. Hiszpania, 2004 r., 

skarga  nr 4143/02). Podczas  inwestycji  budowlanych, które  wiążą  się  

z ingerencją  w  naturalne  środowisko  należy  podejmować  działania  jak  

najmniej  inwazyjne, które  powinny  zostać  poprzedzone  odpowiednimi  ba-

daniami  i  ekspertyzami.  

Do  drastycznego  pogwałcenia  prawa  do  poszanowania  życia  rodzinne-

go  i  prywatnego  doszło  w  sprawie  Akdivar  i  inni  przeciwko  Turcji, 1996 

r. (skarga  nr 21893/93), w  której  wydano  nakaz  natychmiastowego  opusz-

czenia  domu  przez  rodzinę  kurdyjską. Mieszkańcy  wioski  Kelekçi  w  po-

płochu  uciekali  do  rodzin  w  pobliskich  miejscowościach, wielu  straciło  

dach  na  głową. Żołnierze  ograbili  i  spalili  Kelekçi. Stanowiło  to  rażące  

pogwałcenie  art. 8  Konwencji  Europejskiej, ponieważ  był  to  odwet  turec-

kich  sił  bezpieczeństwa  za  dążenia  niepodległościowe  ludności  kurdyjskiej. 

Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka  stwierdził  naruszenie  art. 8  KE. Był  

to  ewidentny  akt  polityki  terroru, który  sprzeczny  jest  nie  tylko  z  Euro-

pejską  Konwencją  Praw  Człowieka, ale  i  prawem  międzynarodowym. Na-

rody  cywilizowane  powinny  takie  czyny  potępiać.  

Na  początku  XXI  w.  do  jednych  z  głównych  przyczyn  ruchów  

uchodźczych
7
  na  świecie  należą  warunki  ekonomiczne, konflikty  na  tle  

narodowościowym, etnicznym  i  religijnym, wojny  domowe, polityka  terroru, 

reżimy  polityczne. W  aspekcie  uchodźców  nie  jest  dostrzegany  kolejny  

problem. Nie  można  bowiem  wykluczyć, iż  w  przyszłości  ludzie  będą  

uciekać  również  z  powodu  zagrożenia  zjawiskiem  terroryzmu. Nie  ulega  

bowiem  wątpliwości, iż  pewne  przyczyny  terroryzmu  wykazują  podobień-

stwo  z  częścią  uwarunkowań  ruchów  uchodźczych.    

Obecnie  w  Europie  dominuje  migracja  o  charakterze  zarobkowym. 

W związku  z  tym  obserwuje  się  wzrost  różnych  form  działalności  prze-

stępczej, np. przemytu  i  handlu  ludźmi, prostytucji, niewolniczej  pracy, wy-

zysku. W  wielu  krajach  zwiększa  się  liczba  tzw. „papierowych” małżeństw. 

W  Unii  Europejskiej  kładzie  się  nacisk  na  skoordynowanie  polityki  imi-

gracyjnej  i  azylowej, respektowanie  zasady  non-refoulement, udzielanie  

                                                           
6 W  nawiasie  przywołuję  wybrane  wyroki  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  

w Strasburgu. Użyty  skrót „v” oznacza „versus” (przeciwko), np. skarga  osoby  X.Y. złożona  

przeciwko  określonemu  państwu-sygnatariuszowi  Konwencji  Europejskiej.  
7 Zob. A. Potyrała, Współczesne  uchodźstwo. Próby  rozwiązania  międzynarodowego  problemu, 

Poznań  2005. 
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ochrony  uzupełniającej, tymczasowej  osobom  z  państw  trzecich  oraz  przy-

znawanie  im  odpowiedniego  statusu
8
.  

Pracę  przymusową, poddaństwo  i  handel  ludźmi  nie  należy  uznawać  

za  relikt  przeszłości. Komisja  Europejska  uznała  handel  ludźmi  za „niewol-

nictwo  naszych  czasów”
9
, którego  ofiarą  mogą  paść  zarówno  kobie-

ty, mężczyźni, jak  i  dzieci  w  różnym  wieku. W „Strategii  UE  na  rzecz 

wyeliminowania  handlu  ludźmi  na  lata  2012-2016” wskazano, iż  współcze-

sne  niewolnictwo  może  występować  w  postaci, np. zmuszania  do  prostytu-

cji, żebractwa, służby  domowej, popełniania  przestępstw (np. handel  narkoty-

kami, kradzieży), ponadto  nielegalnej  adopcji, pozyskiwania  narządów  do  

transplantacji, zawierania  małżeństw  pod  przymusem. Przed  państwami-

sygnatariuszami  Konwencji  Europejskiej  wyłania  się  problem  opracowania  

skutecznych, efektywnych, transparentnych  oraz  zintegrowanych  mechani-

zmów  zapobiegawczych  i  prewencyjnych.  

Standardy  ochrony  praw  człowieka  wymagają, aby  rozważnie  oceniać  

sytuację  przed  podjęciem  decyzji  o  deportacji. Władze  nie  powinny  depor-

tować  kogoś  do  kraju, o  którym  posiadają  wiedzę, iż  może  być  tam  nara-

żony  na  utratę  życia, zdrowia, bądź  tortury, nieludzkie  lub  poniżające  trak-

towanie  albo  karanie
10

. Osoba, która  ma  zostać  deportowana  powinna  mieć  

zapewnione  skuteczne  środki  odwoławcze (np. Ahmed  v. Cypr, 2013 r., 

skarga  nr  55352/12; Mo. M. v. Francja, 2013 r., skarga  nr  18372/10).  

W  sprawie  Jabari  przeciwko  Turcji, 2000 r. (skarga  nr  40035/98), oby-

watelka  Iranu  uciekła  z  kraju  ojczystego  w  obawie  przed  karą  chłosty, 

bądź  ukamieniowania, ponieważ  w  prawie  islamskim  cudzołóstwo  jest  

bardzo  surowo  karane. Kobieta  udała  się  do  Turcji, a  następnie  do  Francji. 

                                                           
8 Szerz. art. 62-63a  Traktatu  z  Lizbony  zmieniającego   Traktat   o   Unii  Europejskiej  i  Trak-

tat   ustanawiający Wspólnotę Europejską  sporządzony w Lizbonie  dnia  13  grudnia  2007 r. 

(Dz. U. z  2009 r., Nr 203, poz. 1569). Zob. także  W.S. Staszewski, Zagadnienia  migracji  lud-

ności  w  konwencjach  Rady  Europy, „Studia  Prawnicze  KUL” 2009, nr 1 (37), s. 119-131; B. 

Goworko-Składanek, Problematyka  migracji  w  dokumentach  Wspólnot  Europejskich, [w:] Pod  

wielkim  dachem  nieba”. Granice, migracje  i  przestrzeń  we  współczesnym  społeczeństwie, W. 

Muszyński, E. Sikora (red.), Toruń  2009, s. 155-168. 
9 Komunikat  Komisji  do  Parlamentu  Europejskiego, Rady, Europejskiego  Komitetu  Ekono-

miczno-Społecznego  i  Komitetu  Regionów  z  dnia  19  czerwca  2012 r., Strategia UE na rzecz 

wyeliminowania  handlu  ludźmi  na  lata  2012-2016 [COM (2012) 286]. Zob. dyrektywę  Par-

lamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii  Europejskiej  z  dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapo-

biegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępująca decyzję 

ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U. L  101  z  dn. 15  kwietnia  2011 r.). 
10 D. Long, Developments  in  extradition  and  expulsion  cases, [w:] D. Long, Guide  to  juris-

prudence  on  torture  and  ill-treatment. Article  3  of  the  European  Convention  for  the  Pro-

tection  of  Human  Rights, Geneva  2002, s. 33. Zob. także  R. Alleweldt, Protection  against  

expulsion  under  article  3  of  the  European  Convention  on  Human  Rights, „European  Jour-

nal  of  International  Law” 1993, vol. 4, no 3, s. 360-376. 
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Władze  francuskie  skierowały  ją  jednak  ponownie  do  Turcji, gdzie  wystą-

piła  o  azyl. Z  powodu  niedochowania  terminu  wniosek  skarżącej  nie  zo-

stał  rozpatrzony. Nie  mogła  się  jednak  od  tej  decyzji  odwołać. W  prawie  

tureckim  termin  na  złożenie  wniosku  o  azyl  był  bowiem  stanowczo  za  

krótki (zaledwie  pięć  dni). Kobieta  miała  zostać  wydalona  mimo, iż  władze  

wiedziały, że  w  Iranie  skarżąca  mogła  zostać  torturowana, a  nawet  skazana  

na  śmierć. Trybunał  strasburski  stwierdził  złamanie  art. 3  i  13  KE.  

Podobna  sytuacja  wystąpiła  w  sprawie  Dzhurayev  przeciwko  Rosji, 

2013 r. (skarga  nr 71386/10). Skarżący,  wyznawca  islamu, uciekł  z  Tadżyki-

stanu  z  powodu  prześladowań  na  tle  religijnym  oraz  przypisywania  mu  

współpracy  z  organizacją  paraterrorystyczną. W  Rosji  otrzymał  azyl  tym-

czasowy. Jednak  władze  Tadżykistanu  wystąpiły  o  jego  wydalenie. Rosja  

posługując  się  enigmatycznym  pojęciem „bezpieczeństwo  narodo-

we” przychyliła  się  do  deportacji. Skarżący  został  uprowadzony  i  porwany  

na  terenie  Moskwy. W  Tadżykistanie  przekazano  go  w  ręce  funkcjonariu-

szy  policji, którzy  go  torturowali. Biciem  i  siłą  wymuszono  na  mężczyźnie  

przyznanie  się  do  czynów, z  którymi  nie  miał  nic  wspólnego, a  za  które  

dostał  wyrok  dwudziestu  sześciu  lat  więzienia. Trybunał  orzekł  naruszenie  

art. 3  Konwencji  Europejskiej. W  uzasadnieniu  wyroku  wskazano, iż  władze  

Rosji  nie  zachowały  procedur  prawnych, nie  wzięły  pod  uwagę  statusu  

azylanta, ani  sytuacji  panującej  w  Tadżykistanie.  

Posługując  się  określeniem „bezpieczeństwo  państwa” nie  powinno  się  

podejmować  decyzji  o  wydaleniu  do  kraju, w  którym  występuje  rzeczywi-

ste  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia. Należy  zaznaczyć, że  kwestia  odpo-

wiedzialności  władz  państwowych  za  ochronę  ludzi  pozostających  pod  

jego  jurysdykcją  musi  być  stawiana  wyżej  niż  zagrożenie, jakie  rzekomo  

stwarza  dana  osoba.  

Europejska  Konwencja  Praw  Człowieka  jest „żywym  tworem”. Nie  

wykluczone, iż  to, co  uważane  jest  za  nieludzkie  lub  poniżające  traktowa-

nie, w  przyszłości  zostanie  uznane  za  tortury. Ponieważ  ciągłe  przekształ-

canie  się  różnych  form  przemocy, które  wyłamują  się  spod  wszelkich  

norm  prawnych  i  analityczno-deskryptywnych, to  jeden  z  najpoważniej-

szych  problemów  XXI  w.  

Ponadto  w  prawie  wewnętrznym  państw – sygnatariuszy  Konwencji  

Europejskiej  powinny  istnieć  precyzyjne  i  szczegółowe  podstawy  prawne, 

w których  zezwala  się  na  pozbawienie  wolności. Aresztowanie  musi  wyka-

zywać  zgodność  z  krajowymi  przepisami  materialnymi  i  procesowymi. 

Stąd  wniosek, iż  prawo powinno  odznaczać  się  odpowiednią  jakością, do-

stępnością  oraz  przewidywalnością.  

Trybunał  strasburski  wskazał, iż „podejrzenie”, o  którym  mowa  w  art. 5  

ust.1 lit. c  Konwencji  Europejskiej  nie  może  opierać  się  na  ogólnikowych, 
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subiektywnych  i  mało  przekonywujących  przesłankach, czy przypuszcze-

niach, nawet  jeśli  początkowo  sprawiają  wrażenie  wiarygodnych (Labita  v. 

Włochy, 2000 r., skarga  nr 26772/95). „Uzasadnione” podejrzenie  powinno  

cechować  się  taką  obiektywnością  i  wiarygodnością  oraz  siłą  argumentów, 

aby  nie  tylko  śledczy, ale  i  obserwatorzy  mogli  dojść  do  przekonania, że  

dana  osoba  rzeczywiście  dopuściła  się  zarzucanego  czynu. 

Osoba  wykonująca  władzę  sądową  powinna  cechować  się  bezstronno-

ścią  i  niezależnością, zarówno  od  stron  postępowania, jak  i  organów  wła-

dzy  wykonawczej. Oznacza  to, że  powinna  zachodzić  niezawisłość  we-

wnętrzna (sędzia  nie  powinien  być  stronniczy, ani  ulegać  własnym  subiek-

tywnym  odczuciom, emocjom, czy  uprzedzeniom) i  zewnętrzna (nieuleganie  

różnym  naciskom, kierowanie  się  obiektywnością)
11

.  

Bezstronność  i  niezawisłość  wymagana  jest  szczególnie  w  przypadku  

osób  umysłowo  chorych (D.N. v. Szwajcaria, 2001 r., skarga  nr 27154/95). 

Pojęcie „osoby  umysłowo  chorej” zmienia  się  wraz  z  rozwojem  naukowym  

i  cywilizacyjnym. Według  standardów  ochrony  praw  człowieka  nie  zezwala  

się  na  pozbawianie  wolności  człowieka  tylko  dlatego, że  jego  światopogląd  

albo  postępowanie  różni  się  od  innych, jeżeli  zachowanie  to  nie  przybiera  

form  ekstremalnych.  

W  sprawie  Blume  i  inni  przeciwko  Hiszpanii, 1999 r. (skarga  nr 

37680/97), funkcjonariusze  policji  zamknęli  sześciu  skarżących  w  osobnych  

pokojach  z  przyciemnionymi  oknami, ponieważ  władze  podejrzewały  ich  

o członkostwo  w  pewnej  sekcie  religijnej. W  stosunku  do  przetrzymywa-

nych  wdrożono „kodowanie” psychologiczne. Przetrzymywano  ich  przez  

dziesięć  dni  pod  strażą. Sędzia  zarządził  skierowanie  do  kliniki  psychia-

trycznej. Stanowiło  to  rażące  pogwałcenie  standardów  strasburskich, ponie-

waż  w powyższej  sytuacji  skarżący  byli  więzieni  z  powodu  swoich  prze-

konań. Próbowano  wmówić  im  chorobę  psychiczną.  

Należy  podkreślić, iż  leczenie  psychiatryczne  w  przypadku  osób  pełno-

letnich  nie  jest  przymusowe, lecz  zależy  od  ich  dobrowolnej  decyzji. 

Przymusową  hospitalizację  można  zastosować  tylko  wtedy, gdy  jest  to  

obiektywnie  niezbędne  i  uzasadnione  względami  natury  medycznej. Wyjąt-

kowo, gdy  dana  osoba  z  powodu  niekontrolowanego  oraz  agresywnego  

zachowania  stanowi  zagrożenie  dla  siebie  i  otoczenia  można  niezwłocznie  

wydać  opinię  o  mentalnym  stanie  zdrowia
12

.   

                                                           
11 N. Mole, C. Harby, What  is  required  for  a  tribunal  to  be (1) independent  and (2) impar-

tial?, [w:] N. Mole, C. Harby, The  right  to  a  fair  trial. A  guide  to  the  implementation  of  

article  6  of  the  European  Convention  on  Human  Rights, Strasbourg  2006, s. 30-38. 
12 Zob. szerz. The  European  Convention  on  Human  Rights  and  the  rights  of people  with  

mental  health  problems  and/or   intellectual  disabilities, Budapest  2003, s. 29-38. 



Samanta  KOWALSKA 

103 

 

W  innych  sytuacjach  przymusowe  hospitalizowanie  powinno  zostać  

poprzedzone  wiarygodnym  wykazaniem, iż  występuje  i  utrzymuje  się  taki  

stan  zdrowia, który  uzasadnia  podjęcie  powyższej  decyzji  w  przypadku, 

gdy  inne  metody  leczenia  nie  przynoszą  rezultatu. Należy  jednak  uprzed-

nio  uzyskać  obiektywną  opinię  wyspecjalizowanego  lekarza. W  przeciw-

nym  razie  może  dojść  do  złamania  standardów  strasburskich  wynikających  

z  art. 5  ust. 1  lit. e  KE  w  aspekcie  poszanowania  wolności  i  bezpieczeń-

stwa  osobistego.  

Lekarz  powinien  brać  pod  uwagę  stan  zdrowotny  z  chwili   sporządza-

nia  opinii, a  nie  wcześniejszy (Varbanov  v. Bułgaria, 2000 r., skarga  nr 

31365/96). W  sprawie  Petukhova  przeciwko  Rosji, 2013 r. (skarga  nr 

28796/07), sąd  zarządził  przymusowe  poddanie  skarżącej  badaniom  psy-

chiatrycznym. Działania  te  podjęto  bez  wiedzy  kobiety. Prawo  rosyjskie  

zezwalało  na  przymusowe  badanie  tylko  w  przypadku  sprzeciwu  osoby, 

która  cierpiała  na  zaburzenia  psychiczne. W  tej  sytuacji  doszło  do  jaskra-

wego  złamania  standardów  strasburskich, ponieważ  sędzia  oparł  się  tylko  

na  opinii  funkcjonariuszy  policji  i  psychiatry  sprzed  siedmiu  miesięcy. 

Lekarz  osobiście  skarżącej  nie  przebadał.  

Jeżeli  dana  osoba  dobrowolnie  zgodzi  się  na umieszczenie  w  domu  

opieki  społecznej  nie  można  tego  uznać  za  naruszenie  standardów  wynika-

jących  z  art. 5  KE. Interes  jednostkowy  podyktowany  zapewnieniem  opieki  

socjalnej, medycznej  i  higienicznej  może  bowiem  uzasadniać  podjęcie  ta-

kich  kroków  przez  władzę  pod  warunkiem, iż  nie  dojdzie  do  tego  pod  

wpływem  przymusu, podstępu  lub  groźby. W  sprawie  H.M.  przeciwko  

Szwajcarii, 2002 r. (skarga  nr  39187/98), syn  skarżącej  nie  zapewniał  swojej  

matce  właściwych  warunków  bytowo-socjalnych. Dlatego  gubernator  kanto-

nu  Berno, kierując  się  dobrem  kobiety, przekazał  ją  do  wyspecjalizowanej  

instytucji, gdzie  nikt  nie  ograniczał  jej  swobody  poruszania  się, ani  możli-

wości  kontaktowania  się  z  innymi  osobami  także  spoza  ośrodka.  

Odmienna  sytuacja  miała  miejsce  w  sprawie  Mihailovs  przeciwko  Ło-

twie, 2013 r. (skarga  nr 35939/10). Skarżący  był  niepełnosprawny  i  chory  

na  epilepsję. Żona  mężczyzny  doprowadziła  do  ubezwłasnowolnienia  oraz  

skierowania  skarżącego  do  zakładu  opiekuńczego  nie  uzyskawszy  jego  

zgody. Mężczyzna  przebywał  w  tej  placówce  dziesięć  lat. Mimo, iż  opinie  

lekarzy  wykazały, że  nie  cierpi  na  chorobę  psychiczną, skarżący  nie  mógł  

przez  cały  ten  okres  wystąpić  o  sądową  kontrolę  decyzji  o  skierowaniu  

do  tej  instytucji, ani  o  ubezwłasnowolnieniu. Ponieważ  ówcześnie  według  

prawa  łotewskiego  ubezwłasnowolnionemu  nie  przysługiwało  uprawnienie  

do  wystąpienia  o  uchylenie  decyzji  w  tym  zakresie. W  tej  sprawie  doszło  

do  arbitralnego  pozbawienia  wolności  oraz  rażącego  naruszenia  standardów  

ochrony  praw  człowieka.     
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Zgodnie  z  orzecznictwem  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  

pozbawienie  wolności  nie  powinno  być  dłuższe  niż  trwanie  choroby. Mię-

dzy  okresem  wpłynięcia  opinii  lekarza  a  podjęciem  decyzji  sądu  w  spra-

wie  wydłużenia  detencji  nie  powinno  upłynąć  zbyt  wiele  czasu (Pereira  v. 

Portugalia, 2002 r., skarga  nr 44872/98). Detencja  z  związku  z chorobą  psy-

chiczną  powinna  być  systematycznie  sądownie  kontrolowana. 

Według  obowiązującej  w  RP  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994 r.  

o ochronie  zdrowia  psychicznego (Dz. U. z  2011 r., Nr 231, poz. 1375  

z późn. zm.), „zdrowie  psychiczne”  jest  fundamentalnym  dobrem  osobistym  

człowieka. Organy władzy  państwowej  zostały  zobowiązane  do  ochrony  

praw  osób  z  zaburzeniami  umysłowymi
13

. Zdrowie  psychiczne  zostało  więc  

podniesione  do  rangi  wartości  normatywnej  chronionej  przez  prawodawcę. 

Powyższa  ustawa  nakazuje  przy  wyborze  rodzaju  i  metod  leczniczych  

brać  pod  uwagę  nie  tylko  cele  zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra 

osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi. Powinno  dążyć się  do osiągnię-

cia  poprawy stanu  zdrowia w sposób najmniej  uciążliwy. Osoba, która  

otrzyma  skierowanie  do  szpitala  psychiatrycznego  albo  domu  pomocy  

społecznej  ma  prawo  do  porozumiewania  się  bez  ograniczeń  z  rodziną  

i innymi  osobami, zakazuje  się  kontroli  korespondencji (art. 1, 12-13). 

Analizując  mentalny  stan  zdrowia  powinno  uwzględniać  się  nie  tylko  

zmieniające  się  prawo, ale  także  postęp  medycyny, a  także  zmiany  zacho-

dzące  w  świadomości  oraz  trendach  społecznych. Problemem  jest  przeka-

zywanie  do  szpitali  psychiatrycznych  ludzi  w  rzeczywistości  zdrowych, 

których  ktoś  chce  się „pozbyć” lub  osób, które „celowo  się  tam  udają”, aby  

uniknąć  odpowiedzialności  karnej. Należy  w  tym  zakresie  przeprowadzać  

bardziej  skrupulatną  kontrolę.  

W  wielu  krajach  zachodzi  potrzeba  gruntownej  i  systemowej  reformy  

służby  zdrowia  nie  tylko  w  kontekście  leczenia  osób  z  zaburzeniami  psy-

chicznymi. Szpital  kojarzony  jest  z  placówką, w  której  ratuje  się  ludzkie  

życie. Państwa – strony  Konwencji  Europejskiej  są  zobowiązane  do  ustana-

wiania  przepisów  egzekwujących  wysokie  standardy  zawodowe  lekarzy.  

Obowiązkiem  lekarza  jest  kierowanie  się  dobrem  pacjenta, dostosowy-

wanie  diagnostyki  i  sposobu  leczenia  do  jego  indywidualnych  potrzeb. 

Jednym  z  podstawowych  środków  ochrony  prawnej  życia  i  zdrowia  pa-

cjentów  jest  możliwość  uruchamiania  postępowań  sądowych (proces  cywil-

ny, karny) oraz  dyscyplinarnych  przed  organami  odpowiedzialności  zawo-

                                                           
13 Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  19  sierpnia  1994 r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego (Dz. U. z  

2011 r., nr 231, poz. 1375  z  późn. zm.) oprócz organów  administracji  rządowej  oraz  jednostek  

samorządu  terytorialnego, powyższe  działania  mogą  być  realizowane  także, np. przez  grupy  

samopomocy  pacjentów  i  ich  rodzin, stowarzyszenia  i  fundacje, kościoły  oraz  związki  

wyznaniowe.    
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dowej  lekarzy (Calvelli  i  Ciglio  v. Włochy 2002 r., skarga  nr  32967/96; 

Şentürk  v. Turcja, 2013 r., skarga  nr  13423/09).  

Kolejny  aspekt  dotyczy  informowania  pacjenta  o  stanie  zdrowia  oraz  

przysługujących  prawach. Każdy  pacjent  ma  prawo  wyrażać  zgodę  lub  

odmowę  na  przeprowadzenie  zabiegu  diagnostycznego, terapeutycznego, czy  

rehabilitacyjnego. W  przypadku, gdy  pacjent  nie  jest  w  stanie  świadomie  

podjąć  decyzję  lub  jest  małoletni, oświadczenie  to  należy  uzyskać  od  

przedstawiciela  ustawowego  lub  opiekuna  faktycznego, a  gdy  jest  to  nie-

możliwe – otrzymać  zezwolenie  sądu  opiekuńczego. Gdy  pacjent  ma  ukoń-

czone  lat  szesnaście, wymagana  jest  również  jego  zgoda
14

. Naruszeniem  

standardów  praw  człowieka  jest  sytuacja, w  której  wbrew  woli  pacjenta, 

lekarze  będą  próbowali  przeforsować  swoje  stanowisko, wymusić  określony  

zabieg  lub  metodę  leczenia. Nikomu  nie  można  ubliżać  z  powodów  świa-

topoglądowych, religijnych, etc. Jeśli  wymogi  określone  prawem  są  spełnio-

ne, lekarz  zobowiązany  jest  do  uszanowania  woli  pacjenta (np. Csoma  v. 

Rumunia, 2013 r., skarga  nr 8759/05)
15

.  

Lekarz  może  powstrzymać  się  jednak  od  wykonania  określonego za-

biegu  lub  podjęcia  metody  leczenia
16

. Wówczas  ustawa  nakłada  na  tego  

lekarza wskazanie  realnych  możliwości  uzyskania  świadczenia  w  innym  

podmiocie  służby   zdrowia. W  ustawie  jednak  nie  wyjaśniono, jak  można  

ocenić, czy  możliwości  te  są „realne”. Sytuacja, w  której  lekarz  mo-

że odmówić  wykonania  świadczenia  zdrowotnego  nie  dotyczy  jednak  jak  

stanowi  art. 30  ustawy  z  dnia  5  grudnia  1996 r.  o  zawodach  lekarza  

i lekarza  dentysty (Dz. U. z  2012 r., poz. 1456  z  późn. zm.) okoliczności, 

w których „zwłoka  w  jej udzieleniu mogłaby spowodować  niebezpieczeństwo 

utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała  lub  ciężkiego  rozstroju  zdrowia, 

oraz  w innych  przypadkach niecierpiących  zwłoki”. W  ustawie  nie  wskaza-

no  jednak, jaki  próg  powinien  zostać  przekroczony, aby  niebezpieczeństwo  

utraty  życia  lub  rozstroju  zdrowia  można  byłoby  określić  jako „ciężkie” 

i „niecierpiące  zwłoki”. Mimo, iż  wydaje  się  to  logiczne, w  praktyce  może  

wywołać  dysonans  interpretacyjny.  

                                                           
14 Zostało  to  zagwarantowane  na  podstawie  art. 32  ust. 1-3  i  5  ustawy  z  dnia  5  grudnia  

1996 r.  o  zawodach  lekarza  i  lekarza  dentysty (Dz. U. z  2012 r., poz. 1456  z  późn. zm.). 

Zob. M. Śliwka, Prawa  pacjenta  w  prawie  polskim  na  tle  porównawczym, Toruń  2010, a  

także  T. Brzeziński, Etyka  lekarska, Warszawa  2012.  
15 W  Karcie  Praw  Podstawowych  Unii  Europejskiej  zapis  o  zgodzie  osoby  zainteresowanej  

znajduje  się  w  art. 3. Twórcy  Karty  wskazali, iż  zgoda  ta  powinna  być „swobodna  i  świa-

doma”. Ponadto  wymaga  się, aby  została „wyrażona  zgodnie  z  procedurami  określonymi  

przez  ustawę”, czyli  odesłano  do  szczegółowych  regulacji  prawa  krajowego  w  tej  materii. 
16 Art. 39  ustawy  z  dnia  5  grudnia  1996 r.  o  zawodach  lekarza  i  lekarza  dentysty (Dz. U. z  

2012 r., poz. 1456  z  późn. zm.). 
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Zagwarantowanie  właściwych  warunków  higienicznych  i  sanitarnych  

w placówkach  służby  zdrowia  to  wymóg  ustawowy. Z  danych  Europejskie-

go  Centrum  ds. Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób (European  Centre  for  

Disease  Prevention  and  Control – ECDC)
17

 wynika, iż  każdego  dnia  

w Europie  tysiące  ludzi  zmaga  się  z  infekcjami  i  zakażeniami, do  których  

dochodzi  w  placówkach  szpitalnych. Jednym  z  nich  jest  gronkowiec  złoci-

sty (Methicyllin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA), który  nie  jest  już  

tylko „bakterią  szpitalną”. W  sprawie  Z. przeciwko  Polsce, 2012 r. (skarga  

nr  46132/08), ciężarna  pacjentka  borykała  się  z  mocnymi  bólami  brzucha. 

Kobieta  trafiała  do  kolejnych  szpitali, ale  nikt  nie  mógł  zdiagnozować  

przyczyny  schorzenia. Kilka  razy  wykonywano  laparotomię (otwarcie  ope-

racyjne  jamy  brzusznej). U  pacjentki  nastąpiła  wielonarządowa  niewydol-

ność (multiple  organ  dysfunction  syndrome) wywołana  gronkowcem, co  

spowodowało  w  rezultacie  śmierć  płodu. Trzy  tygodnie  później  stwierdzo-

no  zgon  pacjentki  w  wyniku  sepsy. Kobieta  nie  była  informowana  o  sta-

nie  swego  zdrowia, ani  o  ewentualnych  skutkach  wdrażanych  procedur  

medycznych. Powyższy  przykład  ukazuje „chorobę” szpitali, ewidentne  braki  

w  egzekwowaniu  przepisów  dotyczących  praw  pacjenta  oraz  zaniedbania  

w  „sztuce” medycznej. Stąd  wniosek, że  reformowanie  służby  zdrowia  po-

winno  odbywać  się  systematycznie  i  kompleksowo, aby  sprostać  standar-

dom  praw  człowieka.       

Odpowiednie  środki medyczne, warunki  infrastrukturalne, kadrowe, sani-

tarne  oraz  standardy  bezpieczeństwa  powinny  być  zapewnione  także  

w ośrodkach  opieki  społecznej. Trybunał  strasburski  badał  niezwykle  bul-

wersującą  sprawę śmierci  15  dzieci  niepełnosprawnych  fizycznie  i  psy-

chicznie  w  państwowym  ośrodku  opiekuńczym  w  Bułgarii. Mimo  wielo-

krotnych  interwencji  przez  dyrektorkę, ośrodek  nie  otrzymywał  żadnego  

wsparcia  ze  strony  samorządu, ani  ministerstwa. Zimowe  warunki  sprawiły, 

że  placówka  została  odcięta  od  wszelkiej  pomocy. Pracownicy  ze  swoich  

zapasów  przynosili  żywność  i  dzielili  się  z  podopiecznymi. Ogrzewanie  

włączano  zaledwie  na  dwie  godziny  dziennie. Trudne  warunki  doprowadzi-

ły  do  tragicznych  i  traumatycznych  wydarzeń. Trybunał  stwierdził  jedno-

znacznie  naruszenie  prawa  do  życia  z  powodu  bezczynności  organów  

państwowych (Nencheva  i  inni  v. Bułgaria, 2013 r., skarga  nr  48609/06).  

Bezczynność  organów  władzy  państwowej  to  nadal  jedna  z  najwięk-

szych „bolączek” wielu  krajów. Należy  jak  najszybciej  wdrożyć  odpowied-

nią  koordynację  instytucji  państwowych  oraz  reformę  systemu  opieki  

                                                           
17 Rozporządzenie (WE) nr 851/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  

2004 r. ustanawiające  Europejskie  Centrum  ds. Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób (Dz. U. L  

142  z  dn. 30  kwietnia  2004 r.). 
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zdrowotnej  i  sądownictwa, aby  nie  dochodziło  do  naruszeń  praw  człowie-

ka. 

Ochrona  prawa  do   życia  obejmuje  również  więźniów. Według  stan-

dardów  praw  człowieka  więźniowie  powinni  mieć  zagwarantowaną  odpo-

wiednią  opiekę  medyczną. Administracja  więzienna  powinna  zadbać  

o dobro  i  stan  zdrowotny  aresztowanego/więźnia
18

 bez  względu  na  „ciężar  

gatunkowy” przestępstwa, o  które  jest  podejrzewany  lub  skazany (Dybeku  

v. Albania, 2007 r., skarga  nr 41153/06; Vinter  i  inni  v. Wielka  Brytania, 

2013 r., skarga  nr 66069/09, 130/10, 3896/10). Wśród  niewłaściwych  warun-

ków  więziennych  można  wymienić, np. brak  właściwego  oświetlenia, wenty-

lacji, dostępu  do  wody. Ponadto  zbyt  mało  zajęć  o  charakterze  kultural-

nym, wychowawczym, rekreacyjno-sportowym (Grzywaczewski  v. Polska, 

2012 r., skarga  nr 18364/06; Olszewski  v. Polska, 2013 r., skarga  nr 

21880/03). Władze  nie  mogą  się  tłumaczyć brakiem funduszy (np. dostoso-

wanie  cel, remonty, konserwacje) [np. Dankevich  v. Ukraina, 2003 r., skarga  

nr 40679/98; Mamedova  v. Rosja, 2006 r., skarga  nr 7064/05]. Europejski  

Trybunał  Praw  Człowieka  niedochowanie  w/w  regulacji  orzekł  w  sprawie  

D.G. przeciwko  Polsce, 2013 r. (skarga  nr 45705/07). Więzień  cierpiał  na  

paraliż  obustronny, poruszał  się  na  wózku  inwalidzkim. Chory  wymagał  

specjalistycznej  opieki, cewników  i  pieluchomajtek, których  mu  nie  zapew-

niono. W  wyniku  tego  miał  trudności  z  utrzymaniem  higieny  osobistej, 

a jego  stan  zdrowia  się  pogorszył. Trybunał  uznał  odpowiedzialność  władz  

penitencjarnych. Wskazał  na  potrzebę  uregulowania  stanu  prawnego  wię-

ziennictwa.  

Szczególna  odpowiedzialność  państwa  pojawia  się  wtedy, gdy  osoba, 

która  trafia  na  komisariat  policji/do  aresztu/więzienia  jest  zdrowa, a  wy-

chodzi  pobita, skatowana  lub  co  gorsza – tam  umiera. Państwo  zobligowane  

jest  wówczas  do  przeprowadzenia  sprawnego, skutecznego  i  niezależnego  

śledztwa (np. Kiliç  v. Turcja, 2000 r., skarga  nr 22492/93; Velikova  v. Bułga-

ria, 2000 r., skarga  nr  41488/98; Valasinas  v. Litwa, 2001 r., skarga  nr 

44558/98; Robineau  v. Francji, 2013 r., skarga  nr 58497/11; Shchokin  v. 

Ukraina, 2013 r., skarga  nr 4299/03). 

Należy  podkreślić, iż  z  art. 2  ust. 2  KE  wynika, iż  złamaniem  standar-

dów  jest  nie  tylko  umyślne  spowodowanie  śmierci  człowieka, ale  i  posłu-

giwanie  się  różnymi  formami  przemocy  fizycznej (np. kopanie, bi-

cie, używanie  broni  ostrej, czy  pojazdu  opancerzonego), albo/i  psychicznej 

(np. szykanowanie, dręczenie, mobbing), które  nie  wiążą  się  ze  skutkiem  

                                                           
18 A. Reidy, Detention  on  medical  grounds, [w:] A. Reidy, The  prohibition  of  torture. A  guide  

to  the  implementation  of  article  3  of  the  European  Convention  on  Human  Rights, Stras-

bourg  2002, s. 29-31.  
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śmiertelnym, ale  powodują  dotkliwe  cierpienia  lub  stan  zagrożenia  dla  

życia  i  zdrowia (McShane  v. Wielka  Brytana, 2002 r., skarga  nr  43290/98). 

W  obliczu  zamieszek  społecznych  lub  demonstracji  funkcjonariusze  

publiczni  powinni  posługiwać  się  środkami  obezwładniającymi, np. strumie-

niami  wody; siatkami; pociskami  łzawiącymi, olśniewającymi, ogłuszającymi, 

gumowymi. W  orzeczeniu  Yaşa  przeciwko  Turcji  z dnia  16  lipca  2013 r. 

(skarga  nr  44827/08), Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka  zaznaczył, iż  

użycie  gazu  łzawiącego  do  rozproszenia  demonstracji  również  nielegalnej  

nie  będzie  zgodne  z  analizowaną  normą  konwencyjną, jeżeli  gaz  będzie  

bezpośrednio  skierowany  w  tłum, powodując  obrażenia, a  nawet  śmierć  

ludzi. Trybunał  podkreślił, iż  w  prawie  krajowym  powinny  być  wyraźnie  

określone  i  respektowane  podstawy  prawne  oraz  sposób  posługiwania  się  

środkami  obezwładniającymi.   

Tasery (paralizatory) w  wielu  krajach  traktowane  są  jako broń „lekka”. 

Nie  zawsze  ich  zastosowanie  wskazuje  na  proporcjonalność  użycia  siły  

przez  funkcjonariuszy. Potwierdza  to  tragiczna  śmierć  obywatela  polskiego  

Roberta  Dziekańskiego, który  zmarł  na  lotnisku  Vancouver  International  

Airport  w  październiku  2007 r. wskutek  kilkakrotnego  nieuzasadnionego  

zastosowania  tasera  przez  funkcjonariuszy  kanadyjskiej policji  RCMP (Roy-

al  Canadian  Mounted  Police).    

Używanie  broni  ostrej  przez  funkcjonariuszy  wymaga  szczególnej  

ostrożności
19

. Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka  w  Strasburgu wskazał, 

iż  zwalczanie  zorganizowanej  przestępczości i terroryzmu może w pewnych  

sytuacjach  wymagać  użycia  broni (np. McCann, Farrell  i  Savage  v. Wielka  

Brytania, 1995 r., skarga  nr 18984/91; Ribitsch  v. Austria, 1995 r., skarga  nr 

18896/91; Dikme  v. Turcja, 2000 r., skarga  nr 20869/92), ale nie  może  to  

wykraczać  poza  granice, o  których  mowa w Konwencji  Europejskiej. Opera-

cje  służb  bezpieczeństwa  powinny być dobrze  zaplanowane, przeprowadzone  

oraz  kontrolowane, nawet  jeśli  przebiegają  w  trudnej  sytuacji  społecznej, 

bądź  niesprzyjających  warunkach  terenowych  lub  pogodowych (Kelly  i inni  

v. Wielka  Brytania  z  2001 r., skarga  nr  30054/96)
20

. 

Według  standardów  strasburskich  śledztwo  powinno  zostać  urucho-

mione  nie  tylko  wtedy, gdy  niewłaściwego  traktowania  dopuszczają  się  

funkcjonariusze  publiczni, czy  urzędnicy, ale  także  osoby  prywatne  będące  

pod  jurysdykcją  państwową. W  sprawie  M.C.  przeciwko  Bułgarii, 2003 r. 

(skarga  nr  39272/98), nie  zapewniono  skutecznego  i  sprawnego  śledztwa  

                                                           
19 Por. ustawę  z  dnia  24  maja  2013 r.  o  środkach  przymusu  bezpośredniego  i  broni  palnej 

(Dz. U. z  2013 r., poz. 628  z  późn. zm.) oraz  rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  

i  Administracji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji 

(Dz. U. z  2005 r., Nr 135, poz. 1142 z  późn. zm.). 
20 Zob. szerz. S. Kowalska, Prawa  człowieka  a  terror  i  terroryzm, Kalisz  2008. 
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w przypadku  podejrzenia  dokonania  gwałtu  na  14-latce  przez  dwóch  męż-

czyzn. Niewątpliwie  gwałt  odciska  się  nie  tylko  w  psychice  ofiary, ale  

i narusza  integralność  fizyczną.  

Rzetelne  śledztwo  powinno  być  wszczęte  w  każdym  przypadku  śmier-

ci  człowieka. Nie  dochowano  tego  w  sprawie  Leopold  Przemyk  przeciwko  

Polsce, 2013 r. (skarga  nr 22426/11). Syn  skarżącego  zmarł  w  1983 r.  

w wyniku  obrażeń  doznanych  wskutek  brutalnego  pobicia  przez  funkcjona-

riuszy  Milicji  Obywatelskiej. Postępowania  sądowe  trwały  dwadzieścia  lat, 

co  doprowadziło  do  przedawnienia. Trybunał  strasburski  orzekł  złamanie  

prawa  do  życia  w  aspekcie  proceduralnym, ponieważ  Polska  nie  przepro-

wadziła  starannego  i  skutecznego  śledztwa.    

Prawo  do  rzetelnego  postępowania  sądowego (the  right  to  a  fair  trial) 

to  jedno  z  najbardziej  fundamentalnych  praw  obywatelskich. Artykuł  6  

Konwencji  Europejskiej  zapewnia  proceduralną  ochronę  praw  i  wolności  

człowieka. Standard  ten  obejmuje  badanie „zasadności (…) oskarżenia  

w wytyczonej (…) sprawie  karnej” (np. Lavents  v. Łotwa, 2002 r., skarga  nr 

58442/00; Makhfi  v. Francja, 2004 r., skarga  nr 59335/00; Sejdovic  v. Wło-

chy, 2006 r., skarga  nr 56581/00) oraz „prawa  i  obowiązki  o  charakterze  

cywilnym” (np. Sovtransavto  Holding  v. Ukraina, 2002 r., skarga  nr 

48553/99; Zvolský  v. Czechy, 2003 r., skarga  nr 46129/99; Chevrol  v. Fran-

cja, 2003 r., skarga  nr 49636/99). 

Należy  podkreślić, iż  sędzia, ani  przedstawiciele  mediów  nie  powinni  

wypowiadać  się  przed  wydaniem  prawomocnego  wyroku  w  sposób, który  

przekreślałby  zasadę  domniemania  niewinności (art. 6  ust. 2  KE) [Daktaras  

v. Litwa, 2000 r., skarga  nr 42095/98; Iwańczuk  v. Polska, 2001 r., skarga  

25196/94; Lamanna  v. Austira, 2001 r., skarga  nr 28923/95; Butkevičius  v. 

Litwa, 2002 r., skarga  nr 48297/99; Lavents  v. Łotwa, 2002 r., skarga  nr 

58442/00; Marziano  v. Włochy, 2002 r., skarga  nr 45313/99]. 

Co  prawda, organy  ścigania  i  wymiaru  sprawiedliwości  mogą  posługi-

wać  się również  dowodami, które  występują  niezależnie  od  oskarżonego, 

np. substancjami  pochodzenia  organicznego, wydzielinami  organizmu, ale  

pod  warunkiem, iż  nie  zostały  pobrane  pod  wpływem  nacisków  lub  

z zastosowaniem  przymusu (Ortiz  i  Martin  v. Hiszpania, 1999 r., skarga  nr 

43486/98). 

Rozwój  nowoczesnych  technologii  sprawia, że  wyłania  się  kolejny  dy-

lemat  związany  z  monitorowaniem  obywateli. Urządzenia  te  mają  na  celu  

zwiększyć  bezpieczeństwo. Z  drugiej  strony  nasuwa  się  pytanie, czy  nie  

odbywa  się  to  kosztem  życia  prywatnego  jednostek. W  sprawie  Friedl  

przeciwko  Austrii, 1995 r. (skarga  nr  15225/89), Trybunał  strasburski  nie  

stwierdził  naruszenia  art. 8  KE, ponieważ  funkcjonariusze  policji  sfotogra-

fowali  skarżącego  podczas  demonstracji, czyli  wydarzenia  publicznego. 
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Wykonane  zdjęcia  trafiły  do  policyjnej  kartoteki  nie  dla  identyfikacji  

uczestników, czy  podjęcia  kroków  prawnych, lecz  w  celach  wyłącznie  do-

kumentacyjnych.  Funkcjonariusze  nie  ingerowali  w  życie  prywatne  skarżą-

cego.  

Prawo  gwarantuje  ochronę  komunikacji  oraz  korespondencji. Poza  sy-

tuacjami  wyraźnie  wskazanymi  w  przepisach  prawnych, ingerencja ta  jest  

niedopuszczalna. Bez  podstaw  prawnych  oraz  odpowiedniego  nakazu  orga-

ny  ścigania  nie  mogą  wtargnąć  do  prywatnego  domu, mieszkania, biura  

czy  kancelarii, a  znalezione  dokumenty  użyć  do  wytoczenia  komuś  sprawy  

karnej  bez  wiarygodnych  dowodów (Miailhe  v. Francja, 1993 r., skarga  nr 

12661/87)
21

.  

Państwa – sygnatariusze  Konwencji  Europejskiej  powinny  zapobiegać  

przestępstwom  w  cyberprzestrzeni. Funkcjonariusze  publiczni, którzy  wyko-

nują  swoje  obowiązki  z  wykorzystaniem  sieci  internetowej  oraz  specjali-

stycznych  programów  komputerowych, nie  powinni  przekraczać  swoich  

uprawnień, ani  prawa. W  sprawie  Youth  Initiative  for  Human  Rights  prze-

ciwko  Serbii, 2013 r. (skarga  nr  48135/06), pozarządowa  organizacja  zajmu-

jąca  się  ochroną  praw  człowieka  zwróciła  się  do  służb  wywiadowczych  

Serbii – BIA (Bezbednosno-Informativna Agencija) o  udostępnienie  informa-

cji, ile  ludzi  zostało  objętych  tajną  kontrolą  w  sieci  w  określonym  prze-

dziale  czasowym. Skarżącym  odmówiono  twierdząc, iż  dane  te  są  chronio-

ne  tajemnicą  państwową. Organizacja  zwróciła  się  więc  do  krajowego  

inspektora  ochrony  danych  osobowych, według  którego  decyzja  agencji  

wywiadu  była  niezgodna  z  prawem. W  tej  sytuacji  wywiad  oświadczył, iż  

danymi, o  które  pytają  skarżący, nie  dysponuje. Europejski  Trybunał  Praw  

Człowieka  stwierdził  naruszenie  art. 10  KE. Trybunał  wskazał, iż  w  tym  

przypadku  chodziło  o  bardzo  ważne  informacje  nie  tylko  dla  debaty  spo-

łecznej, ale  i  ochrony  praw  człowieka.     

W  społeczeństwie  demokratycznym  granice  krytyki  funkcjonariuszy  

publicznych  oraz  polityków  są  szersze  niż  innych  osób (np. Janowski  v. 

Polska, 1999 r., skarga  nr  25716/94; Tuşalp  v. Turcja, 2012 r., skarga  nr 

32131/08; Vakfı  i  inni  v. Turcja, 2013 r., skarga  nr 28255/07). Jeżeli  polity-

cy  i  funkcjonariusze  publiczni  wykonując  swoje  urzędowe  funkcje, czynią  

to  z  ominięciem  lub  bez  zachowania  wymogów  prawa, mogą  jednak  li-

czyć  się  z  krytyką  obywatelską  i  to  w  formie  ostrzejszej  niż  w  innych  

okolicznościach (Nilsen  i  Johnsen  v. Norwegia, 1999 r., skarga  nr  23118/93; 

Tuşalp  v. Turcja, 2012 r., skarga  nr 32131/08). Mogą  to  być  również  wypo-

wiedzi  spontaniczne, które  niekoniecznie  muszą  przekraczać  akceptowalne  

                                                           
21 Zob. także, np. Ressiot  i  inni  v. Francja, 2012 r., skarga  nr  15054/07; Nagla v. Łotwa, 2013 

r., skarga  nr 73469/10. 
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granice  krytyki  w  społeczeństwie  demokratycznym (np. Janowski  v. Polska, 

1999 r., skarga  nr  25716/94). W  tym  celu  należy  przeanalizować  kto  był  

nadawcą  i  adresatem  określonej  wypowiedzi; ustalić  cel  ekspresji  oraz  

okoliczności, w  których  ją  sformułowano. Ponadto  istotne  jest, czy  adresat  

nie  był  prowokatorem. Należy  pamiętać, że  choć  krytyka  obywatelska  jest  

dopuszczalna, nie  może  przybierać  takiego „natężenia  słownego”, która  

uniemożliwiłaby  politykom  oraz  funkcjonariuszom  publicznym  wywiązy-

wanie  się  z  obowiązków  nałożonych  przez  prawo (Janowski  v. Polska, 

1999 r., skarga  nr  25716/94). 

Analizując  treść  art. 10  Konwencji  Europejskiej  można  wyciągnąć  

wniosek, że „wypowiedź” może  mieć  wymiar  nie  tylko  słowny, ale  również  

pozawerbalny, np. ekspresja  literacka, artystyczna
22

. Pod  omawianą  regulację  

kwalifikują  się  także  protesty  organizowane  pokojowo  i  zgodnie  z  przepi-

sami, które  nie  powodują  naruszenia  porządku  publicznego, czy  podżegania  

do  przemocy.  

W  analizowanym  artykule  Konwencji  Europejskiej  nie  ma  wprost  

sformułowanego  zakazu  stosowania  przez  organy  władzy  cenzury  prewen-

cyjnej. Nie  ulega  jednak  wątpliwości, iż  pojawienie  się  jej  pod  różną  po-

stacią  stwarza  zagrożenie  dla  istoty  państwa  demokratycznego (Ekin  v. 

Francja, 2001 r., skarga  nr  39288/98). W  Polsce  zakazuje  się  cenzury  pre-

wencyjnej  na  mocy  art. 54  ust. 2  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  

z dnia  2  kwietnia  1997 r. (Dz. U. z  1997 r., Nr 78, poz. 483)
23

.  

Z  ochrony  art. 10  KE  nie  mogą  korzystać  wypowiedzi  niezgodne  

z prawem  o  charakterze  antysemickim, rasistowskim, ksenofobicznym, czy  

nawołujące, bądź  propagujące  jakikolwiek  system  totalitarny  (np. Kühnen  v. 

Niemcy, 1988 r., skarga  nr  12194/86; Witzsch  v. Niemcy, 2005 r., skarga  nr  

7485/03).  

Państwa – sygnatariusze  Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka  są  

zobligowane  wdrożyć  skuteczne  i  efektywne  mechanizmy  oraz  regulacje  

zapewniające  realizowanie  oraz  respektowanie  praw  i  wolności  zagwaran-

towanych  w  KE. Władze  krajowe  ponoszą  odpowiedzialność  za  osoby  

przebywające  na  terenach  objętych  jurysdykcją  państwową  niezależnie  czy  

                                                           
22 S. Kowalska, Wolność  twórczości  artystycznej  a  ochrona  dóbr  kultury  w  świetle  prawa, 

[w:] Kulturowe  kody  mediów. Stan  obecny  i  perspektywy  rozwoju, M. Sokołowski 

(red.),Toruń  2008, s. 246-259. 
23 Na  temat  wcześniejszego  okresu  w  dziejach  Polski  zob. np. Nie  po  myśli  władzy. Studia  

nad  cenzurą  i  zakresem  wolności  słowa  na  ziemiach  polskich  od  wieku  XIX  do  czasów  

współczesnych, D. Degen, M. Żynda (red.), Toruń  2012; Wbrew  partii  i  cenzurze. Media  pod-

ziemne  w  PRL. Studia  i  artykuły, P. Kardela, P.P. Warot, T. Wolsza (red.), Warszawa  2012; Z. 

Romek, Cenzura  a  nauka  historyczna  w  Polsce  1944-1970, Warszawa  2010; Przeskoczyć  tę  

studnię  strachu. Autor  i  dzieło  a  cenzura  PRL, E. Skorupa (red.), Kraków  2010. 
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posiadają  obywatelstwo  danego  kraju. Odpowiedzialność  ta  dotyczy  rów-

nież  decyzji  i  działań  urzędników  oraz  funkcjonariuszy  publicznych.  

W  listopadzie 2000 r.  podpisano  Protokół  XII  do  Europejskiej  Kon-

wencji  Praw  Człowieka. Na  podstawie  powyższego  aktu  prawnego  nie  

tylko  prawa  i  wolności  przewidziane  przez  Konwencję  Europejską, ale  

każde  prawo  ustanowione  przez  prawodawcę  krajowego  powinno  zapew-

niać  ochronę  przed  dyskryminacją. Może  to  dotyczyć  pochodzenia, płci, 

koloru skóry, języka, wyznania  przynależności  do  mniejszości  narodowej  

lub  etnicznej. Nikt  nie  powinien  być  dyskryminowany  przez  władzę, za-

równo  w  odniesieniu  do  działań   podejmowanych  na  podstawie  prawa, jak  

i  w  ramach  władzy  dyskrecjonalnej (tzw. „swobodne  uznanie”). Artykuł  1  

Protokołu  nr XII  do  KE  ma  na  celu  ochronę  nie  tylko  przed  różnymi  

formami  dyskryminacji  ze  strony  organów  państwa, ale  i  między  osobami  

prywatnymi, których  prawa  i  wolności  są  regulowane  przez  prawo  krajo-

we
24

. 

Aktem  dyskryminacji  według  standardów  strasburskich  nie  jest  jednak  

ochrona, np. ludzi  starszych, niepełnosprawnych, dzieci, ofiar  przestępstw. 

Osoby  takie  wymagają  wielopłaszczyznowych  form  pomocy  oraz  wsparcia.  

Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997 r. (Dz. 

U. z  1997 r., Nr 78, poz. 483) kładzie  nacisk  na  opiekę  i  ochronę  osób  star-

szych. Do  niedawna  okres  starzenia  w  świadomości  wielu  osób  funkcjo-

nował  jako  czas  izolacji, niedołęstwa, samotności  oraz  degradacji  społecz-

nej, fizycznej  i  psychicznej. W  postrzeganiu  ludzi  starszych  nastąpiły  jed-

nak  zmiany. Obecnie  osoba  starsza  może  nadal  być  aktywna, rozwijać  

swoje  pasje  i  zainteresowania, być  potrzebna   innym  oraz  prowadzić  satys-

fakcjonujące  życie. Do  urzeczywistniania  tych  celów  nie  wystarczy  jednak  

tylko  przeformułowanie  mentalności. Państwo  i  prawo  powinno  również  

stwarzać  ludziom  starszym  możliwość  integracji, adaptacji  oraz  uczestnic-

twa  w  życiu  społecznym. Potrzebne  jest  wsparcie  zarówno  społeczne, jak  

i infrastrukturalne, funkcjonalne  oraz  strukturalne. Bardzo  ważne  jest  pod-

trzymywanie  więzi  społecznych, możliwość  zaspakajania  potrzeb  kultural-

nych, edukacyjnych, duchowych. Ponadto  powinno  zapewnić  się  dostęp  do  

odpowiedniego  wyżywienia, wypoczynku  i  rekreacji. Istotna  jest  także  po-

moc  medyczna, socjalna  i  prawna, która  chroniłaby  ich  przed  wyzyskiem  

oraz  przemocą  psychiczną.  

Niepełnosprawni  dysponują  takimi  samymi  prawami  do  ochrony  życia  

rodzinnego  i  prywatnego, jak  osoby  pełnosprawne (Botta  v. Włochy, 1998 

r., skarga  nr 21439/93). Z  orzecznictwa  strasburskiego  wynika, iż  nadal  

                                                           
24 The  scope  of  the  European  Convention: article  14  and  Protocol  12, [w:] Handbook  on  

European  non-discrimination  law, Luxembourg  2010, s. 64. 
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należy  pracować  nad  przestrzeganiem  standardów  prawnych  dotyczących  

osób  niepełnosprawnych. Powinno  się  zapobiegać  dyskryminacji, wyklucze-

niu  oraz  umożliwiać  integrację  społeczną. Ponadto  podejmować  działania  

polegające na  likwidowaniu  barier  funkcjonalnych  i  architektonicznych 

(Bayrakcı  v. Turcja, 2013 r., skarga  nr  2643/09). Osoby  niepełnosprawne  nie  

powinny  czuć  się  dyskryminowane  z  powodu  własnych  lub  prawnych  

ograniczeń. Europejska  strategia  w  sprawie  niepełnosprawności  na  lata  

2010-202025  ma  na  celu  podejmowanie  spójnych  działań  i  współpracy, 

dzięki  której  niepełnosprawni  mogliby  w  pełni  korzystać  z  przysługują-

cych  praw. Podobnie  ów  aspekt  uwypukla  Konwencja  o  osobach  niepełno-

sprawnych26, w  której  wskazano, iż  niepełnosprawni  powinni  mieć  możli-

wość  godnego, bezpiecznego  życia  bez  względu  na  przydatność  ekono-

miczną. 

Dzieci  są  szczególnie  podatne  na  manipulacje, wyzysk  i  okrucieństwo. 

Konstytucja  RP  w  art. 72  ust. 1  stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia 

ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo  żądać  od  organów  władzy  publicz-

nej  ochrony  dziecka”. Należy  zapewniać  im  warunki  do  właściwego  roz-

woju  fizycznego, psychicznego  i  emocjonalnego. Dom  powinien  być  ostoją  

miłości, zrozumienia, spokoju  i  bezpieczeństwa. Tymczasem  dzieci  padają  

ofiarą  przemocy  seksualnej  i  znęcania. Wiele  żyje  w  złych  warunkach  

bytowo-socjalnych. Cierpią  z  powodu  niedożywienia, są  zmuszane  do  pracy  

niewolniczej, czy prostytucji. Na  forum  krajowym  i  międzynarodowym  dzia-

łają  różnorodne  instytucje, których  celem  jest  niesienie  pomocy  dzieciom. 

W  preambule  Konwencji  o  prawach  dziecka  przyjętej  przez  Zgromadzenie  

Ogólne  Narodów  Zjednoczonych  dnia  20  listopada 1989 r. (Dz. U. z  1991 

r., nr 120, poz. 526) zaznaczono, iż „dziecko  z  uwagi  na  swoją  niedojrzałość  

fizyczną  oraz  umysłową, wymaga  szczególnej  opieki  i  troski, w  tym  wła-

ściwej  ochrony  prawnej, zarówno  przed, jak  i  po  urodzeniu (…). Dziecko  

powinno  być  w  pełni  przygotowane  do  życia  w  społeczeństwie  jako  in-

dywidualnie  ukształtowana  jednostka, wychowana (…) w  szczególności  

w duchu  pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości  i  solidarności”. 

Wskazano, iż  każde  dziecko  ma  prawo  korzystać  z  przysługujących  mu  

praw  bez  jakiejkolwiek  dyskryminacji (art. 2).  

                                                           
25

 Komunikat  Komisji  do  Parlamentu  Europejskiego, Rady, Europejskiego  Komitetu  Ekono-

miczno-Społecznego  i  Komitetu  Regionów, Europejska  strategia  w sprawie  niepełnospraw-

ności  2010-2020. Odnowione  zobowiązanie  do  budowania  Europy  bez barier, Bruksela, dnia  

15  listopada  2010 r. [KOM (2010) 636]. Zob. uchwałę  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  

z dnia  1  sierpnia  1997 r. – Karta  Praw  Osób  Niepełnosprawnych (M.P. z 1997 r., Nr 50, poz. 

475), a  także  Europejską  Kartę  Społeczną  sporządzoną  w  Turynie  dnia  18  października  

1961 r. (Dz. U. z  1999 r., Nr 8, poz. 67). 
26

 Konwencja  o  prawach  osób  niepełnosprawnych  sporządzona  w  Nowym  Jorku dnia  13  

grudnia  2006 r. (Dz. U. z  2012 r., poz. 1169).  
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Ofiary  przestępstw  należy  chronić  przed  dyskryminacją. Według „Pol-

skiej  Karty  Praw  Ofiary” osoby  te  mają  prawo  do  godności, szacunku, 

zrozumienia, bezpieczeństwa, wolności  od  wtórnej  wiktymizacji, dostępu  do  

sądu, restytucji  oraz  kompensacji  doznanych  szkód. Ofiarom  przestępstw  

należy  zapewnić  pomoc  medyczną, psychologiczną, materialno-socjalną  

i prawną. W  razie  potrzeby  przysługuje  im  prawo  do  anonimowości. Orga-

ny  ścigania  i  wymiaru  sprawiedliwości  powinny chronić  przed  dodatko-

wymi  dolegliwościami  związanymi  z  koniecznością  kontaktu  ze  sprawcą  

oraz  działać  nieopieszale. Dzieci  ofiary  gwałtów  powinny  być  przesłuchi-

wane  w  obecności  psychologa  oraz  w  innym  pomieszczeniu  niż  sala  roz-

praw. W  celu  usprawnienia  pomocy  ofiarom  przestępstw  organy  państwo-

we  i  instytucje  pozarządowe  powinny  podejmować  współpracę. Urzędnicy  

i funkcjonariusze  nie  powinni  czekać  aż  ktoś  z  rodziny  wystąpi  ze  for-

malnym  wnioskiem  lub  skargą  w  obliczu  zagrożenia (Öneryildiz  v. Turcja, 

2004 r., skarga  nr 48939/99). 

Państwa – sygnatariusze  Konwencji  Europejskiej  powinny  zindywiduali-

zować  działania, modyfikować  oraz  korelować  prawo  w  taki  sposób, aby  

jeszcze  skuteczniej  i  efektywniej  przeciwdziałać  dyskryminacji  oraz  naru-

szeniom  human  rights
27

.  

Od  czasu  opracowania  Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka  do-

szło  do  upadku  bloku  socjalistycznego, transformacji  ustrojowo-systemowej, 

zmian  terytorialnych, ekonomicznych, obyczajowych  i  kulturowych. Przybie-

ra  na  sile  zjawisko  terroryzmu, które  wyłamuje  się  spod  wszelkich  norm  

prawnych  i  analityczno-deskryptywnych. Immanentną  cechą  terroryzmu  jest  

amorficzność, hybrydalność  oraz  ciągłe  przekształcanie  się  w  zjadliwe  for-

my  przemocy. Czynniki  te  odciskają  się  niewątpliwie  także  na  pojmowa-

niu, formach  i  sposobach  ochrony  praw  człowieka. 

Ponadto  powstały  lub  kształtują  się  nowe  zjawiska  społeczne (np. 

związki  partnerskie, transseksualizm, rozwój  medycyny  i  biotechnologii) 

oraz  patologiczne, które  są  coraz  bardziej  wyrafinowane (np. nieznane  

wcześniej  formy  niewolnictwa, eksploatowania, dyskryminacji; prześladowa-

nia, poniżania  i  terroryzowania). Stąd  wniosek, iż  prawo  powinno  odzna-

czać  się  określoną dynamiką.  

Artykuł  46  ust. 1  KE  obliguje  państwa – sygnatariuszy  do  respektowa-

nia  orzeczeń  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka. Wymaga  to  

usprawnienia  systemu  monitorująco-kontrolnego
28

.  

                                                           
27 Zob. szerz. S. Kowalska, W  poszukiwaniu  ochrony  przed  bezprawnością  i  arbitralnością – 

strasburskie  standardy  praw  człowieka, Poznań  2014. 
28 High  Level  Conference  on  the  Future  of  the  European  Court  of Human  Rights, Interla-

ken  Declaration, 19  February  2010. Por. A. Mowbray, The Interlaken  Declaration - the  be-

ginning  of  a  New  Era  for  the  European  Court  of  Human Rights?, „Human  Rights  Law  
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Standardy  ochrony  praw  człowieka, które  zostały  w  niniejszym  artyku-

le  wysublimowane  na  podstawie  orzecznictwa  Europejskiego  Trybunału  

Praw  Człowieka  mogą  okazać  się  pomocne  w  wyborze  i  konstruowaniu  

nowych  rozwiązań  prawnych,  systemowych, zunifikowaniu  oraz  zharmoni-

zowaniu  działań  profilaktycznych  i  prewencyjnych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
Review” 2010, vol. 10, i. 3, s. 519-528; High  Level  Conference  on  the  Future  of  the  Europe-

an Court  of  Human  Rights, Izmir  Declaration, 26-27  April  2011.  
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STRESZCZENIE 
 

Kompetentnym  organem  sądowniczym  do  rozpatrywania  skarg, o  których  

stanowi  się  w  Konwencji  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych  

Wolności  jest  Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka (ETPC) w  Strasburgu. 

W  niniejszym  artykule  autorka  przeanalizowała  wybrane  skargi  indywidu-

alne  do  ETPC. Badania  naukowe  ukazują  zmiany, jakie  zaszły  w  pojmo-

waniu  i  ochronie  praw  człowieka  w  Europie  na  przestrzeni  minionych  

kilku  lat. W  niniejszym  artykule  podkreślono, iż  działania  prawne, legisla-

cyjne, administracyjne  i  sądownicze  powinna  przenikać  świadomość  i  pa-

mięć  o  istocie  praw  człowieka.  

 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka, Konwencja  o  Ochronie  Praw  Czło-

wieka  i  Podstawowych  Wolności, skarga  indywidualna, skarga  międzypań-

stwowa, prawa  człowieka. 

 

SUMMARY 
 

The Competent  judicial  authority  to  consider  applications  which  are  consti-

tuted  in  the  Convention  for  the  Protection  of  Human  Rights  and  Funda-

mental  Freedoms  is  the  European  Court  of  Human  Rights (ECHR) in  

Strasbourg. In  this  article  the  author  has  prepared  an  analysis  of  selected  

individual complaints  to  the  ECHR. Scientific  research  shows  changes  in  

the  understanding  and  protection  of  human  rights  in  Europe  during  the  

past  few  years. The  article  emphasizes  that  legal  action, legislative, admin-

istrative and  judicial  should  permeate  consciousness and  memory  of  the  

essence  of  human rights. 

 

 
KEYWORDS 

 

European  Court  of  Human  Rights, Convention  for  the  Protection  of  Hu-

man  Rights  and  Fundamental  Freedoms, individual  application, interstate  

case, human  rights. 
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Problematyka i umiejscowienie 

stanów nadzwyczajnych 
w polskim systemie prawnym  

 

 
 

Cytując profesora Kazimierza Działochę, współtwórcę Konstytucji Rzeczypo-

spolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1
, można stwierdzić, iż rozdział XI ustawy 

zasadniczej powołuje do życia „w konstytucji państwa nową konstytucję – kon-

stytucję na nadzwyczajne okoliczności”
2
. Zagadnienie stanów nadzwyczajnych 

na płaszczyźnie konstytucyjnej zostało unormowane w art. 228 do 234 ustawy 

zasadniczej. Pierwszy ze wskazanych przepisów ustanawia warunki wprowa-

dzenia stanów nadzwyczajnych oraz ogólne zasady. Kolejne zaś (art. 229-234) 

w sposób szczególny odnoszą się do rodzajów stanów nadzwyczajnych. Usta-

wodawca już w paragrafie 1 art. 228 Konstytucji wskazał w katalogu numerus 

clausus, trzy możliwe do wprowadzenia stany nadzwyczajne: wojenny, wyjąt-

kowy oraz klęski żywiołowej. Nadmienić należy, że każda postać wskazanych 

wyżej stanów, oprócz uregulowania w ustawie zasadniczej, znajduję się rów-

nież w ustawach szczególnych
3
. 

Wprowadzenie któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych nie jest jedno-

stronną wolą czy też decyzją organów państwowych, ale zawsze jest konse-

kwencją zaistnienia, pojawienia się określonego stanu rzeczy, innymi słowy 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483. 
2 Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, nr XXXIV, s. 30, cyt. za M. 

Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 165. 
3 Zob. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 

Polskiej, Dz. U. z 2002, Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.; Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o 

stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.; Ustawa z dnia 18 kwietnia 

2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm. 
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warunków, przesłanek polityczno-administracyjnych i prawnych umożliwiają-

cych jego inicjację i wyraźnie wskazanych w art. 228 Konstytucji. Mając na 

uwadze literalną treść tej normy prawnej zagadnienie stanu nadzwyczajnego 

powiązane jest z sytuacją szczególnego zagrożenia oraz „niewystarczalnością” 

posiadanych środków konstytucyjnych do jego usunięcia.  

W literaturze wielokrotnie definiowano stany nadzwyczajne, zawsze 

w oparciu o normy konstytucyjne. Tak jak uczynił to chociażby Robert Szy-

nowski – „(…) przewidziane w Konstytucji instytucje prawa wewnętrznego, 

wprowadzone na podstawie ustaw w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeśli 

zwykłe środki konstytucyjne okażą się niewystarczające”
4
. W takiej sytuacji 

istnieje możliwość czasowego odstępstwa od art. 10 Konstytucji, tj. zasady 

trójpodziału władzy stanowiącego niejako podwaliny demokratycznego porząd-

ku prawnego. Oznacza to ewentualność wykorzystania następujących metod: 

skoncentrowanie władzy w rękach egzekutywy, istotne zmiany w stanowieniu i 

tworzeniu prawa oraz modyfikację zarówno strukturalną, jak i zasad działania 

organów władzy publicznej
5
. 

Najbardziej wyczerpującą definicję stanów nadzwyczajnych przedstawili 

po zrekonstruowaniu Michała Brzezińskiego
6
, Przemysław Florjanowicz-

Błachut i Piotr Mikuli stwierdzając że „stany nadzwyczajne można określić jako 

szczegółowo normowane na poziomie konstytucyjnym lub ustawowym we-

wnątrzpaństwowe instytucje prawne oparte na konstrukcji stanu wyższej ko-

nieczności, których wprowadzenie w warunkach skrajnego zagrożenia jest prze-

jawem suwerenności państwa, znamionami których jest doraźność  

i kierunkowość działań podejmowanych w czasie ich obowiązywania oraz ich 

tymczasowość. Ponadto, instytucje stanów nadzwyczajnych upoważniają do 

czasowego ograniczenia lub uchylenia ustalonych i powszechnie obowiązują-

cych wartości o fundamentalnym znaczeniu dla państwa oraz jego obywateli”
7
. 

Według M. Brzezińskiego stan nadzwyczajny oparty jest na siedmiu ele-

mentach konstrukcyjnych. Po pierwsze jest to tryb wprowadzenia odnoszący się 

do samej procedury określającej zarówno podmioty uprawnione do jego wpro-

wadzenia, ogłoszenia, kontrolowania, nadzorowania, jak i relacje pomiędzy 

tymi podmiotami oraz inne wymogi związane z wejściem w życie. Do grupy tej 

należeć także będą prawne formy funkcjonowania stanu nadzwyczajnego. Dru-

gim elementem jest cel wprowadzenia, oznaczający przyczynę, działanie i efekt 

                                                           
4 R. Szynowski, Współdziałanie administracji wojskowej i cywilnej  w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego – wybrane elementy, Warszawa 2008, s. 64. 
5 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 10, Warszawa 2006, s. 407. 
6 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w…dz.cyt., s. 64 
7 Zob. P. Florjanowicz-Błachut, P. Mikuli, Regulacja stanów nadzwyczajnych w polskim prawie 

konstytucyjnym, s. 28, [w:] Zarządzanie kryzysowe w samorządzie Podstawy organizacyjno-

prawne, A. Kurkiewicz (red.), Warszawa 2008. 
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jaki ma zostać osiągnięty. Kolejna cecha to przesłanki zastosowania, które po-

winny wskazywać podstawy, warunki, uzasadnienie wprowadzenia stanu nad-

zwyczajnego. Zakres terytorialny natomiast, według autora, oznacza pewien 

obszar, na którym stan ma obowiązywać. Piątym elementem konstrukcyjnym 

jest czas obowiązywania, określający precyzyjnie długość trwania ewentualne-

go stanu nadzwyczajnego. Natomiast pod pojęciem środków nadzwyczajnych 

rozumieć należy, oprócz skutków wywołanych dla obywateli, również wszelkie 

zmiany związane z wprowadzeniem stanu. Ostatnim elementem jest tryb jego 

zawieszenia czy też zniesienia, który wskazuje podmioty i organy kompetentne 

do jego zakończenia
8
. 

Podsumowując niniejszy podrozdział należy dodać, że w literaturze pod-

kreśla się fakt, iż właściwym miejscem regulacji stanów nadzwyczajnych jako 

„wyjścia awaryjnego” w sytuacji szczególnej oraz ich ostateczności powinna 

być Konstytucja
9
. Ten sam tok rozumowania przyjął polski prawodawca 

umieszczając wytyczne stanów nadzwyczajnych w osobnym rozdziale Konsty-

tucji.  

 

Ograniczenia stanów nadzwyczajnych wynikające z norm 

prawa międzynarodowego i konstytucyjnego 

 

Oczywistym jest, że tworzenie norm prawnych, dotyczących możliwości 

wprowadzenia stanów nadzwyczajnych na poziomie konstytucyjnym czy też 

ustawowym, leży w gestii każdego państwa. Niewątpliwie jest to przejaw suwe-

renności w zakresie szeroko rozumianego formowania państwowego porządku 

prawnego i ma na celu oddalenie wszelkich zagrożeń (w tym zagrożenia bytu 

państwa) w sytuacjach szczególnego zagrożenia.  

Niemniej jednak z uwagi, że każdy ze stanów nadzwyczajnych niesie za 

sobą liczne ograniczenia w zakresie praw i wolności obywateli oraz jest wyjąt-

kiem od podstawowych założeń trójpodziału władz. Dlatego też każde państwo 

musi uwzględnić w stanowieniu norm dotyczących stanów nadzwyczajnych 

pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa międzynarodowego. 

W przypadku Polski są to dwa obowiązujące dokumenty: Międzynarodowy 

                                                           
8 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 21-22. 
9 Podobnie M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 22, W. Komornicki, Ustrój państwowy 

Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937, s. 430; P. Winczorek, Prawo konstytucyjne 

Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik dla studentów studiów nieprawniczych, Warszawa 2003, s. 

333; W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2000, s. 308, L. 

Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne…dz.cyt., s. 398. 
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Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
10

 (dalej zwany MPPOiP) oraz Euro-

pejska Konwencja Praw Człowieka
11

(dalej zwana EKPC). 

Artykuł 4 MPPOiP pozwala na czasowe zawieszenie wskazanej umowy 

międzynarodowej, ale tylko po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, od-

stępstwo od norm prawa międzynarodowego jest możliwe tylko w sytuacji, gdy 

„wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne zagraża istnieniu państwowości”. 

Ponadto taki stan rzeczy musi być urzędowo i powszechnie ogłoszony. Po trze-

cie podejmowane działania nie mogą być sprzeczne z innymi umowami mię-

dzynarodowymi, a podejmowane środki muszą być adekwatne do zaistniałej 

sytuacji. Dodatkowo państwo musi uwzględnić w swoim działaniu, aby nie 

dyskryminować ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, język, pochodzenie spo-

łeczne lub religię.  

W punkcie drugim artykułu 4 MPPOiP odbiera natomiast państwom moż-

liwość zawieszenia, nieprzestrzegania podstawowych praw podmiotowych jed-

nostki. Prawami tymi są: prawo do życia (art. 6), prawo do prawomocnego wy-

roku skazującego na karę śmierci (art.6), prawo do amnestii lub ułaskawienia 

skazanego na karę śmierci (art.6), zakaz poddawania torturom, nieludzkiemu 

bądź poniżającego traktowaniu i karaniu (art.7), zakaz niewolnictwa, poddań-

stwa i handlu ludźmi (art.8), zakaz pozbawiania wolności z powodu na cywilne 

zapisy umowne (art.11), generalna zasada prawa nullum crimen sine lege 

(art.15), ochrona prawna podmiotowości prawnej (art.16) oraz ochrona wolno-

ści wyznania, sumienia i myśli (art.18). 

Drugim aktem o charakterze umowy międzynarodowej o powszechnym 

zakresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej jest EKCP. Traktat ten 

został otwarty do podpisu 4 listopada 1950 r. w Rzymie, a ratyfikowany przez 

Polskę w 1992 r. Artykuł 15 dopuszcza podjęcie kroków uchylających stosowa-

nie zobowiązań międzypaństwowych wynikających z umowy, ale tylko 

„w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, pod warunkiem, że 

środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa 

międzynarodowego”. Ponadto działanie takie może nastąpić w wypadku kon-

fliktu zbrojnego bądź innego zagrożenia o charakterze publicznym zagrażające-

go życiu narodu. 

W przypadku norm krajowych, artykuł 233 ustawy zasadniczej zawiera re-

strykcje o randze konstytucyjnej, ograniczające zakres ingerencji stanów nad-

zwyczajnych w sfery funkcjonowania państwa i obywateli. Norma ta, nieco 

zmieniona przez ustawodawcę, w istocie rzeczy jest powtórzeniem sformuło-

wań zawartych we wspomnianym wyżej art. 4 MPPOiP. W ustępie 1 art. 233 

Konstytucji prawodawca odniósł się do stanu wojennego  

                                                           
10 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. 1997 Nr 38, poz. 167. 
11 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona protokołami 3, 5, 

8 oraz uzupełniona protokołem 2, Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284. 
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i wyjątkowego nie pozwalając na ograniczanie praw człowieka w zakresie god-

ności, obywatelstwa, ochrony życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia 

odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, ochrony dóbr osobistych, sumienia 

i religii, prawa petycji, prawa rodziców do wychowania dziecka i praw dziecka. 

W przypadku stanu klęski żywiołowej natomiast, zgodnie z ust. 3, ustawodawca 

dokonał zabiegu odwrotnego, wskazując wolności i swobody, które mogą pod-

legać ograniczeniu. Dzięki takiej formie legislacyjnej zakazano jakiejkolwiek 

ingerencji w niewymienione swobody i prawa. Do grupy praw wskazanych 

podlegających ograniczeniom w stanie klęski żywiołowej należą: „(…) wolno-

ści i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 

1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 

(wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 

59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność 

pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) 

oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku)”. 

Ustęp 2 artykułu 233 Konstytucji ponownie nawiązuje do ratyfikowanego 

traktatu międzynarodowego – MPPOiP, a dokładnie art. 4, nie dopuszczając do 

wprowadzenia w stanie nadzwyczajnym ograniczeń jednostki związanych z 

rasą, płcią, językiem, religią, urodzeniem, majątkiem czy też pochodzeniem. 

Dlatego też norma ta powinna być rozpatrywana jako lex specialis wobec art. 

32 Konstytucji, w którym wyrażona jest zasada równości
12

. Z tego też powodu 

nie sposób nie zgodzić się z B. Banaszak, który nie bez przyczyny stwierdził, że 

„Konstytucja nie wytycza granic ani wszystkim gwarantowanym przez siebie 

prawom i wolnościom, ani też poszczególnym z nich. Granice te ustala się  

z reguły dla konkretnego przypadku i powinno się stosować zasadę in dubio pro 

libertate pozwalającą zapewnić możliwie największą efektywność praw i wol-

ności konstytucyjnych”
13

. 

Ostatnie ograniczenie związane ze stanami nadzwyczajnymi powiązane jest 

z dwiema zasadami ogólnymi – zasadą ochrony podstaw systemu prawnego 

oraz zasadą ochrony organów przedstawicielskich, które zawarte są w art. 228 

ust. 6 i 7 Konstytucji. Ogólnie rzecz ujmując, gdyż szczegółowo zostaną omó-

wione w następnym podrozdziale, normują zakaz wprowadzania zmian w sytu-

acji jednostki w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. W ten sposób w trakcie 

jego obowiązywania nie wolno zmieniać ustawy zasadniczej, ordynacji wybor-

czych do centralnych i samorządowych organów przedstawicielskich oraz sa-

mego aktu prawnego o stanach nadzwyczajnych. Ponadto w czasie trwania i po 

zakończeniu stanu w okresie dziewięćdziesięciu dni, nie mogą być przeprowa-

                                                           
12 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 474. 
13 Tamże. 
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dzone wybory do parlamentu, samorządu, prezydenckie. Tym samym przedłu-

żeniu podlega kadencja organów z legitymacją uzyskaną w ostatnich wyborach.   

 

Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych 

 

Prawodawca ujął wszystkie zasady ogólne stanów nadzwyczajnych w art. 

228 Konstytucji. Pierwszą z reguł jest zasada wyjątkowości (lub zasa-

da ostateczności
14

) oznaczająca, że stan nadzwyczajny można wprowadzić 

„w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są 

niewystarczające”. Wartym dodania jest także pogląd jaki wyrazili Przemysław 

Florjanowicz-Błachut i Piotr Mikuli, iż stany nadzwyczajne mają charakter 

fakultatywny i dlatego też, pomimo wystąpienia wszystkich przesłanek w gestii 

uprawnionego podmiotu należeć będzie decyzja o wprowadzeniu odpowiednie-

go stanu nadzwyczajnego
15

. Ponadto, jak zauważył K. Prokop, pod pojęciem 

zwykłych środków konstytucyjnych należy rozumieć wszelkie prawodawstwo 

(konstytucyjne lub ustawowe) spoza rozdziału XI Konstytucji oraz stosowane 

na potrzeby zwykłych zadań administracyjnych bez potrzeby ograniczania ja-

kichkolwiek praw obywatelskich. Dodatkowo zagrożenie dla państwa musi 

mieć charakter realny i obiektywny
16

. Reguła ta celowo zawarta już ustępie 

pierwszym art. 228, podkreśla wyjątkowe stosowanie stanów nadzwyczajnych. 

W kolejnym ustępie znajduje się klauzula związana z obowiązkiem wpro-

wadzenia jakiegokolwiek ze stanów nadzwyczajnych, tylko na podsta-

wie ustawy lub rozporządzenia. Dodatkowo podlega ona ogłoszeniu i podaniu 

do publicznej wiadomości. Jest to zasada legalności stanów nadzwyczajnych. 

Zgodnie z ustępami 3 i 4 również wszelkie ograniczenia praw i wolności oby-

watelskich oraz zagadnienia związane z wyrównaniem strat majątkowych po-

wstałych wskutek stanu nadzwyczajnego wynikać mogą tylko z aktu prawa 

stanowionego o randze ustawowej. Konsekwencją reguły legalności jest zakaz 

domniemywania kompetencji władz w czasie trwania stanu nadzwyczajnego 

z innych regulacji prawnych.  

Wartym podkreślenia są również kwestie obowiązku wyrównania strat ma-

jątkowych. Według Leszka Garlickiego obowiązek taki spoczywa po stronie 

państwa, ale mimo wszystko nie jest absolutny. Autor publikacji wskazuje, że 

taki stan rzeczy wywodzi się z art. 228 ust. 4 Konstytucji i dlatego został ogra-

niczony zakres roszczeń odszkodowawczych, jedynie do strat powstałych 

z powodu działań zgodnych z prawem w czasie stanu nadzwyczajnego. Nato-

                                                           
14 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 168. 
15 P. Florjanowicz-Błachut, P. Mikuli, Regulacja stanów…dz.cyt., s. 30. 
16 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r., 

Białystok 2005, s. 19-20. 
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miast w przypadku kroków niezgodnych z obowiązującym prawem, każdy ma 

prawo do odszkodowania na podstawie art. 77 Konstytucji
17

. 

Trzecią klauzulą jest zasada proporcjonalności, oznaczająca konieczność 

podejmowania działań współmiernych, adekwatnych do zaistniałej sytuacji. 

Zawarta ona jest w ust. 5 art. 228 – „działania (…) muszą odpowiadać stopnio-

wi zagrożenia (…)”.  

W tym samym ustępie prawodawca unormował (wprowadzając tym samym 

do przepisów prawa powszechnie obowiązujących) zasadę celowości, zmusza-

jąc organy wprowadzające stan nadzwyczajny do jak najszybszego „(…) przy-

wrócenia normalnego funkcjonowania państwa”. 

Przepis ten odnosi się także do następnej zasady – tymczasowości. Wnio-

skować należy zatem, że stan nadzwyczajny nie posiada charakteru trwałego, 

a byt jego zawsze jest ograniczony do chwili usunięcia szczególnego zagroże-

nia. Dodatkowo reguła ta osobno normowana jest w odrębnych ustawach szcze-

gólnych dotyczących stanów nadzwyczajnych. 

W ustępie 6 art. 228 zawarta została zasada ochrony podstaw systemu 

prawnego (lub według innego nazewnictwa – zasada niezmienności najważniej-

szych ustrojowych aktów prawnych
18

), oznaczająca zakaz zmiany, w trakcie 

trwania stanu nadzwyczajnego, Konstytucji, ordynacji wyborczych do Sejmu 

i Senatu, samorządu terytorialnego, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej oraz uregulowań dotyczących stanów nadzwyczajnych. Taki 

zabieg legislacyjny ma na celu uniemożliwienie wykorzystania, użycia stanu 

nadzwyczajnego do wprowadzenia nowego systemu konstytucyjnego
19

. Słuszną 

tezę w tej kwestii postawił również w swojej książce M. Brzeziński stwierdza-

jąc, że w drodze wnioskowania a minori ad maius
20

, restrykcja zmieniania 

ustaw stanów nadzwyczajnych oraz ordynacji wyborczych obejmuje także za-

kaz zarówno ich uchylania, jak i nowelizowania chociażby częściowego i nawet 

związanego z inną materią prawną
21

. Pogląd ten potwierdził również K. Prokop 

– „podmioty posiadające inicjatywę ustawodawczą nie mogą wnieść projektów 

ustaw nowelizujących te ustawy, a Marszałek Sejmu ma obowiązek odmówić 

                                                           
17 L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 401. Zob. Art. 77. 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia 

szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicz-

nej. 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub 

praw. 
18 K. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002, s. 8. 
19 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 175, W.J. Wołpiuk, Państwo wobec…dz.cyt., s. 

84. 
20 Wnioskowanie z mniejszego na większe, czyli jeśli jest niedopuszczalne czynić mniej, to tym 

bardziej zakazane jest zrobić więcej, zob. szerzej T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawo-

znawstwa, Warszawa 2011, s. 177. 
21 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 175. 
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ich przyjęcia. W przypadku tzw. inicjatywy ludowej wszelkie czynności zwią-

zane ze zbieraniem podpisów powinny być zawieszone. Jeżeli moment wpro-

wadzenia stanu nadzwyczajnego zastał projekt ustawy w Sejmie, wszelkie prace 

z  nim związane, muszą być zawieszone. Jeżeli ustawa trafiła do podpisu Prezy-

denta, powinien on ją odłożyć ad acta. (…) Jeżeli ustawa znajduje się w Trybu-

nale Konstytucyjnym, wszystkie procedury na czas trwania stanu nadzwyczaj-

nego powinny być zawieszone”
22

. Ponadto owa petryfikacja wskazanych aktów 

prawnych ma na celu ochronę przepisów prawa mających istotne, a wręcz pod-

stawowe znaczenie dla przywrócenia systemu prawnego sprzed wprowadzenia 

stanów nadzwyczajnych
23

. 

Ostatnia z konstytucyjnych zasad ogólnych stanów nadzwyczajnych nazy-

wana jest regułą ochrony organów przedstawicielskich. Ustawodawca umiej-

scowił ją w ustępie 7 wskazanego wyżej art. 228 Konstytucji. Zgodnie z 

brzmieniem tego przepisu prawnego zabronione jest skrócenie kadencji Sejmu, 

przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz dokonanie wyborów do 

parlamentu, na Prezydenta, organów samorządu terytorialnego (w tym przypad-

ku odstępstwo od reguły, gdyż wybory do organów samorządowych mogą się 

odbyć na obszarze nieobjętym stanem nadzwyczajnym) w czasie trwania stanu 

oraz w okresie dziewięćdziesięciu dni od jego zniesienia. Tym samym kadencje 

organów zostają odpowiednio przedłużone. 

Jak zauważa L. Garlicki, wszystkie zasady są wspólne dla każdego z trzech 

stanów nadzwyczajnych. Niemniej jednak pomiędzy nimi samymi występują 

liczne różnice dotyczące między innymi przesłanek ich wprowadzenia czy też 

ograniczenia praw jak i czasu trwania
24

. 

 

Ogólna charakterystyka stanów nadzwyczajnych 

 

Pierwszym z wymienionych stanów nadzwyczajnych jest stan wojenny. 

Ten wyjątkowy tryb został znormalizowany co do przesłanek, zakresu teryto-

rialnego, trybu wprowadzenia i nadzwyczajnych środków zarówno w Konstytu-

cji, jak i w Ustawie z dnia 29 VIII 2002 r o stanie wojennym oraz o kompeten-

cjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konsty-

tucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (dalej USW)
25

.  

                                                           
22 K. Prokop, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 36. 
23 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 401-402, M. Kruk, Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997, s. 336, M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 

175-176. 
24 L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 402. 
25 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym…dz.cyt. 
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Z samej natury omawiany tryb nadzwyczajny posiada najdalej idący cha-

rakter, gdyż jego wprowadzenie będzie uzależnione nawet od zagrożenia pań-

stwa
26

. 

Artykuł 229 Konstytucji wskazuje o przesłankach wprowadzenia stanu wo-

jennego. Są to: 

 zewnętrze zagrożenie państwa; 

 zbrojna napaść na Polskę; 

 zobowiązanie do wspólnej obrony na podstawie bilateralnej między-

narodowej umowy. 

Cechą charakterystyczną powyższych przesłanek jest fakt, że posiadają one 

zawsze charakter obronny. Ponadto dwie ostatnie przesłanki, po analizie i po-

równaniu z treścią art. 116 ust. 6 Konstytucji
27

, są identyczne z warunkami 

wprowadzenia stanu wojny. Przyjąć należy, że było to działanie celowe usta-

wodawcy, gdyż stan wojenny między innymi ma służyć przygotowaniu do 

ewentualnego stanu wojny. Zgodzić się należy także z M. Brzezińskim, który 

słusznie stwierdził, że „za sprawą przesłanek zastosowania stan wojenny został 

ukształtowany jako rodzaj stanu nadzwyczajnego ściśle związany z zagroże-

niami których źródła znajdują się poza granicami kraju oraz mają charakter 

militarny”
28

. 

Jak wskazują Florjanowicz-Błachut i Mikuli pierwsza z przesłanek posiada 

charakter niedookreślony, ale należałoby przyjąć, że w takim przypadku usta-

wodawca miał na myśli zewnętrzne zagrożenie o charakterze militarno-

wojennym. W związku z tym to Prezydentowi, Radzie Ministrów i Sejmowi 

będzie przysługiwać ocena polityczna o zaistniałej sytuacji
29

. 

Druga z przesłanek precyzyjnie wskazuje warunek wprowadzenia stanu 

wojennego. Oczywistym jest także, iż z uwagi na brak definicji legalnej lub 

ustawowej, termin ten należy interpretować przy współudziale prawa międzyna-

rodowego, a konkretnie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych
30

. Na margine-

                                                           
26 L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 403. 
27 Art. 116. ust 1, Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu 

pokoju. ust.2. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do 

wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie 

wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej. 
28 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 189; podobnie L. Garlicki, Polskie pra-

wo…dz.cyt., s. 427, A. Cieszyński, Stan wojny a stan wojenny w przeobrażającym się polskim 

prawie konstytucyjnym – rekonstrukcja historyczna oraz analiza regulacji współczesnych (1921-

1997), [w:] Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999), E. Kustra (red.), Toruń 2001, s. 272. 
29 P. Florjanowicz-Błachut, P. Mikuli, Regulacja stanów…dz.cyt., [w:] red. A. Kurkiewicz, Za-

rządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008, s. 34. 
30 Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 Nr 23, poz. 90; Polska ratyfikowała Kartę w dniu 

16 października 1945 r., a dokument ratyfikacyjny został złożony Rządowi Stanów Zjednoczonych 



Problematyka i umiejscowienie stanów nadzwyczajnych w polskim … 

126 

 

sie, taką wykładnię niejednokrotnie wskazuje doktryna, stwierdzając ogólnie, że 

w tym przypadku prawodawca miał na myśli użycie jakichkolwiek środków 

militarnych przez obcą stronę, mającą na celu naruszenie integralności państwa 

lub jego niezależności politycznej
31

. 

Ostatni z warunków dotyczący obowiązku obrony wynikającej z umowy 

międzynarodowej jest niewątpliwie skutkiem podpisania przez Polskę Traktatu 

Północnoatlantyckiego
32

. Przesłankę tę należy interpretować, że wskazane za-

grożenie lub zbrojna napaść nie musi dotyczyć samej Rzeczypospolitej, ale 

również innego kraju wchodzącego do wspólnego bloku obronnego
33

. 

Zgodnie z art. 229 Konstytucji to „Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek 

Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym tery-

torium państwa”. Wartym dodania jest fakt, iż Prezydent wprowadza stan wo-

jenny na podstawie rozporządzenia, a swoją kompetencję posiada tylko na pod-

stawie czy też w związku z wnioskiem Rady Ministrów. Akt taki dodatkowo, 

zgodnie z art. 144 ust. 2 Konstytucji, wymaga odpowiedniej kontrasygnaty Pre-

zesa Rady Ministrów. W efekcie w czasie stanu wojennego powstaje pewna 

dwuwładza wykonawcza co wymusza zarówno na Prezydencie, jak i Radzie 

Ministrów zgodność działań
34

. 

Dodatkowo Rada Ministrów we wniosku ma obowiązek określić „przyczy-

ny i obszar, na którym ma być wprowadzony stan wojenny, a także odpowied-

nie do stopnia i charakteru zagrożenia, (…) rodzaje ograniczeń wolności i praw 

człowieka i obywatela”
35

. 

Następnie Prezydent RP ma obowiązek niezwłocznie go rozpatrzyć – pozy-

tywnie (wydając wspomniane wcześniej rozporządzenie) lub odrzucić ten wnio-

sek. W przypadku przyjęcia, w ciągu 48 godzin przedstawia go Sejmowi. Sejm 

natomiast jak wskazuje L. Garlicki, również rozpatruje go niezwłocznie (tj. 

w najbliższym terminie) i przedmiotowe rozporządzenie zatwierdza lub odrzuca 

(uchyla) bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

posłów. Doktryna zwraca również uwagę na fakt, że prezydenckie rozporządze-

nie o stanie wojennym, po pierwsze podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw” 

na ogólnych zasadach (wskazanych w art. 88 Konstytucji oraz ustawie z dnia 20 

                                                                                                                                              
Ameryki w dniu 24 października 1945 r. i w tym dniu Karta weszła w życie w stosunku do Polski,  

www.libr.sejm.gov.pl [11.10.2014]. 
31 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 191; A. Cieszyński, Stany nadzwyczajne 

w Konstytucji…dz.cyt., s. 178; W. Czapliński, Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosun-

kach międzynarodowych, Warszawa 1993, s. 50; K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytu-

cji…dz.cyt., s. 49; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne…dz.cyt., s. 403. 
32 Traktat Północnoatlantycki, Dz.U. 2000 Nr 87, poz. 970. 
33 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 191; L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 

403; K. Prokop, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 49. 
34 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 182 
35 Art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym…dz.cyt. 
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VII 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych
36

), po drugie podlega dodatkowemu ogłoszeniu do publicznej wiadomości 

(art. 4 USW). Ponadto art. 5 USW nakłada obowiązek na redaktorów dzienni-

ków, nadawców radiowych i telewizyjnych ogłoszenie bezpłatnego podania 

rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wojennego. 

Stan wojenny zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, a znosi go „Pre-

zydent RP, na wniosek Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (…), jeżeli 

ustaną przyczyny, dla których (…) został wprowadzony oraz zostanie przywró-

cone normalne funkcjonowanie państwa”
37

. 

Zgodnie z art. 9 USW w trakcie trwania stanu wojennego organy w dal-

szym ciągu działają w tych samych strukturach organizacyjnych oraz przysłu-

gują im te same kompetencje z pewnymi zastrzeżeniami. 

Rozdział drugi USW generuje kompetencje i zasady działania centralnych 

organów władzy publicznej. Art. 10 USW poświęcony jest uprawnieniom Pre-

zydenta, który w czasie stanu wojennego jest odpowiedzialny za: 

 kierowanie (wraz z Radą Ministrów) obroną kraju; 

 na wniosek Rady Ministrów przydziela do określonych stanowisk kie-

rowniczych organy publiczne, postanawia o stanach gotowości obron-

nej, określa zadania sił zbrojnych, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił 

Zbrojnych, zatwierdza plany operacyjne armii, uznaje (na wniosek Na-

czelnego Dowódcy Sił Zbrojnych) obszary jako strefy działań wojen-

nych; 

 na podstawie wniosku Rady Ministrów, na podstawie art. 136 Konsty-

tucji może zarządzić całkowitą bądź częściową mobilizację, ale tylko 

w sytuacji bezpośredniego i zewnętrznego zagrożenia państwa. 

Dodatkowo, na podstawie art. 234 Konstytucji, w sytuacji, gdy Sejm nie 

może zebrać się na posiedzeniu, Prezydent (po wniosku Rady Ministrów) może 

wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które mają charakter prawa po-

wszechnie obowiązującego. Niemniej jednak akty te podlegają zatwierdzeniu 

przez Sejm przy najbliższym posiedzeniu. 

Rada Ministrów natomiast w drodze zarządzenia, uruchamia system kiero-

wania obroną, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, w strefie bez-

pośrednich działań wojennych, określa zasady funkcjonowania organów pu-

blicznych lub podejmuje decyzje o ich zniesieniu, przekazuje kompetencje woj-

skowe organom, które znajdują się w tej strefie. Zgodnie z ustępem 2 art. 11 

                                                           
36 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718. 
37 Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym…dz.cyt. 
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USW w przypadku braku możliwości zebrania się na posiedzeniu Rady Mini-

strów, kompetencje jej przejmuje Prezes Rady Ministrów. 

Kierowanie i dowodzenie siłami zbrojnymi w obszarze działań wojennych 

należy do Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, który zgodnie z art. 134 ust. 4 

Konstytucji jest mianowany przez Prezydenta na wniosek premiera. 

W terenie natomiast cywilne kierowanie sprawami obronnymi należy do 

prerogatyw wojewody, który między innymi może nakładać obowiązki na sa-

morząd terytorialny, a premier w określonych przypadkach (w tym niewywią-

zywanie się z tak nałożonego zadania) ma prawo do wprowadzenia zarządu 

komisarycznego w danej jednostce samorządu terytorialnego
38

. 

Tak jak w każdym stanie nadzwyczajnym, w przypadku stanu wojennego 

możliwe jest wprowadzenie adekwatnych i proporcjonalnych do zaistniałej 

sytuacji ograniczeń praw i wolności człowieka oraz obywatela. Decyzje 

o ewentualnych restrykcjach podejmuje premier, ministrowie lub wojewoda. 

Oczywistym jest, że muszą one być zgodne z obostrzeniami wskazanymi wcze-

śniej w niniejszej publikacji. W szczególności organy mają kompetencje do: 

 zniesienia prawa do strajku i innych form protestu – art. 19 USW; 

 dokonywania przeszukań osób i mienia (w tym nieruchomości), któ-

rych działalność zagraża bezpieczeństwu – art. 20 USW; 

 wprowadzenia cenzury prewencyjnej – art. 21 USW; 

 kontrolowania przesyłek, listów, rozmów telefonicznych – art. 20 

USW; 

 zawieszenia prawa do zgromadzeń – art. 22 USW; 

 nałożenia obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzają-

cego tożsamość – art. 23 USW; 

 wprowadzenia nakazu lub zakazu przebywania w określonym miej-

scu lub czasie czy też obowiązku zgłoszenia przebywania w określo-

nej miejscowości – art. 23 USW; 

 ograniczenia w dostawach towaru i usług – art. 24 USW; 

 ograniczenia w swobodzie działalności gospodarczej – art. 24 USW; 

 ograniczenia w obrocie środkami płatniczymi – art. 24 USW; 

 ograniczenia w posiadaniu broni palnej – art. 24 USW; 

 wprowadzenia dodatkowych zadań na przedsiębiorców i osoby fi-

zyczne – art. 25 USW; 

 wprowadzenie zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu te-

rytorialnego art. 25 i 25a USW; inne uprawnienia reglamentacyjne 

i obostrzenia, dotyczące między innymi środków transportu lądowe-

go, morskiego, powietrznego, świadczeń osobistych i rzeczowych. 

                                                           
38 Art. 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym …dz.cyt. 
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Kończąc uwagi ogólne na temat stanu wojennego należy zacytować L. Gar-

lickiego, który w kilku dygresjach zawarł stan wojenny: „treścią stanu wojen-

nego jest wprowadzenie określonych przekształceń do przepisów regulujących 

funkcjonowanie aparatu państwowego i sytuację prawną jednostki”. Ponadto 

autor zauważa że: 

Wprowadzenie stanu wojennego nie daje podstaw do zawieszenia funkcjo-

nowania parlamentu (w każdym razie dopóki organ ten będzie faktycznie zdol-

ny do działania). Jedynym dopuszczalnym odstępstwem od normalnego zakresu 

kompetencji parlamentu jest udzielenie prezydentowi, na wniosek Rady Mini-

strów, prawa wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, ale tylko w granicach 

wyznaczonych zasadami legalności, proporcjonalności i celowości i tylko wte-

dy, gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie (art. 234). 

Wprowadzenie stanu wojennego nie daje podstaw do zawieszenia działal-

ności Trybunałów i sądów. Mogą wprawdzie następować przesunięcia dotyczą-

ce właściwości sądów, w szczególności między sądami powszechnymi a sądami 

wojskowymi, następuje także (art. 239 i nast.) zaostrzenie odpowiedzialności 

karnej za pewne czyny. Natomiast tworzenie sądów wyjątkowych lub wprowa-

dzenie trybu doraźnego jest dopuszczalne tylko w czasie wojny (art. 175 ust. 2 

konstytucji), co nie jest tożsame z okresem stanu wojennego”
39

. 

Kolejnym stanem nadzwyczajnym jest stan wyjątkowy, którego elementy 

konstrukcyjne są niemalże identyczne ze wskazanym powyżej stanem wojen-

nym. Podstawy prawne funkcjonowania zawarte są w art. 230 i 231 Konstytucji 

oraz Ustawie z dnia 21 VI 2002 r. o stanie wyjątkowym (dalej UOSWyj)
40

. 

Zgodnie z art. 230 Konstytucji stan wyjątkowy można na terytorium Polski 

wprowadzić w trzech przypadkach: 

 w sytuacji zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa; 

 w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obywateli; 

 w sytuacji zagrożenia porządku publicznego, w tym (zgodnie z art. 2 

UOSWyj) działania o charakterze terrorystycznym lub w cyberprze-

strzeni. 

Ponadto ustawodawca w art. 2 UOS-Wyj podkreślił awaryjność stanu wy-

jątkowego, po raz kolejny podkreślając, że jego wprowadzenie jest uzależnione 

od braku posiadania wystarczających środków konstytucyjnych w danej sytu-

acji. 

Powyższe warunki mają charakter ogólny i wynikają z zagrożeń wewnętrz-

nych
41

. Warunek zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa związany jest 

z ustrojem państwowym, a więc z podstawowymi instytucjami, zasadami ustro-

                                                           
39 L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 404-405. 
40 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie…dz.cyt. 
41 J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989-1997), Warszawa 1999, s. 199. 
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jowymi państwa znajdującymi swoje odzwierciedlenie w ustawie zasadniczej. 

Wnioskować należy zatem, że wskazane zagrożenie musi być skierowane prze-

ciwko fundamentom ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej
42

. Druga z przesła-

nek – zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, niewątpliwie odnosi się do takich 

wartości jak życie, zdrowie i mienie, przy czym zagrożenie to musi być znaczą-

ce, uniemożliwiające normalną egzystencję
43

. Trzeci warunek, na podstawie 

którego można wprowadzić stan wyjątkowy, to zagrożenie porządku publiczne-

go, terminu bardzo ogólnego, niedookreślonego. Dlatego też zgodzić się należy 

z Krzysztofem Prokop, że powinno się w takiej sytuacji przyjąć porządek pu-

bliczny, który obejmuje kilka elementów. Pierwszym z nich jest stan normalne-

go funkcjonowania instytucji państwowych, drugim stan normalnego funkcjo-

nowania społeczeństwa, a trzecim i ostatnim elementem jest stan normalnego  

funkcjonowania gospodarki narodowej
44

. 

Wprowadzenie stanu wyjątkowego następuje w drodze rozporządzenia pre-

zydenckiego, na wniosek Rady Ministrów. Następnie, w przypadku akceptacji, 

dokument ten trafia w ciągu 48 godzin do Sejmu. Sejm zaś rozpatruje go nie-

zwłocznie, na najbliższym posiedzeniu i może go odrzucić bezwzględną więk-

szością głosów w obecności przynajmniej połowy posłów. Może on być rów-

nież wprowadzony, tak samo jak stan wojenny, na całym obszarze Polski lub 

jego części. Jedynym odstępstwem od stanu wojennego jest ustawowe doprecy-

zowanie czasowego obowiązywania stanu wyjątkowego do 90 dni. Jego prze-

dłużenie może nastąpić tylko raz i to za zgodą Sejmu i nie dłużej niż na kolejne 

sześćdziesiąt dni. Wnioskować należy że po upływie 150 dni stan wyjątkowy 

ulega zniesieniu z mocy prawa
45

. 

W trakcie trwania stanu wyjątkowego, działaniami przywracającymi nor-

malne funkcjonowanie państwa kierują: 

 „Prezes Rady Ministrów – w przypadku wprowadzenia stanu wyjąt-

kowego na obszarze większym niż obszar jednego województwa, 

 właściwy wojewoda – w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowe-

go na obszarze lub części obszaru jednego województwa”
46

. 

Prezydent natomiast, na wniosek premiera, w celu przywrócenia normalne-

go działania państwa, może postanowić o użyciu Sił Zbrojnych. 

Środki nadzwyczajne przewidziane dla stanu wyjątkowego są niemal iden-

tyczne jak dla stanu wojennego. Jedyną z rozbieżności jest brak prerogatywy 

nadanej prezydentowi do wydawania rozporządzeń z mocą ustaw. W efekcie 

                                                           
42 Zob. szerzej M. Brzeziński…, s. 206; K. Prokop…, s. 77-79. 
43 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 206, K. Prokop, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., 

s. 89, K. Wojtyczek, Granice ingerencji…dz.cyt., s. 253. 
44 K. Prokop, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 85 i 87. 
45 Podobnie P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji…dz.cyt., s. 293. 
46 Art. 9 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie…dz.cyt. 
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ustawodawca nadał możliwość wprowadzenia tych samych środków nadzwy-

czajnych dotyczących ograniczeń w zakresie praw i wolności człowieka
47

. Uję-

tymi natomiast w stanie wyjątkowym dodatkowo restrykcjami z zakresu praw 

człowieka i obywatela są: 

 prawo do odosobnienia osób (które mają ukończone 18 lat lub w nie-

których sytuacjach po ukończeniu 17 roku życia) zagrażających bez-

pieczeństwu lub porządkowi publicznemu, o czym decyduje wojewo-

da, a odosobnionemu przysługuje zaskarżenie do sądu wojewódzkiego; 

 prawo do zawieszenia działalności stowarzyszeń, organizacji czy też 

partii politycznych, których działalność zwiększa zagrożenie ustroju 

państwa, bezpieczeństwa lub porządku. 

Ostatni ze wskazanych konstytucyjnie typów stanów nadzwyczajnych, stan 

klęski żywiołowej, posiada zupełnie inny charakter aniżeli dwa pozostałe. 

Słusznie wskazał L. Garlicki, że w odróżnieniu od stanu wyjątkowego „który 

zakłada istnienie dramatycznego podmiotu wewnątrz społeczeństwa nakierowa-

ny jest na solidarne zwalczanie sił natury”
48

. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że ujęcie tego sytemu jako osobnego 

typu stanu nadzwyczajnego w polskim ustawodawstwie, jest pewnym novum 

konstytucyjnym, gdyż w poprzednich regulacjach klęska żywiołowa wchodziła 

w zakres stanu wyjątkowego
49

. Było to działanie ustawodawcy celowe, zamie-

rzone, gdyż jak wskazuje M. Brzeziński „(…) konstytucjonalizacja stanu klęski 

żywiołowej jawi się jako swoiste ograniczenie stanu wyjątkowego, polegające 

na równoczesnym wyłączeniu z przesłanek zastosowania stanu wyjątkowego 

zagrożeń wewnętrznych, powodowanych przez awarie techniczne lub katastrofy 

naturalne, wydarzenia, w których rola sprawcza człowieka jest ograniczona, 

oraz przypisaniu do stanu klęski żywiołowej ograniczonych środków nadzwy-

czajnych”
50

. 

Stan klęski żywiołowej uregulowany został w art. 232 Konstytucji oraz 

Ustawie z dnia 18 IV 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (dalej USKŻ)
51

.  

Definiując stan klęski żywiołowej należy odnieść się do art. 3 USKŻ, 

w której prawodawca podał ustawowe definicje 3 elementów składających się 

na ten typ stanu nadzwyczajnego. Po pierwsze pod pojęciem klęski żywiołowej 

należy rozumieć – „(…) katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których 

                                                           
47 Podobnie M. Brzeziński…dz.cyt., s. 210-211. 
48 L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 410. 
49 Por. art. 37 Małej konstytucji – Ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wza-

jemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 

samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992, Nr 84, poz 426 z późn. zm.; oraz art. 1 Ustawy z dnia 5 

grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. 1983, Nr 66, poz 297 z późn. zm. 
50 M. Brzeziński,  Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 213. 
51 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski…dz.cyt. 
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skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich roz-

miarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być 

skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we 

współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb  

i formacji działających  pod jednolitym kierownictwem”. 

Po drugie katastrofa naturalna to  „(…) zdarzenie związane z działaniem sił 

natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, 

silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie eks-

tremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska 

lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wy-

stępowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych lu-

dzi albo też działanie innego żywiołu”. 

Po trzecie awaria techniczna rozumiana przez ustawodawcę jako „gwał-

towne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, 

urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące prze-

rwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości”. 

Z tak przedstawionych pojęć należy wnioskować, że stan klęski żywioło-

wej to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają ży-

ciu, zdrowiu, mieniu czy też środowisku w wielkich rozmiarach, na dużych 

obszarach, a ich przezwyciężenie lub zniwelowanie może nastąpić jedynie przy 

pomocy nadzwyczajnych działań
52

. 

Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporzą-

dzenia na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy (art. 5 USKŻ), na obsza-

rze, na którym nastąpiła katastrofa naturalna bądź awaria techniczna lub na 

terenie gdzie wystąpiły albo mogą wystąpić ich skutki (art. 4 USKŻ). Ponadto 

stan ten wprowadza się na okres nieprzekraczający trzydziestu dni (art. 4 

USKŻ), przy możliwości jego przedłużenia po uzyskaniu akceptacji Sejmu (art. 

6 USKŻ). W związku z tym do trafnego wniosku doszedł M. Brzeziński, że 

instytucja przedłużenia stanu klęski żywiołowej jest wadliwa. Spowodowane 

jest to faktem, że prawodawca nie dookreślił ilości przedłużeń bądź możliwości 

przedłużenia tego typu na czas nieokreślony. Mając przy tym na uwadze zasadę 

ochrony organów przedstawicielskich, można stwierdzić, że ten stan nadzwy-

czajny może doprowadzić do dyktatury panującej większości sejmowej, a co się 

z tym wiąże i Rady Ministrów. Dlatego też, jak stwierdza autor, może posłużyć 

jako pretekst do przesunięcia terminu wyborów na bliżej nieokreśloną przy-

szłość i przetrzymania władzy do czasu uzyskania odpowiedniego poparcia 

gwarantującego wyborcze zwycięstwo
53

. 

                                                           
52 Podobną definicję przyjęli M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 217, L. Garlicki, 

Polskie prawo…dz.cyt., s. 410-411. 
53 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 220-221. 
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Działaniem przywracającym stan funkcjonowania sprzed klęski żywioło-

wej kierują: 

 wójt – jeżeli stan klęski żywiołowej znajduje się na obszarze gminy 

pod jego jurysdykcją; 

 starosta – w sytuacji, gdy klęska żywiołowa występuje na terenie 

więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu; 

 wojewoda – sytuacja analogiczna do powyższej, ale klęska żywioło-

wa obejmuje teren więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład 

województwa; 

 minister właściwy do spraw administracji lub inny – jeżeli klęska 

żywiołowa występuje na obszarze co najmniej dwóch województw. 

Organ kierujący działaniami ma prawo do wydawania poleceń organom 

niższego szczebla, mających na celu zlikwidowanie lub co najmniej zniwelo-

wanie skutków katastrofy żywiołowej. Ponadto w trakcie stanu klęski żywioło-

wej można oddać do dyspozycji wojewody oddziały Sił Zbrojnych RP (które 

wykonują jego zadania, ale w dalszym ciągu podlegają dowództwu armii i wła-

ściwemu ministerstwu). Dodatkowo „(…) w zapobieganiu skutkom klęski ży-

wiołowej lub ich usuwaniu uczestniczą: Państwowa Straż Pożarna i inne jed-

nostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, Straż Graniczna, Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa, podmioty lecznicze, w tym w szczególności dys-

ponenci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, oraz inne wła-

ściwe w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służ-

by”
54

, które podlegają organom kierującym działaniami. 

Z tak postawionego ustawowo stanu rzeczy, należy wnioskować, że w sta-

nie klęski żywiołowej zaczyna dominować podporządkowanie pionowe nie-

uwzględniające podziału na administrację samorządową i rządową
55

. 

Ponadto USKŻ wskazuje na możliwość zawieszenia uprawnień wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku niewywiązywania się w sposób 

właściwy z kierowaniem „działaniami ratowniczymi” lub usuwaniem skutków 

klęski żywiołowej i powołanie w ich miejsce pełnomocników (art. 9 USKŻ). 

Podobnie jak w dwóch poprzednio wskazanych stanach nadzwyczajnych, 

stan klęski żywiołowej może nieść ze sobą ograniczenia wolności i praw czło-

wieka oraz obywatela. Według rozdziału trzeciego USKŻ (art. 20-26) ograni-

czenia te mogą dotyczyć między innymi: 

 zawieszenia wskazanych działalności gospodarczych; 

 nakazie oddelegowania pracowników w czasie pracy do określonych 

zadań; 

 reglamentacji towarów i usług; 

                                                           
54 Art. 17 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski…dz.cyt. 
55 L. Garlicki, Polskie prawo…dz.cyt., s. 411. 
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 obowiązkowi kwarantanny, leczeniu, szczepieniu, stosowania środ-

ków ochrony roślin, zwierząt, środowiska; 

 dokonywaniu przymusowych rozbiórek budowlanych; 

 obowiązkowi ewakuacji, nakazie lub zakazie przebywania we wska-

zanych miejscach bądź sposobu przemieszczania się; 

 zakazie organizowania i przeprowadzania masowych imprez, zgro-

madzeń, strajków; 

 odstępstwach od przepisów bhp; 

 nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych lub/i osobistych. 

 

Uwagi końcowe 

 

Prawne formy stanów nadzwyczajnych były znane już w czasach republiki 

rzymskiej, gdzie przyjęto paremię salus rei publicae suprema lex esto – ratunek 

Rzeczypospoliej prawem najwyższym. Już wtedy wskazywano i przyjmowano, 

że działania ratujące byt państwa mogą pomijać porządek prawny. Natomiast 

pierwsze zapisy konstytucyjne pojawiły się we francuskiej konstytucji z 1799 r., 

gdzie była mowa o stanie oblężenia. W Polsce stany nadzwyczajne po raz 

pierwszy ujęto w konstytucji marcowej z 1921 r., która unormowała dwa z nich: 

wojenny (w czasie wojny lub pod jej groźbą) oraz wyjątkowy (niepokoje spo-

łeczne, zdrada stanu, sytuacje zagrażające konstytucji i  obywateli). Wartym 

dodania jest fakt, że i w kolejnych polskich regulacjach konstytucyjnych stany 

nadzwyczajne zawsze znajdowały swoje unormowanie
56

. 

Tak pojmowany stan rzeczy, również i w czasach obecnych, znajduje swoje 

uzasadnienie również w doktrynie konstytucjonalizmu europejskiego, gdzie 

wskazuje się, że system rządzenia państwem musi ulec zmianie w sytuacji kry-

zysowej, ponieważ w demokracji (systemie rządów demokratycznych), której 

podstawą jest podział i równowaga władz, została stworzona i najlepiej funk-

cjonuje podczas zwykłych okoliczności. Dlatego też czasowa zmiana systemu 

(modelu demokratycznego) może przywrócić normalne funkcjonowanie pań-

stwa
57

.  

Stany nadzwyczajne należy rozpatrywać jako „wyjścia awaryjne” (ale nie 

ewakuacyjne), jako instrumenty prawne tworzone „na wszelki wypadek”, 

z których należy korzystać w wyjątkowych sytuacjach, przypadkach, kiedy 

państwo za pomocą zwykłych środków nie potrafi im sprostać. 

                                                           
56 Tamże, s. 397-400. 
57 Zob. C.L. Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the modern democra-

cies, New Jersey 2002. 
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Mając na uwadze demokratyczne prawne zasady funkcjonowania państwa, 

rzeczą pożądaną przez władzę oraz samych obywateli jest jak najrzadsze uży-

wanie jakiegokolwiek z typów stanów nadzwyczajnych.  

Kończąc uwagi na temat stanów nadzwyczajnych, można zacytować auto-

ra, bodajże na dzień dzisiejszy jednej z najlepszych publikacji poruszających 

materię stanów nadzwyczajnych, M. Brzezińskiego który określił że „(…) stany 

nadzwyczajne powinny być redagowane z myślą o ich skutecznym zastosowa-

niu, ze świadomością ich przeznaczenia. W stanie nadzwyczajnym nie ma czasu 

na dyskusje. Stan nadzwyczajny to elastyczne działanie w warunkach stresu, 

ryzyka, niepewności i ograniczonej informacji. Stan nadzwyczajny to instytu-

cja, która z trudem toleruje kolegialność i podzielność kompetencji. Wymaga 

jednoznaczności, dynamiki, zadaje konkretne pytania – kto decyduje, wprowa-

dza, jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje. Z tych też powodów konstytu-

cyjne regulacje stanów nadzwyczajnych powinny odznaczać się praktycznością, 

umiejętnością pogodzenia konkretności z ogólnością zawartych w nich posta-

nowień oraz, co najtrudniejsze, rzeczywistym zagwarantowaniem praworządno-

ści, tak aby stan nadzwyczajny nie został wynaturzony i nie stał się „przepisem 

na dyktaturę”
58

.  

Wydaje się, że z nielicznymi wyjątkami, polski prawodawca w sposób wła-

ściwy wywiązał się z obowiązku opracowania form prawnych „wyjść awaryj-

nych” z sytuacji szczególnych, zawierając wszystkie wskazane powyżej przez 

M. Brzezińskiego warunki redagowania stanów nadzwyczajnych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne…dz.cyt., s. 227. 
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STRESZCZENIE 
 

W niniejszej publikacji przedstawiono problematykę trzech stanów nadzwy-

czajnych, unormowanych w polskim prawodawstwie – stanu wojennego, wy-

jątkowego oraz klęski żywiołowej. Ujęto ich elementy konstytucyjne, przesłan-

ki wprowadzenia, procedury normujące ich istnienie oraz warunki zniesienia. 

Ponadto opisano ograniczenia tych stanów, wynikające z norm prawa między-

narodowego oraz konstytucyjnego. W ostatniej części pracy przedstawiono 

i omówiono ogólną charakterystykę stanów nadzwyczajnych. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Stany nadzwyczajne, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. 

 

SUMMARY 
 

In this publication presented the problem of the three states of emergency, 

normed in polish law – martial law, extraordinary state and state of natural dis-

asters. Presented their constitutional elements, conditions for the introduction 

of, the existence of procedures and conditions to cancel out. Also described the 

limitations of these states under international and constitutional law. In the last 

part of this publication presented the general characteristics of states of emer-

gency. 
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States of emergency, martial law, extraordinary state, state of natural disasters. 
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Społeczne następstwa transformacji  

na przykładzie reformy emerytalnej.  
Kontekst europejski  

 

 
 

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce była jedną z czterech re-

form wprowadzonych w 1999 r., stanowiących kolejny etap transformacji sys-

temowej związanej z przejściem z gospodarki centralnej na rynkową, jaką na 

przełomie lat 80. i 90. XX w. przechodziły państwa Europy Środkowej 

i Wschodniej.  

Wobec narastających problemów wprowadzone pod koniec XX wieku re-

formy okazały się zbyt zachowawcze. Stwierdzenie to nie dotyczy wyłącznie 

państw bloku wschodniego, lecz także pozostałych krajów europejskich, które 

borykały się z niewydolnymi systemami emerytalnymi. Po przystąpieniu Polski 

w 2004 r. do Unii Europejskiej do działań podejmowanych z własnej inicjatywy 

doszły działania wynikające z zaleceń unijnych. Reforma z 1999 r. była począt-

kiem zmian, które trwają do dziś.  

 

Systemy emerytalne 

 

Państwa Europy Zachodniej po II wojnie światowej nadwyżkę dochodów 

inwestowały w rozwój państwa opiekuńczego z rozbudowanymi prawa-

mi socjalnymi dla swoich obywateli, tworząc tak zwane państwa dobrobytu 

społecznego. Sytuacja zmieniła się już w latach 70. XX w., kiedy to w związku 

z pogorszeniem kondycji finansowej państw, konieczne było ograniczenie 

przywilejów
1
. Świat stanął przez koniecznością podjęcia działań reformujących 

systemy emerytalne.  

                                                           
1 M. Grewiński, B. Więckowska, Zakończenie, [w:] Przeobrażenia sfery usług w systemie zabez-

pieczenia społecznego w Polsce, M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Warszawa 2011, s. 271. 
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W Europie Wschodniej systemy emerytalne oparte były o zasadę solidarno-

ści międzypokoleniowej. Zgodnie z tą filozofią, aktywna zawodowo część spo-

łeczeństwa zobowiązana była płacić składki (quasi-podatek) na utrzymanie 

tych, którzy odeszli już z rynku pracy ze względu na wiek, chorobę czy inne 

przyczyny losowe. Struktura uczestników systemu, w którym ówcześnie na 

jednego emeryta przypadało około pięciu ubezpieczonych, mimo relatywnie 

niskiej składki (na poziomie około 15% zarobków) sprawiała, że systemy eme-

rytalne były samowystarczalne
2
.  

Pod koniec XX w. sytuacja makroekonomiczna w całej Europie uległa zde-

cydowanym zmianom. Z punktu widzenia systemu emerytalnego obok zmian 

gospodarczych najistotniejsze były procesy związane z demografią, przede 

wszystkim obniżenie wskaźnika dzietności kobiet, który kształtował się (i aktu-

alnie kształtuje) poniżej prostej zastępowalności pokoleń, czy wzrost przecięt-

nej długości życia. Zmiany te powodowały systematyczny spadek liczby osób 

w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście osób w wieku poproduk-

cyjnym. Popularnie zjawisko to określane jest jako „starzenie się społeczeństw” 

i w połączeniu z pogarszającą się kondycją finansową wymogło na ówczesnych 

rządach zmianę sposobu finansowania i realizacji systemu zabezpieczenia spo-

łecznego. Systemy oparte na tzw. zdefiniowanym świadczeniu  (Defined Bene-

fit), gdzie wysokość emerytury zależy od okresów składkowych i nieskładko-

wych oraz zarobków ubezpieczonego
3
, stawały się niewydolne finansowo. 

Oprócz przyczyn gospodarczo-demograficznych, należy także wska-

zać przyczyny wynikające z obowiązujących wówczas zasad systemowych: 

nieadekwatność świadczeń w stosunku do wysokości przekazywanych składek, 

a także zawyżanie ich wysokości poprzez sposób wyliczenia, polegający na 

wybieraniu najkorzystniejszych zarobkowo lat zamiast całego okresu pracy 

zawodowej. Rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę był niski, ponieważ 

funkcjonowały liczne przywileje wybranych grup zawodowych dające możli-

wość przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Wiązało się to z coraz dłuż-

szym okresem pobierania świadczeń i jednocześnie krótszym stażem pracy, a co 

za tym idzie z coraz wyższymi wydatkami państwa. Finansowanie świadczeń 

odbywało się z bieżących składek, a fundusz miał charakter konsumpcyjny. Jest 

to tak zwany system repartycyjny (Pay-As-You-Go), czyli obecne pokolenie 

pracujących ponosi zobowiązania wobec aktualnych świadczeniobiorców
4
.  

                                                           
2 W. Sułkowska, Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań 

naukowych, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kra-

ków 2013, s. 16. 
3 I. Jędrasik-Jankowska, K. Jankowska, Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznic-

twem, Warszawa 2011, s. 378-379. 
4 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 

2010, s. 78. 
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Polska reforma systemu emerytalnego 

 

System repartycyjny obowiązywał również w Polsce do końca 1998 r. De-

cyzja o reformie systemu ubezpieczeń społecznych była trudna, nawet w świetle 

faktów i ekonomicznej rzeczywistości. Poza tym reforma jest procesem, który 

trwa wiele lat i do dziś dokonywane są modyfikacje będące wynikiem przeglą-

dów funkcjonującego systemu, analiz skutków reformy dla bezpieczeństwa 

i wysokości przyszłych emerytur, a także jej wpływu na finanse publiczne, ry-

nek kapitałowy i wzrost gospodarczy
5
.  

Kluczową datą jest 1 I 1999 r., kiedy to weszła w życie ustawa z 13 X 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych
6
, zmieniająca powszechny system ubez-

pieczeń społecznych obejmujący zdecydowaną większość obywateli.  

Wprowadzone zmiany uprościły system powszechny. Konstrukcyjnie sys-

tem jest mieszany: repartycyjno-kapitałowy. Jego istotą jest podział ryzyka 

między część systemu finansowaną na zasadzie umowy międzypokoleniowej, 

czyli repartycji oraz część kapitałową. Wartość przyszłej emerytury zależy od 

wielkości kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie emerytalnym na 

rachunku administrowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wirtualne 

konto, na którym rejestrowane są składki i ich waloryzacja) lub w II filarze na 

rachunku, gdzie rejestrowane są wyniki inwestowania składek trafiających do 

otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i inwestowanych na rynku kapitało-

wym. Przez 15 lat funkcjonowania systemu najwięcej kontrowersji budzi wła-

śnie kwestia II filaru. Pierwotna koncepcja ulegała ewolucyjnym przemianom, 

głównie w kierunku stopniowego ograniczania wysokości składki przekazywa-

nej do OFE. Jednak do 2014 r. część kapitału nadal obowiązkowo przekazywa-

na była do OFE. Zmiana w tym zakresie nastąpiła wraz z wprowadzeniem 

ustawy z 6 XII 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem 

zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 

emerytalnych
7
, która zniosła ten przymus wobec osób urodzonych po 31 XII 

1968 r. Szczegółowy podział składki emerytalnej przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tak było w przypadku rekomendacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa 

Finansów w sprawie zmian dotyczących przekazywania części składki emerytalnej do Otwartych 

Funduszy Emerytalnych. 
6 Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm. zwana dalej ustawą o s.u.s. 
7 Dz.U.z 2013, poz. 1717. 
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Wykkres 1. Podział składki emerytalnej 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Niezależnie od podjętej decyzji o pozostawieniu części składki w OFE lub 

przekazaniu całości do ZUS, przyszła emerytura będzie wypłacana przez tę 

drugą instytucję. Zgromadzony kapitał podzielony zostanie przez dalszą pro-

gnozowaną długość życia dla danego rocznika emerytów i wypłacany w formie 

dożywotniej emerytury, według zasady „ile przekazałeś składek, taką będziesz 

miał emeryturę”.  

Przewiduje się, że stopa zastąpienia czyli relacja emerytury do ostatniej 

pensji liczona w procentach, będzie na niskim poziomie. Budzić to może niepo-

kój, ale także chęć podejmowania działań zaradczych, nie tylko przez rządy, ale 

przede wszystkim przez obywateli. Niestety jak wynika z badań opublikowa-

nych przez TNS Pentor, „Postawy Polaków wobec oszczędzania”, w 2011 r. na 

pytanie czy oszczędza Pan(i) na emeryturę – zaledwie 14% respondentów dało 

odpowiedź twierdzącą, natomiast zdecydowaną większość (80%) stanowią oso-

by stwierdzające, że nie posiadają żadnych oszczędności
8
. Trudno tłumaczyć 

taką postawę brakiem wiedzy o prognozowanej wysokości emerytury. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przesyła bowiem corocznie ubezpieczonym informa-

cję o stanie ich konta. Informacja zawiera w szczególności zwaloryzowaną wy-

sokość składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie 

                                                           
8 W. Sułkowska, dz.cyt., s. 20. 
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w I filarze, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz należne i przekazane 

składki na otwarty fundusz emerytalny. Przede wszystkim jednak wszystkie 

osoby, które ukończyły 35 lat otrzymują informację zawierającą hipotetyczną 

wysokość swojej emerytury
9
. 

Problem niskiej stopy zastąpienia nie dotyczy wyłącznie Polski lecz niemal 

wszystkich współczesnych państw, które posiadają systemy emerytalne. Nasze 

członkostwo w Unii Europejskiej determinuje porównanie do pozostałych jej 

członków.  

 

Zalecenia unijne w sprawie reform systemów emerytalnych 

 

Należy podkreślić, że Unia Europejska stoi na stanowisku, iż sprawy zwią-

zane z systemem emerytalnym pozostają w gestii państw członkowskich. Unia 

swoje działania w tym zakresie ogranicza jedynie do zaleceń i wskazywania 

kierunków niezbędnych zmian. Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzial-

ność za tworzenie systemów emerytalnych stosownie do uwarunkowań krajo-

wych. Niemniej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
10

 zobowiązuje 

Unię do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w sprawach 

dotyczących zabezpieczenia społecznego (art. 153) oraz do uwzględnienia od-

powiedniej ochrony socjalnej przy określaniu i realizacji swoich polityk (art. 9). 

Sprawy emerytur pozostają zatem w sferze zainteresowania polityk unij-

nych i powinny być rozwiązywane w sposób kompleksowy i skoordynowany. 

Ma to szczególne znaczenie w postępującej integracji gospodarek i społe-

czeństw państw członkowskich. 16 II 2012 r. Komisja Europejska przyjęła 

i opublikowała Białą Księgę w sprawie emerytur
11

. Zawarto w niej rekomenda-

cje i propozycje działań, dzięki którym państwa członkowskie Unii Europejskiej 

będą mogły zapewnić swoim obywatelom godne i stabilne emerytury. Podkre-

ślono, że celem systemów emerytalnych jest zagwarantowanie adekwatnych 

dochodów na emeryturze i umożliwienie starszym ludziom korzystanie z go-

dziwego standardu życia i niezależności ekonomicznej. W Białej Księdze 

przedstawiono szczegółową analizę istniejących systemów emerytalnych 

w państwach Unii, uwzględniającą prognozy na 2020 r. 

 

 

 

 

                                                           
9 Więcej na temat informacji o składkach przesyłanej ubezpieczonym można znaleźć w rozmowie 

A. Bełkowskiej z E. Kosowską, opublikowaną w „Biuletyn Informacyjny” 2011,  nr 4, s. 4-5. 
10 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2. 
11 Biała Księga. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Bruksela 2012; 

EUR-lex Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, www.eur-lex.europa.eu [11.04.2014]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:PL:PDF
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Tabela 1. Porównanie rzeczywistego, ustawowego i prognozowanego wieku 

emerytalnego w państwach Unii Europejskiej 
 

Państwo 

członkowskie 

Wiek zaprze-

stania 

aktywności 

zawodowej 

M/K (2009) 

Wiek emerytalny 

 M/K (2009) 

Wiek emerytalny 

 M/K (2020) 

Austria 62,6/59,4  65/60 65/60 

Belgia 61,2/61,9 65/65 65/65 

Bułgaria 64,1/64,1 63/60 63/60 

Cypr 62,8 65/65 65/65 

Czechy 61,5/59,6 62/60 63 l. 10 mies./63 l. 8 mies. 

Niemcy12 62,6/61,9 65/65 65 l. 9 mies./65 l. 9 mies. 

Dania 63,2/61,4 65/65 (66/66) 

Estonia 62,6 63/61 64/64 

Grecja 61.3/61.6 65/60 65/65 

Hiszpania 61.2/63.4 65/65 65/65 (66 l. 4 m./66 l. 4 m.) 

Finlandia 62.3/61.1 65/65,63-68 65/65, 63-68 

Francja 60,3/ 59,8 60-65/60-65 62-67/62-67 

Węgry 60,1/58,7 62/62 64/64 

Irlandia 63,5/64,7 65/65 66/66 

Włochy 60,8/59,4 65/60 66 l.11 mies./66 l. 11mies. 

Litwa 59,9 62 l.6mies./60 64/63 

Luksemburg 58,1/57  65/65 65/65 

Łotwa 62,7  62/62 (64,5/64,5) 

Malta 60,3 61/60 63/63 

Holandia 63,9/63,1 65/65 65/65 (66/66) 

Polska 61,4/57,5  65/60 65/60 (67/67) 

Portugalia 62,9/62,3  65/65 65/65 

Rumunia 65,5/63,2 63 l.4mies./58 l. 4mies. 65/60 

Szwecja 64,7/64 61-67 61-67 

Słowenia 59,8 63/61 63/61 

Słowacja 60,4/57,5 
62/57,5-61,5 (zależnie od 

liczby dzieci) 
62/62 

UK 64,1/62 65/60 66/66 

Źródło: Biała Księga. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Bruksela 2012, s. 26-
49. 

 

Komisja zwróciła uwagę na główne kierunki reform emerytalnych, które 

przyczyniają się do sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu konsolidacji budże-

                                                           
12 Prognozy brane pod uwagę przy redagowaniu zaleceń zawierają ryzyko błędu, wynikającego ze 

zmienności danych poddanych analizie. Spektakularną zmianą założonego wieku emerytalnego 

w Niemczech jest obecnie (maj 2014) obniżenie wieku do 63 lat życia. Decyzja podjęta przez 

władze niemieckie spotkała się z różnorodnymi opiniami, w których dominują: zaskoczenie, 

niepewność i zdziwienie. 
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towej i zapewnią adekwatne i stabilne emerytury. Komisja podkreśliła, że aby 

osiągnąć te cele, należy zapewnić lepszą równowagę między latami aktywności 

zawodowej a okresem spędzonym na emeryturze oraz wspierać uzupełniające 

oszczędności emerytalne.  

Najważniejsze zalecenia Komisji Europejskiej dla poszczególnych krajów 

można zgrupować następująco:  

1. Powiązanie wieku emerytalnego z dłuższym średnim trwaniem życia 

– czyli konieczność utrzymania starszych pracowników dłużej na 

rynku pracy, przede wszystkim poprzez podniesienie ustawowego 

wieku emerytalnego i powiązanie go z wydłużaniem się średniego 

trwania życia. 

2. Ograniczenie dostępu do systemów wczesnych emerytur i innych 

możliwości wczesnego zaprzestania aktywności zawodowej. Refor-

my powinny znosić możliwość wcześniejszego przechodzenia na 

emeryturę. W niektórych państwach członkowskich istnieje możli-

wość przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem wie-

ku emerytalnego pod warunkiem przepracowania pełnego stażu 

ubezpieczeniowego, co w pewnym sensie pozwala na sprawiedliw-

sze traktowanie osób, które wcześnie podjęły pracę zawodową. Jed-

nak sytuację tę powinny być systematycznie ograniczane. Jedną 

z możliwości rozwiązania problemu wcześniejszych emerytur w za-

wodach szczególnie uciążliwych jest zobowiązanie pracodawców do 

ponoszenia kosztów wczesnych emerytur. 

3. Wspieranie dłuższego życia zawodowego, podniesienia faktycznego 

wieku przejścia na emeryturę. Uzupełnieniem procesu podnoszenia 

ustawowego wieku emerytalnego powinna być kompleksowa strate-

gia na rzecz aktywnego starzenia się. Zmianom emerytalnym muszą 

towarzyszyć środki, które umożliwią dłuższą aktywność zawodową, 

w tym przede wszystkim odpowiednia opieka zdrowotna. W prze-

ciwnym razie może dojść do zwiększenia liczby kosztów ponoszo-

nych na inne rodzaje świadczeń, takich jak: zasiłki dla bezrobot-

nych, renty inwalidzkie czy świadczenia z pomocy społecznej. Ar-

gument, że w wyniku dłuższej aktywności, czas spędzony na emery-

turze będzie krótszy, przestaje być aktualny ze względu na obser-

wowane wydłużanie się średniego trwania życia. Jednocześnie dłuż-

sza aktywność zawodowa wiąże się ze stanem zdrowia osób star-

szych, dlatego należy promować zdrowe i aktywne starzenie się oraz 

bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dalsze działania powinny koncen-

trować się na dostępie do uczenia się przez całe życie, dostosowanie 

miejsc pracy do potrzeb starszych pracowników oraz tworzenie 

możliwości elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy, na 
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przykład polegających na łączeniu pracy w niepełnym wymiarze 

czasu z częściową emeryturą. Wszystkie podejmowane inicjatywy 

powinny uwzględniać kwestie płci i brać pod uwagę środki ułatwia-

jące godzenie pracy i obowiązków rodzinnych oraz eliminujące róż-

nice między kobietami i mężczyznami pod względem zatrudnienia 

i wynagrodzenia. Podkreślono rolę i znaczenie Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w tym zakresie. 

4. Zmniejszenie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć. W 2009 

r. w trzynastu państwach członkowskich ustawowy wiek emerytalny 

był nadal niższy dla kobiet niż dla mężczyzn (szczegółowe dane 

przedstawia tabela). Nierówność na rynku pracy ze względu na płeć 

(nierówność w zatrudnieniu, wynagrodzeniu, składkach oraz prze-

rwy w karierze zawodowej i pracę w niepełnym wymiarze czasu z 

uwagi na konieczność opiekowania się bliskimi) powodują, że ko-

biety otrzymują niższe emerytury. Przykładowym rozwiązaniem jest 

zaliczanie opieki nad bliskimi do okresów składkowych zarówno w 

przypadku kobiet, jak i mężczyzn oraz zwalczanie nierówności płci 

za pomocą ułatwień w godzeniu pracy z życiem prywatnym. 

5. Tworzenie uzupełniających prywatnych oszczędności emerytalnych. 

Państwa członkowskie muszą poszukać sposobów na poprawę opła-

calności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego dostępu do dodatkowych 

programów emerytalnych, w szczególności poprzez podatki i inne 

zachęty finansowe. Komisja przedstawiła propozycję stworzenia 

unijnego systemu śledzenia uprawnień emerytalnych w całej Unii, 

dzięki któremu obywatele pracujący w innym państwie członkow-

skim otrzymywaliby dokładne i aktualne informacje na temat swoich 

uprawnień emerytalnych, a także prognozy dotyczące dochodów po 

przejściu na emeryturę pochodzących z ustawowych 

i pracowniczych programów emerytalnych
13

.  

Pomyślne wdrażanie reform emerytalnych zgodnych z tymi zaleceniami 

przyczyni się do nadania większej stabilności systemom emerytalnym, a tym 

samym pomoże państwom członkowskim w zapewnieniu obywatelom ade-

kwatnych dochodów w starszym wieku, nawet w znacznie mniej korzystnej 

sytuacji demograficznej. 

 

Zalecenia Komisji Europejskiej dla Polski 

 

Jednym z głównych zaleceń dla polskiego systemu emerytalnego zawartym 

w „Białej Księdze” było kontynuowanie działań mających na celu podniesienie 

                                                           
13 Biała Księga...dz.cyt., s. 10-17. 
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faktycznego wieku emerytalnego, takich jak powiązanie go ze średnim dalszym 

trwaniem życia oraz podniesienie ustawowego wieku emerytalnego dla służb 

mundurowych. Trzecim zaleceniem było przyjęcie harmonogramu dalszego 

udoskonalania przepisów dotyczących składek na rolniczy fundusz ubezpiecze-

nia społecznego, aby lepiej odzwierciedlały indywidualne dochody
14

. 

Realizacją zalecenia dotyczącego podniesienia wieku emerytalnego są roz-

wiązania prawne przyjęte w roku 2012 podwyższające wiek emerytalny. Po-

cząwszy od 2013 r. wiek emerytalny będzie systematycznie wzrastał (o miesiąc 

w każdym kwartale) w latach 2013-2020 w przypadku mężczyzn i 2013-2040 

w przypadku kobiet i w 2040 r. osiągnie 67 lat dla obu płci
15

.  

W 2009 r. wprowadzono emerytury pomostowe
16

, które zastępują dotych-

czasowe  emerytury w wieku emerytalnym ustalonym niżej (z reguły o 5 lat) dla 

wybranych grup zawodowych. Krąg osób uprawnionych wyznaczają wykazy 

prac uprawniających do świadczenia stanowiące załączniki do ustawy. W od-

niesieniu do poprzednich uregulowań ograniczony został  dostęp do nich dla 

niektórych kategorii pracowników. Ponadto świadczenie ma charakter przej-

ściowy, to znaczy że jest należne tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego 

i jednocześnie grupa osób spełniających warunki do jego otrzymania będzie się 

stopniowo zmniejszała. Jest to zatem rozwiązanie tymczasowe dla pracowni-

ków, którzy podjęli pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym cha-

rakterze przed 1999 r.
17

. 

Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych zostało zreformowane, 

wprowadzoną ustawą z dnia 11 V 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrze-

niu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-

skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-

dzin oraz niektórych innych ustaw
18

. Nie udało się przeprowadzić zmian rewo-

lucyjnych, bo nowe uregulowania dotyczą tylko żołnierzy powołanych do za-

wodowej służby wojskowej oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby – po raz 

pierwszy po dniu 31 XII 2012 r. Zmienione przepisy obowiązują od 1 I 2013 r. 

z wyjątkami, które wejdą w życie 1 I 2025 r. 

                                                           
14 Zob. A. Siporska, Komisja Europejska: Biała Księga w sprawie emerytur, „Z życia ZUS” 2012, 

nr 5 (137). 
15 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1440. 
16 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 

1656. 
17 I. Jędrasik-Jankowska, K. Jankowska, dz.cyt. 
18 Dz.U. z 2012 r. poz. 664. 
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Niestety przepisy dotyczące rolniczego systemu emerytalnego dotychczas 

nie zostały zmienione. 

 

Następstwa wprowadzenia reform 

 

Systemy emerytalne stanowią największy dział zabezpieczenia społecznego 

i są jedną z największych pozycji w wydatkach publicznych. Konsekwencje ich 

reformowania rozpatrywane mogą być w co najmniej dwóch aspektach. Po 

pierwsze w ujęciu globalnym w zakresie oddziaływania na finanse publiczne 

i wzrost gospodarczy, w tym rynek pracy, rynek kapitałowy i poziom oszczęd-

ności lub z perspektywy „przeciętnego” obywatela. Niektóre skutki obywatel 

odczuje w zasadzie natychmiast. Szczególnie związane z obciążeniami aktual-

nych dochodów poprzez podwyższenie składki na ubezpieczenia społeczne oraz 

konieczność przekazywania części dochodu na dodatkowe konto emerytalne 

(IKE, IKZE, PPE) tzw. trzeci filar, który stanowiłby dodatkowe źródło dochodu 

po zakończeniu pracy zarobkowej. Inne skutki odsunięte będą w czasie i zwią-

zane są przede wszystkim z pogorszeniem sytuacji materialnej w momencie 

przejścia na emeryturę (niska stopa zastąpienia).  

 

Wykres 2. Opinia Polaków na temat zabezpieczenia społecznego 

 
Źródło: B. Roguska, System emerytalny – oceny i postulaty. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii 

Społecznej, Warszawa 2008, s. 2. 

 

Poza skutkami finansowymi, istotne są również inne następstwa mające 

wpływ na szeroko rozumianą jakość życia, takie jak chociażby konieczność 

dłuższej pracy zawodowej w wyniku podwyższenia wieku emerytalnego przy 

jednoczesnym odebraniu możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. 

Ponadto reformy emerytalne wprowadzają najczęściej systemy zdefiniowanej 
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składki przerzucając ryzyko na ubezpieczonego w mniejszym zaś stopniu na 

społeczeństwo (tak jak w przypadku systemów repartycyjnych). Jak wcześniej 

wykazano Polacy nie są w pełni świadomi odpowiedzialności za własną przy-

szłość. Nadal większość uważa, że zapewnienie obywatelom zabezpieczenia na 

starość to zadanie państwa.  

Niemniej Polacy dostrzegają potrzebę zmian. Badania opinii publicznej po-

twierdzają bowiem społeczne przyzwolenie na ograniczanie przywilejów eme-

rytalnych. Problem polega jednak na tym, że deklarowana akceptacja zmniej-

szania przywilejów emerytalnych nie zawsze oznacza gotowość do rezygnacji 

z uprzywilejowania własnej grupy zawodowej. W tym zakresie państwa powin-

ny podjąć działania edukacyjne i motywacyjne, w tym również takie, które będą 

wskazywać odpowiedzialność za własną przyszłość
19

.  

Skutki globalne będą widoczne dopiero w perspektywie kilkudziesięciu lat. 

Aktualne analizy mogą bazować jedynie na długoterminowych prognozach. 

W tym czasie Europa, oprócz wcześniej omówionych zagrożeń będzie musiała 

się zmierzyć także z problemem wkraczania w wiek emerytalny pokolenia po-

wojennego wyżu demograficznego.  

Z jednej strony konieczność ograniczania wydatków emerytalnych, 

a z drugiej intensywne działania na rzecz wzrostu gospodarczego. Wyższy 

wzrost gospodarczy oddziałuje na rynek pracy, sprzyja wyższemu zatrudnieniu 

i wyższym wynagrodzeniom, a tym samym ma pozytywny wpływ na wysokość 

emerytur. Kiedy rośnie przeciętne wynagrodzenie wzrasta wartość skumulowa-

nych składek, natomiast wzrost poziomu zatrudnienia daje większą liczbę lat 

składkowych
20

.  

Uzależnienie systemu emerytalnego od wysokości odprowadzonych skła-

dek opóźnia czas odchodzenia z rynku pracy, co sprzyja wzrostowi aktywności 

zawodowej. Oznacza to, że większa część społeczeństwa uczestniczy w pu-

blicznym i obowiązkowym systemie emerytalnym, a to przekłada się 

na większą stabilność całego systemu. Aktywność zawodowa determinuje po-

ziom podaży pracy, która jest ważnym czynnikiem długookresowego wzrostu
21

. 

Przykład obrazujący tę zależność w realiach Polski: podwyższenie faktyczne-

go wieku emerytalnego o 1 rok, spowodowałoby, że do 2015 wzrost wydatków 

emerytalnych zostałby zmniejszony średnio o 0,6-1,0% PKB
22

, co korzystnie 

                                                           
19 B. Roguska, System emerytalny – oceny i postulaty. Komunikat z badań Centrum Badania 

Opinii Społecznej, Warszawa 2008; www.cbos.pl [22.05.2014]. 
20 Przegląd funkcjonowania systemu. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013, s. 56, www.emerytura.gov.pl 

[23.05.2014].  
21 Tamże s. 54. 
22 M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie, Poznań 2006, s. 73. 

http://www.cbos.pl,/
http://www.emerytura.gov.pl/
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wpłynie na finanse publiczne i jednocześnie zmniejszy ryzyko konieczności 

podniesienia podatków.  

 

Uwagi końcowe 

 

Przeprowadzenie reformy emerytalnej wiąże się z wieloma trudnościami 

i odbierane jest jako decyzja polityczna. Wymaga działań edukacyjnych i deba-

ty społecznej. Działania są nieuniknione, co trafnie podsumował brytyjski eko-

nomista Nicholas Barr: „Rozwiązania są cztery. I tylko cztery. Rozwiązanie 

pierwsze to podwyższenie składek. Pozwoli mieć w systemie więcej środków. 

Rozwiązanie drugie: obniżenie wysokości emerytur. Wtedy pieniędzy wystar-

czy. Rozwiązaniem trzecim jest pozostawienie emerytur i składek na tym sa-

mym poziomie. Ale wtedy muszą być one wypłacane dopiero od późniejszego 

wieku. Co oznacza w praktyce podniesienie wieku emerytalnego. A czwarte: 

szybszy wzrost gospodarczy, który pozwoli na finansowanie wyższych świad-

czeń mimo mniejszej liczby pracujących. To w tej puli szukać należy pomysłów 

na reformę. Za każdym razem dostosowując je do lokalnej specyfiki. Żaden 

z nich nie będzie skuteczny w wersji solo. Trzeba je ze sobą mądrze zestawić
23

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 R. Woś, Rozmowa z Nicholasem Barrem: Przyszłość to zawsze ryzyko, „Dziennik Gazeta 

Prawna” z 11.04.2014. 
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STRESZCZENIE 
 

Artykuł podejmuje temat systemów emerytalnych na tle przemian społeczno-

ekonomicznych zachodzących we współczesnej Europie. Systemy poszczegól-

nych państw różnią się w zakresie szczegółów dotyczących między innymi 

sposobów finansowania świadczeń czy ustalania uprawnień. Wspólne są pro-

blemy i metody ich rozwiązywania. Na tym polu aktywne działania podejmuje 

Unia Europejska, która w ramach swoich kompetencji wskazuje kierunek nie-

zbędnych reform. W artykule omówione zostały najważniejsze zalecenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Zasygnalizowane zostały prze-

widywane skutki wprowadzania reform dla państw oraz obywateli. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Reforma systemu emerytalnego, wiek emerytalny, system zdefiniowanej skład-

ki, składka emerytalna. 

 
SUMMARY 

 

This article is devoted to the old-age pension system on the background of so-

cial-economic changes taking place in contemporary Europe. The systems of 

individual coun-tries differ in the details inter alia, in a method of financing 

benefits or determining en-titlements. These systems have common problems 

and methods of solving them. Active in this field takes the European Union, 

which in the framework of its competence indicates the direction of the neces-

sary reforms. The article discusses the most important rec-ommendations, with 

particular emphasis of the Polish situation. Signaled the anticipated effects of 

the reforms for the countries and its citizens.  
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Reform of the old-age pension system, the retirement age, the system of de-

fined-contribution, old-age pension contribution. 
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Rodzina w okresie transformacji.  

Uwarunkowania, kierunki  
i konsekwencje  

przemian modelu rodziny w Polsce 
 

 
 
Rodzina, jako najmniejsza, ale zarazem podstawowa grupa (komórka) społecz-

na, podlega nieustannym przeobrażeniom. Są one efektem przekształceń, jakie 

zachodzą w strukturach społecznych, a ich źródeł należy poszukiwać w czynni-

kach o charakterze ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Jednocześnie 

zmieniające się wzorce życia rodzinnego w sposób istotny wpływają na życie 

społeczne przyczyniając się do jego nieustannej modyfikacji
1
. Można zatem 

mówić w tym kontekście o swoistym sprzężeniu zwrotnym: egzogeniczne 

w stosunku do rodziny impulsy płynące z otoczenia zmieniają ją, natomiast 

nowe wzorce życia rodzinnego w sposób istotny kształtują nowe struktury spo-

łeczne.  

Proces przemiany modelu rodziny ma charakter długotrwały. Przejście od 

wzorca rodziny w epoce preindustrialnej do rodziny w społeczeństwie postindu-

strialnym
2
 trwało setki lat. Jest również procesem uniwersalnym dla kontynentu 

                                                           
1 Zob. Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2003, s. 14 i 20.  
2 W epoce preindustrialnej model rodziny ukształtowany został przez zhierarchizowane, stabilne 

społeczeństwo feudalne charakteryzujące się wolnym tempem przemian, silną religijnością, usta-

bilizowaną i relatywnie homogeniczną mentalnością członków społeczności oraz, w sferze eko-

nomicznej, nieskomplikowanymi, ale pracochłonnymi technikami produkcyjnymi. Model ten to 

model tradycyjnie patriarchalny, podporządkowany w znacznej mierze woli i władzy ojca. Rodzi-

na wówczas: 1) była spójna; 2) brak w niej było indywidualistycznych tendencji jej członków; 3) 

panowała w niej przewaga stosunków materialno-rzeczowych nad emocjonalno-osobistymi; 4) 

była wielopokoleniowa (duża) i wielodzietna; 5) była poddana religijnej kontroli; 6) miała insty-

tucjonalny charakter. W rodzinie przedindustrialnej ojciec był absolutnym władcą, ponosząc 

jednocześnie całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co działo się w domu. Rola kobiety kon-
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europejskiego, choć należy przy tym podkreślić, iż o ile w Europie Zachodniej 

przebiegał on ewolucyjnie, o tyle w Polsce (czy szerzej w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej), ze względu na specyficzne przyczyny społeczno-

polityczne, miał bardziej gwałtowany charakter i nieco inne źródła.  

W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji, opisu i analizy tych de-

terminant, które w sposób najbardziej istotny przyczyniły się do zmian modelu 

rodziny w Polsce po 1989 r. Charakterystyce poddany zostanie również kon-

tekst demograficzny tych zmian oraz ich konsekwencje.  

 

Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania 

zmiany modelu rodziny w Polsce 

 

Transformacja systemowa w Polsce, rozpoczęta w 1989 r. miała wielo-

aspektowy wymiar. Najczęściej zwraca się uwagę na ekonomiczne konsekwen-

cje zmian ustrojowych, które doprowadziły do upadku systemu socjalistycznego 

i narodzin nowego – według zapisów konstytucyjnych
3
 – społecznej gospodarki 

rynkowej.  

Rewolucja gospodarcza, której początkiem stały się reformy Leszka Balce-

rowicza, wywarła ogromny wpływ na poziom i jakość życia społecznego. Jego 

wyrazem stał się m.in. dostęp do wcześniej nieobecnych na rynku, a kojarzo-

                                                                                                                                              
centrowała się na wypełnianiu obowiązków zawodowych w rodzinnej jednostce produkcyjnej. 

Rola ta była nadrzędną nad rolą matki, ponieważ rodzenie dzieci było oddzielone od opieki nad 

nimi. Z kolei dzieci cenione były jako siła robocza i zabezpieczenie rodziców na starość. Rewolu-

cja przemysłowa i wynikające z niej głębokie zmiany w sferze ekonomicznej w sposób zasadni-

czy przekształciły procesy tworzenia i funkcjonowania rodzin. Najsilniejszym katalizatorem tych 

przekształceń okazała się praca najemna poza domem jako główne źródło utrzymania. Spowodo-

wało to rozdzielnie roli żywiciela rodziny od roli ojca, co w konsekwencji oznaczało znaczącą 

redukcję tej ostatniej. Od tego momentu mężczyzna w rodzinie stał się przede wszystkim mężem, 

a dopiero potem ojcem, związanym z dziećmi przez osobę żony. Nie uległa natomiast zmianie 

jego dominująca i patriarchalna rola w rodzinie. „Wyjście” mężczyzny z domu, w celu utrzyma-

nia rodziny, całkowicie zmieniło w niej rolę kobiety. Poświęciła się ona zupełnie obowiązkom 

domowym i wychowywaniu dzieci, co wykluczyło ją z publicznej sfery zawodowej. Kobieta stała 

się całkowicie odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie prywatnej sfery rodzinnej, co 

spowodowało radykalną zmianę w emocjonalnym postrzeganiu dzieci, a także roli kobiety jako 

matki. Stała się ona donioślejsza niż rola żony, natomiast centralna rola ojca w rodzinie ustąpiła 

miejsca kobiecie-matce, również w sferze symbolicznej. Rodzina w epoce przemysłowej uległa 

zmniejszeniu ewoluując w formę rodziny nuklearnej, czyli składającej się z rodziców i dzieci (z 

gospodarstwa domowego zniknęli krewni, a służba przestała być traktowana jak członkowie 

rodziny). Model rodziny epoki przemysłowej, ukształtowany w XIX wieku, traktowany jest do 

chwili obecnej jako tradycyjny wzorzec rodziny, często uważany za formę odwieczną i naturalną. 

Zob. m.in. Z. Tyszka, dz.cyt., s. 15-19; B. Szacka, Wstęp do socjologii, Warszawa 2003, s. 380; 

Historia ojców i ojcostwa, tłum. J. Radożycki,  M. Paloetti-Radożycka, J. Delumeau, D. Roche 

(red.),, Warszawa 1995, s. 377.  
3 Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 78, 

poz. 483). 



Urszula KOSOWSKA 

153 

 

nych jednoznacznie z „bogatym Zachodem”, dóbr konsumpcyjnych. Podobną 

siłę oddziaływania miało otwarcie granic i możliwość podróżowania do niedo-

stępnych wcześniej dla „zwykłych” ludzi krajów, szczególnie tych za zachodnią 

granicą Polski. Zderzyło to w sposób nieuchronny polskie społeczeństwo z no-

wymi wzorcami kulturowym, w tym z tymi dotyczącymi życia rodzinnego.  

Obserwowane współcześnie w Polsce, a w Europie Zachodniej począwszy 

od lat 60. XX w., procesy demograficzne związane z tworzeniem się rodziny, 

a w szczególności z decyzjami matrymonialnymi i prokreacyjnymi, określane są 

mianem drugiego przejścia demograficznego. Model ten stara się wyjaśnić zja-

wisko drastycznego w tym okresie spadku dzietności poniżej prostej zastępo-

walności pokoleń a w konsekwencji ujemnego przyrostu naturalnego i starzenia 

się społeczeństw, które stały w sprzeczności z wcześniej sformułowaną eorią 

przejścia demograficznego
4
. Przyczyn tego stanu rzeczy teoretycy upatrywali 

przede wszystkim w następujących czynnikach
5
: 

 strukturalnych; 

 kulturowych; 

 technologicznych.  

Powyższe przyczyniły się i obecnie przyczyniają się do przeobrażeń mode-

lu współczesnej rodziny, które z kolei leżą u podstaw drugiego przejścia demo-

graficznego.  

                                                           
4 Teoria przejścia demograficznego, sformułowana w latach 50. XX w. przez amerykańskiego 

demografa F. Notesteina, oparta na długookresowej analizie współczynnika zgonów i urodzeń, 

wyjaśnia proces przejścia od tzw. reprodukcji rozrzutnej do reprodukcji oszczędnej w państwach 

Europy Zachodniej. Według tej teorii, z punktu widzenia kształtowania się podstawowych współ-

czynników demograficznych, jednostki (a w konsekwencji społeczeństwa) dążą do zachowania 

równowagi reprodukcyjnej.  Równowaga ta, w zależności od fazy rozwoju społecznego, osiągana 

jest odmiennymi sposobami. Model przejścia demograficznego dzieli przemiany ludnościowe 

społeczeństw Europy Zachodniej na następujące fazy: 1) fazę tradycyjną, w której zarówno 

współczynniki zgonów jak i urodzeń kształtują się na wysokich poziomach, w wyniku czego 

przyrost naturalny oscyluje wokół zera lub niewielkich wartości dodatnich. Faza ta charaktery-

styczna jest dla społeczeństw tradycyjnych, agrarnych, o niskim poziomie rozwoju gospodarcze-

go; 2) fazę przejściową charakteryzującą się spadkiem umieralności i wydłużeniem przeciętnej 

trwania życia oraz nadal wysoką rozrodczością. W fazie tej następuje tzw. „eksplozja demogra-

ficzna”, czyli wysoki, dodatni przyrost naturalny; 3) fazę nowoczesną, czyli fazę tzw. kontrolo-

wanej reprodukcji. Na tym etapie umieralność utrzymuje się na podobnym, niskim poziomie co w 

fazie drugiej, natomiast w sposób dynamiczny spada natężenie urodzeń. W konsekwencji przyrost 

naturalny wraca do poziomu z fazy pierwszej. Zob. M. Mitręga, Demografia społeczna, Katowice 

1995, s. 129; J. Balicki, E. Frątczak, Ch.B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – 

opinie, Warszawa 2007, s. 52-53; M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004, s. 

39; A. Szuman, Cykliczność w teoriach ludnościowych, „Ruch Prawniczy i Socjologiczny” 1998, 

nr 4, s. 356.    
5 S. Kurek, Przemiany demograficzne w Polsce w świetle teorii drugiego przejścia demograficz-

nego w ujęciu przestrzennym, [w:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju, A. Rączaszek (red.), 

Katowice 2012, s. 219.  
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Wśród czynników strukturalnych należy wyróżnić przede wszystkim pro-

ces urbanizacji i industrializacji oraz rozwój sektora usług oraz wywołane przez 

nie zmiany organizacji państwa
6
. Uprzemysłowienie i wywołana przez nie 

urbanizacja w sposób zasadniczy zmieniły układ sił w rodzinie (w kierunku 

równości wszystkich jej członków) a jednocześnie wyizolowały rodzinę nukle-

arną (dwupokoleniową) z rodziny wielkiej (rozszerzonej). Wypieranie rodzin-

nych warsztatów i miejsc pracy przez masowe miejsca zatrudnienia w zakła-

dach produkcyjnych przyczyniły się do rozwoju polityki społecznej, a ta z kolei, 

poprzez publiczną oświatę, powstanie instytucji opieki nad dzieckiem czy za-

bezpieczenie społeczne zmieniła dotychczasowe funkcje rodziny.  

Procesy te w konsekwencji doprowadziły do
7
: 

 ogólnej poprawy poziomu życia; 

 poprawy bezpieczeństwa socjalnego; 

 wzrostu poziomu wykształcenia ludności; 

 zwiększenia mobilności społecznej;  

Kolejnej grupie czynników, czyli czynnikom kulturowym przypisuje się 

największe znaczenie w procesie przeobrażeń modelu rodzin współczesnych. 

Wśród determinant o tym charakterze wymienić należy przede wszystkim roz-

wój liberalnej demokracji i związanego z tym systemem politycznym egalitary-

zmu społecznego. Efektem tych tendencji były zmiany powszechnie obowiązu-

jących systemów wartości, które ewoluowały w kierunku większego indywidu-

alizmu, pluralizmu i uniwersalizmu, sekularyzacji oraz zorientowania jednostek 

na realizację potrzeb wyższego rzędu
8
. Wśród społecznych konsekwencji tych 

przemian na uwagę zasługują te, które miały największy wpływ na przeobraże-

nia modelu rodziny.  

Będą to przede wszystkim
9
: 

 zmiana pozycji kobiet w społeczeństwie; 

 indywidualizacja poczucia sukcesu i życiowej satysfakcji; 

 stopniowy zanik teologicznego znaczenia małżeństwa i rodziciel-

stwa; 

 dobrowolna bezdzietność, czyli wolność od dziecka; 

Wśród wymienionych powyżej zjawisk, kluczowy wpływ na proces two-

rzenia i funkcjonowania rodzin przypisuje się zmianie pozycji kobiet w struktu-

                                                           
6 I.E. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] Przemiany demo-

graficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, War-

szawa 1999, s. 19.  
7 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004, s. 

22. 
8 S. Kurek, dz.cyt., s. 220.  
9 Zob. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, 

Kraków 2006, s. 86-115.  
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rze współczesnych społeczeństw, szczególnie, iż pozostałe z nich są ściśle z tą 

zmianą powiązane.  

Masowe wejście kobiet na rynek pracy spowodowało pojawienie się kon-

kurencyjnej siły wobec mężczyzn, co osłabiło ich pozycję jako głównego lub 

jedynego żywiciela rodziny. To z kolei w sposób trwały zmieniło układ wza-

jemnych relacji między płciami, zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym.  

Proces ten wynikał z kilku, podstawowych przyczyn, wśród których naj-

ważniejszymi były
10

: 

 oddziaływanie ruchów feministycznych i wynikający z niego wzrost 

świadomości kobiet; 

 wejście gospodarki światowej w nową fazę rozwoju, czyli epokę in-

formacyjną generowaną przez rewolucję naukowo-informatyczną; 

 powstanie nowego systemu wartości i norm, nastawionego na indy-

widualizm i samorealizację; 

 stworzenie przez ekonomię informacyjną nowych miejsc pracy 

w sektorze usług, najbardziej odpowiednich dla kobiet.  

„Wyjście” kobiet z domu, odkrycie nowych, poza macierzyństwem, pół ak-

tywności w sferze społecznej, ekonomicznej czy politycznej, wzrost ich aspira-

cji edukacyjnych i możliwość ich spełnienia, a także osiągnięcie niezależności 

ekonomicznej dzięki pracy zawodowej – wszystkie te okoliczności sprzęgły się 

z tendencjami, o których mowa była wyżej. Indywidualizacja postaw, zrówna-

nie się w hierarchii potrzeb jednostkowych aspiracji i dążeń z tymi wspólnoto-

wymi (w tym wypadku rodzinnymi), traktowanie przynależności do rodziny 

(związku) w kategorii osobistej satysfakcji oraz dbałość o własną autonomię 

i równość w podziale ról w sposób zasadniczy przeorały tradycyjny model ro-

dziny tworząc nowy, określany mianem rodziny postindustrialnej
11

.  Do jego 

ukształtowania i rozwoju przyczyniły się również czynniki o charakterze tech-

nologicznym, w tym przede wszystkim rozpowszechnienie skutecznych metod 

antykoncepcji (pigułka antykoncepcyjna) i postęp w medycynie, które zmieniły 

model antykoncepcji zapobiegawczej na rzecz świadomej prokreacji
12

.  

Scharakteryzowane powyżej procesy mają charakter uniwersalny dla całe-

go kontynentu europejskiego. Jednakże, o ile w Europie Zachodniej przebiegały 

one przez dekady, począwszy od lat 60. XX w. do dzisiaj, o tyle w Polsce 

(i Europie Środkowo-Wschodniej) miały gwałtowniejszy charakter, ściśle wią-

żąc się z transformacją systemową i „westernizacją” polskiego społeczeństwa. 

                                                           
10 Tamże, s. 86. Również J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2008, s. 

189.  
11 G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian, [w:] Polityka 

społeczna, G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Warszawa 2013, s. 189-190.  
12 P. Szukalski, Przemiany rodziny – wyzwania dla polityki rodzinnej, „Polityka Społeczna” 2007, 

nr 8, s. 50-51.  



Rodzina w okresie transformacji 

156 

 

Jednocześnie obserwowane w Polsce przekształcenia wzorca życia rodzinnego, 

oprócz zaprezentowanych determinant, miały również swoje specyficzne dla 

tego regionu źródła. Mowa tu o czynnikach ekonomicznych.  

Reformy gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 r., uwalniające decyzje 

ekonomiczne spod centralnego planowania i poddające ich kontroli wolnoryn-

kowemu mechanizmowi popytu i podaży, wywołały głębokie przeobrażenia 

również w sferze życia rodzinnego.  

W tym kontekście za najistotniejsze uznaje się
13

: 

 zmiany we wzajemnych stosunkach między państwem, przedsię-

biorstwami a gospodarstwami domowymi; 

 zmiany w warunkach uczestnictwa jednostek na rynku pracy.  

Racjonalizacja gospodarowania, podporządkowanie motywacji działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw kategorii zysku oraz wycofanie się państwa 

z szeregu wcześniejszych pól aktywności, m.in. z roli pracodawcy, redystrybu-

tora dochodów oraz dystrybutora wielu świadczeń i usług społecz-

nych, przesunęły odpowiedzialność za sytuację materialną z instytucji pań-

stwowych na gospodarstwa domowe
14

. Jednym z efektów tego proce-

su było rosnące rozwarstwienie ekonomiczne, spadek poczucia bezpieczeństwa, 

spadek poziomu życia i trwała marginalizacja społeczna wielu rodzin.  

Podobny skutek dla wielu rodzin miało pojawienie się bezrobocia i wzrost 

konkurencyjności na rynku pracy. Z jednej strony stworzyło to nowe możliwo-

ści kształtowania karier zawodowych, z drugiej jednak oznaczało konieczność 

zwiększenia wysiłków w celu znalezienia i utrzymania zatrudnienia, a uczest-

nictwo na rynku pracy wiąże się do teraz z dużą niepewnością
15

. To z kolei 

podniosło również wartość wykształcenia i wydłużyło okres edukacji.  

Imperatyw ekonomiczny (obok czynników kulturowych) wpłynął również 

na postrzeganie i znaczenie dziecka w rodzinie. Świadomość, iż posiadanie 

dziecka wiąże się z wysokimi kosztami, presja społeczna na zapewnienie mu 

jak najlepszych warunków zarówno materialnych, jak i pozamaterialnych (od-

powiednia edukacja, organizacja czasu wolnego itp.) sprawia, iż decyzja o ro-

dzicielstwie, z jednej strony staje się coraz bardziej racjonalna, z drugiej jednak 

przybiera formę swoistego „projektu”
16

. W konsekwencji, mimo deklarowanych 

chęci, coraz częściej plany prokreacyjne ograniczają się do jednego dziecka.  

Splot opisanych wyżej determinant ukształtował wzorzec tworzenia i funk-

cjonowania współczesnej polskiej rodziny. Jej obraz przedstawić można za 

                                                           
13 I.E. Kotowska, Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie, „Polityka Społeczna” 2002, 

nr 4, s. 4.  
14 Tamże.  
15 Tamże, s. 4.  
16 P. Szukalski, dz.cyt., s. 50.  



Urszula KOSOWSKA 

157 

 

pomocą wskazania na typ przemian, jakie stały się jej udziałem. A zatem obec-

nie polska rodzina
17

: 

1) to rodzina mała, dwupokoleniowa a nie rodzina duża, wielopokole-

niowa; 

2) poprzez oddzielenie funkcji prokreacyjnej od funkcji seksualnej 

(dzięki rozwojowi medycyny) to rodzina planowana, a nie biolo-

gicznie zdeterminowana; 

3) to rodzina w coraz większym stopniu egalitarna a w mniejszym pa-

triarchalna – głównie za sprawą ekonomicznego uniezależnienia się 

kobiety (poprzez pracę zawodową) od mężczyzny; partnerskie sto-

sunki dotyczą również stosunku rodziców do dzieci; zmniejsza się 

w niej zatem autorytet oraz zakres władzy męża i ojca, natomiast co-

raz większego znaczenia nabiera pozycja żony, matki oraz dzieci; 

4) to rodzina, w której stopniowo (i powoli) zanika zróżnicowanie za-

dań członków rodziny ze względu na płeć; 

5) to rodzina podporządkowana wartościom humanistycznym – „rodzi-

na utraciła formy sztywnej instytucji ściśle wplecionej w życie lo-

kalnej zbiorowości, zaczęła natomiast przekształcać w związek 

w oparty na zasadzie zindywidualizowanych i bardziej egalitarnych 

stosunków, odgrywający tym samym ważniejszą rolę w kształtowa-

niu osobowości i zaspokajaniu psychologicznych potrzeb jednost-

ki”
18

; 

6) to rodzina „zamknięta”, czyli w sposób świadomy wyizolowana 

z lokalnych, czy sąsiedzkich społeczności, dzięki czemu mniej pod-

dana społecznej kontroli. 

 

Zmiany modelu polskiej rodziny – demograficzny wymiar zjawiska 

 

Biorąc pod uwagę demograficzny kontekst procesu zmian tworzenia i roz-

woju polskich rodzin, należy przede wszystkim zwrócić na te, które związane są 

z decyzjami matrymonialnymi i prokreacyjnymi. Mają bowiem one, z jednej 

strony, zasadniczy wpływ na obecną i przyszłą sytuację ludnościową Polski, 

z drugiej stanowią użyteczny instrument opisu nowego modelu rodziny.  

                                                           
17 K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa. Kluczowe pro-

blemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, Katowice 1998, s. 220-222.  
18 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, s. 135-136; H. Bednarski, 

Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku, „Mazowieckie Studia Humani-

styczne” 2008, nr 1-2, s. 198-199.  
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 A zatem w wymiarze demograficznym model ten charakteryzować bę-

dzie
19

: 

 zmniejszająca się skłonność do tworzenia rodzin; 

 odsunięcie w czasie lub powstrzymywanie się przed podjęciem de-

cyzji matrymonialnych; 

 osłabienie i niestabilność związków małżeńskich; 

 odsunięcie w czasie lub powstrzymywanie się przed podjęciem de-

cyzji prokreacyjnych; 

 wzrost urodzeń pozamałżeńskich.  

 
Rysunek 1. Mediana wieku nowożeńców w Polsce w wybranych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1994, s. 177; GUS, 
www.demografia.stat.gov.pl [01.08.2014].  

 
Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 1., na przestrzeni niespełna 

35 lat, mediana wieku osób zawierających związek małżeński wzrosła, zarówno 

wśród kobiet jak i mężczyzn, o ponad 4 lata. Oznacza to, iż Polacy, odraczając 

decyzje matrymonialne, w coraz późniejszym wieku wstępują w związki mał-

żeńskie. Jednocześnie należy podkreślić, iż związki te zawierane są coraz rza-

dziej, natomiast wzrasta liczba rozwodów.  

 

                                                           
19 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań empirycznych, I.E. 

Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Warszawa 2007, s. 51; I.E. Kotowska, Uwagi o 

polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, „Polityka 

Społeczna” 2007, nr 8, s. 14.  
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Rysunek 2. Małżeństwa na 1000 ludności i rozwody (na 10 tys. ludności 

w wieku 20 lat i więcej oraz na 1000 nowo zawartych małżeństw) 

w Polsce w wybranych latach  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, „Roczniki Demograficzne” z lat 2009, 2013; Z. Strzelecki, 
Świat – Europa – Polska – sytuacja demograficzna 1980-2050, [w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania 

społeczne, K. Frysztacki, K. Heffner (red.), Opole  2003, s. 114.  

 
Informacje zobrazowane na rys. 2. wskazują na malejącą atrakcyjność mał-

żeństwa jako formy aktywności życiowej i społecznej. Świadczą one również 

o drastycznym spadku trwałości małżeństw już zawartych, o czym przekonuje 

wysoka dynamika wzrostu liczby orzekanych rozwodów.  

Wraz ze zmianami zachowań matrymonialnych przekształceniom uległy 

również decyzje i postępowanie w sferze prokreacji. Zmiany tradycyjnej roli 

kobiety w życiu rodzinnym, które zaznaczyły się w Polsce po 1989 r. znalazły 

swoje odzwierciedlenie w nowym wzorcu płodności i poziomie dzietności
20

.  

 

 

                                                           
20 Pojęcie płodności oznacza natężenie urodzeń w badanej populacji kobiet będących w wieku 

rozrodczym, czyli od 15. do 49. roku życia. Jego miernikiem jest współczynnik płodności, który 

określa średnią liczbę dzieci żywo urodzonych w ciągu badanego okresu, przypadającą na 1000 

kobiet w wieku rozrodczym. Mianem wzorca płodności określa się rozkład cząstkowych (rocz-

nych lub grupowych) współczynników płodności względem wieku rozrodczego kobiety. Nato-

miast współczynniki dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta 

w ciągu całego okresu rozrodczego przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu 

rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych 

współczynników płodności z tego okresu za niezmienne. E.Z. Zdrojewski, Demografia dla eko-

nomistów, Koszalin 2004, s. 169.   
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Rysunek 3. Współczynniki płodności kobiet w Polsce w wybranych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, „Roczniki Demograficzne” z lat 2010 i 2013.  

 
W okresie transformacji społeczno-gospodarczej, czyli począwszy od lat 

90. XX w. nastąpiło obniżenie się wszystkich współczynników opisujących 

reprodukcję ludności. Wraz z przemianami systemowymi rozpoczął się w Pol-

sce okres zawężonej reprodukcji, gdzie współczynnik dzietności spadł poniżej 

prostej zastępowalności pokoleń, tj. poniżej poziomu 2,1
21

. Największy wpływ 

na tę sytuację miały zmiany podejścia kobiet do macierzyństwa (determinowane 

czynnikami opisanymi w pierwszej części opracowania), wyrażające się m.in. 

odraczaniu decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Miernikiem tej postawy są 

natężenia urodzeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet. Przesuwanie 

się najwyższej płodności wraz z wiekiem matki z jednoczesnym obniżeniem jej 

wartości świadczy o zmianie wzorca płodności i zachowań prokreacyjnych.  

Na przestrzeni analizowanego okresu, jak wskazują dane na rys. 3, nastąpił 

wręcz skokowy spadek płodności w grupach wiekowych powszechnie uważa-

nych za najlepszy dla decyzji o urodzeniu dziecka. O ile w roku 1980 płodność 

kobiet w wieku 20-24 lata wyniosła 180, o tyle w roku 2012 liczba urodzeń na 

1000 kobiet w tym samym wieku spadła do poziomu 51. Podobna sytuacja do-

                                                           
21 Wg demografów reprodukcja zawężona występuje wówczas, gdy współczynnik dzietności 

kształtuje się poniżej poziomu 2,1. O niskiej płodności mówi się wówczas, gdy wskaźnik ten 

mieści się między 1,35 a 1,5, natomiast o skrajnie niskiej płodności, gdy współczynnik dzietności 

ogólnej nie przekracza 1,35 dziecka na kobietę. Z kolei o reprodukcji rozszerzonej mówi się 

wówczas, gdy współczynnik dzietności przekracza 2,2 dziecka na kobietę. Zob. I. Kotowska, J. 

Jóźwiak, Nowa demografia Europy a rodzina, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 

2012, z. 28, s. 9.  
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tyczyła kobiet w wieku 25-29: w tej grupie płodność spadła ze 136 w roku 1980 

do 89 w roku 2012. Nieznaczny wzrost płodności obserwowany jest  natomiast 

w następnych dwóch grupach wiekowych, czyli wśród kobiet powyżej 30 i 35 

roku życia.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż na przestrzeni analizowanych lat przesu-

nął się wiek najwyższej płodności z wieku 20-24 na wiek 25-29, co nastąpiło 

w roku 2000. Ponadto, co symptomatyczne, od roku 2008 płodność kobiet 

w wieku 30-35 była wyższa od tej wśród rodzących z grupy wiekowej 20-24 

lata. Potwierdza to wcześniejsze stwierdzenie, iż jedną z cech charakterystycz-

nych dla wzorca współczesnej rodziny, jest odraczanie przez kobiety decyzji o 

urodzeniu pierwszego dziecka. Stąd wzrost mediany i przeciętnego wieku ro-

dzących kobiet.  

 

Rysunek 4. Mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko oraz prze-

ciętny wiek rodzących kobiet w wybranych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dzietność kobiet w latach 1960-2009, www.stat.gpv.pl 

[01.08.2014]. 

 
Spadki współczynników płodności oraz coraz starszy wiek rodzenia pierw-

szego dziecka przekłada się na ograniczenie dzietności. W konsekwencji domi-

nującym obecnie modelem rodziny w Polsce jest tzw. model „2+1”. 
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Rysunek. 5. Współczynnik dzietności w Polsce w wybranych latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podsatwie: GUS, „Roczniki Demograficzne” z lat 2010 i 2013.  

 

Dane z rys. 5 wskazują, iż w roku 1980 kobieta na przestrzeni swojego 

okresu rozrodczego (15-49 lat) rodziła nieco ponad dwójkę dzieci, natomiast 32 

lata później już tylko 1,29 dziecka. Ponadto od roku 2000 współczynnik dziet-

ności przestał zapewniać prostą zastępowalność pokoleń, a w roku 2012 osią-

gnął poziom odpowiadający skrajnie niskiej płodności.  

Opóźnianiu decyzji matrymonialnych i prokreacyjnych, spadkowi płodno-

ści i dzietności towarzyszył wzrost popularności związków nieformalnych jako 

alternatywy dla małżeństwa. Odzwierciedleniem tej tendencji jest wręcz lawi-

nowy wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich i ich rosnący udział w urodze-

niach ogółem. O ile zatem w roku 1980 urodzenia pozamałżeńskie stanowiły 

niespełna 5% wszystkich urodzeń żywych, o tyle w roku 2012 udział ten wy-

niósł ponad 22%
22

.  

Zaprezentowane powyżej zmiany w poziomach podstawowych wskaźni-

ków demograficznych opisujących ruch naturalny ludności przyczyniły się do 

ukształtowania nowych form życia rodzinnego w Polsce. Tak więc, obok tzw. 

rodzin tradycyjnych w coraz większej masie funkcjonują również alternatywne 

ich modele.  

 

 

 

 

                                                           
22 GUS, Rocznik demograficzny 2013, Warszawa 2013, s. 284.  
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Tabela 1. Rodziny i dzieci w rodzinach w Polsce (w tys.) w roku 1988,  

2002 i 2011 

Rok 

Rodziny 
Małżeństwa Partnerzy Rodziny o liczbie dzieci 

Samotne 

matki z 

dziećmi 

z 

dziećmi 

bez 

dzieci 

z 

dziećmi 

bez 

dzieci  
1 2 3 

4 i 

więcej Ogółem  

z 

dziećmi 

do 24 r.  
1988 

2002 
2011 

10226,2 

10457,6 
10972,5 

6209,9 

6079,4 
5458,0 

6323 

5860,3 
5456,8 

2329,1 

2369,8 
2696,4 

- 

110,7 
171,3 

- 

86,7 
145,2 

2513,8 

2852,3 
2908,3 

2529,9 

2203,1 
1922,8 

837,0 

717,4 
469,2 

339,1 

306,6 
157,6 

821,5 

1019,3 
1143,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Kobiety w Polsce, Warszawa 2007, s. 141,142; GUS, 

Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i 

Mieszkań 2011, Warszawa 2014. 
 

 Analizując informacje zawarte w tabeli 1, należy zwrócić uwagę na: 

 wzrost liczby rodzin bezdzietnych – (przyjmując rok 1988 a 100, 

spadek ten w roku 2011 wyniósł ponad 37 punktów procentowych); 

 spadek liczby małżeństw (o 5,7 punktów procentowych w roku 2011 

w stosunku do roku 1988) oraz gwałtowany wzrost związków nie-

formalnych (o ponad 60 punktów procentowych w roku 2011 w sto-

sunku do roku 2000); 

 wzrost liczby kobiet samotnie wychowujących dzieci (o 39 punktów 

procentowych w roku 2011 w stosunku do roku 1988); 

 wzrost liczby rodzin z jednym dzieckiem (o 15 punktów procento-

wych w roku 2011 w stosunku do roku 1988) oraz spadek liczby ro-

dzin wielodzietnych (dla przykładu, spadek liczby rodzin z trójką 

dzieci w roku 2011 w stosunku do roku 1988 wyniósł ponad 43 

punkty procentowe a z czwórką dzieci jeszcze więcej, bo ponad 53 

punkty procentowe.  
Powyższe trendy, mające przede wszystkim charakter demograficzny, 

a w szczególności łączące się z zachowaniami prokreacyjnymi, potwierdzają 
głębokie przeobrażenia, jakim poddany został model rodziny polskiej.  

 
Zamiast podsumowania – konsekwencje zmian wzorca rodziny w Polsce 

 
W opisach współczesnych procesów tworzenia i funkcjonowania rodzin 

w Polsce często używa się słowa „kryzys”, czy też „zagrożenie”. Odnosi się je 
w szczególności do rodziny tradycyjnej, rozumianej jako związek małżeński 
z dziećmi, w której wzajemne relacje między członkami rodziny oparte są 
o jasny podział ról i powinności, czyli modelu rodziny dominującego w epoce 
industrialnej

23
.  

                                                           
23 W. Cichosz, Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-

postindustrialnych. Od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej, „Studia Wrocławskie” 2012, t. 

14, s. 248-266. 
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Tradycyjne postrzeganie rodziny i identyfikacja jej istoty z modelem 

ukształtowanym w XIX i XX w. swoje odzwierciedlenie znajduje w definicjach 

tego pojęcia sformułowanych w polityce społecznej i socjologii
24

. Podkreślają 

one formalizm, funkcję prokreacyjną, wspólnotę gospodarczą czy zamieszkania 

jako warunki konieczne do uznania danej grupy społecznej za rodzinę.  

Przyjmując, iż rzeczywiście rodziną jest tylko ta grupa, która spełnia po-

wyższe warunki, można uznać, iż współcześnie obserwowane przemiany wzor-

ców życia rodzinnego oznaczają kryzys tej instytucji. Spadek liczby zawiera-

nych małżeństw i ich rosnąca nietrwałość, czy spadek liczby rodzących się 

dzieci staną się wówczas najlepszą tego kryzysu ilustracją i, jednocześnie, jego 

konsekwencją.  

Można jednakże przyjąć odmienną perspektywę i stwierdzić, iż zmiany 

w modelu tworzenia i funkcjonowania rodzin w Polsce stanowią, po pierwsze 

nieuchronny efekt modernizacji, pluralizacji i demokratyzacji społeczeństwa, po 

drugie nie oznaczają „końca” rodziny, a jedynie jej transformację w nowe for-

my.  

To drugie podejście, będące konsekwencją powszechności obserwowanych 

przekształceń w sferze życia rodzinnego, wymaga poszukiwania nowych defi-

nicji instytucji rodziny, biorących pod uwagę różnorodność form relacji między 

członkami tych najmniejszych komórek społecznych
25

. Naprzeciw temu postu-

latowi wychodzą m.in. definicja zaproponowana przez F. Adamskiego, który 

określa rodzinę jako „duchowe zjednoczenie wąskiego grona osób skupionych 

we wspólnym gospodarstwie domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki”
26

, 

czy też ta określająca rodzinę jako „utrwalony w tradycji wszystkich kultur, 

zrytualizowany zespół działań ludzkich ukierunkowany na zaspokajanie istot-

nych potrzeb swoich członków (głównie seksualnych, prokreacyjnych 

i socjalizacyjnych)”
27

.  

Bez względu jednak na to, która z zaprezentowanych wyżej perspektyw zo-

stanie przyjęta za prawidłową, należy podkreślić, iż zmiana wzorca rodziny 

w Polsce niesie za sobą określone implikacje. Dotycząc obecnej i przyszłej sy-

                                                           
24 Oto kilka z nich: „Rodzina to nuklearny związek oparty na prawnie zawartym małżeństwie 

i biologicznym rodzicielstwie”, A. Kwak, Alternatywne formy życia rodzinnego – ciągłość 

i zmiana, [w:] Rodzina polska o progu XXI wieku, H. Cudak (red.), Łowicz 1997, s. 58; „Rodzina 

to zbiór osób związanych ze sobą przez małżeństwo lub rodzicielstwo”, J.L. Flandrin, Historia 

rodziny, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1998, s. 8; „Rodzina to grupa osób połączonych ze sobą 

stosunkiem małżeńskim i stosunkiem rodzicielskim”, J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjo-

logii, Warszawa 1963, s. 149; „Rodzina jest to zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią 

małżeństwa, powinowactwa lub adopcji”, Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 74.  
25 Zob. A. Matusik, Polityka rodzinna w Polsce, Warszawa 2011, 

www.spolecznieodpowiedzialni.pl [02.08.2014]. 
26 B. Rysz-Kowalczyk, Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, s. 182.  
27 T. Szendlak, Socjologia rodziny: edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 95.  



Urszula KOSOWSKA 

165 

 

tuacji demograficznej kraju, będą one wpływać zarówno na życie społeczne, jak 

i ekonomiczne.  

Najpoważniejszymi z nich wydają się te wynikające ze starzenia się społe-

czeństwa
28

: 

 zmniejszenie się liczby ludności z jednoczesnym ukształtowaniem 

się tzw. regresywnej struktury wg wieku
29

; 

 zwiększenie obciążeń systemu zabezpieczenia społecznego: emery-

talno-rentowego, pomocy społecznej, zabezpieczenia zdrowotnego; 

 niedobór siły roboczej; 

 groźba konfliktu międzypokoleniowego, dzielącego społeczeństwo 

na pracującą mniejszość (płacącą składki i podatki) oraz utrzymy-

waną przez nią większość.  

Ponadto zwraca się również uwagę, iż niestabilność współczesnych rodzin 

przyczynia się do deficytów emocjonalnych, materialnych i społecznych, za-

równo dzieci jak i ich rodziców, powszechne jedynactwo stwarza ryzyko utrwa-

lenia wśród młodego pokolenia postaw egoistycznych, nastawionych jedynie na 

realizację skrajnie indywidualistycznych aspiracji, a imperatyw ekonomiczny 

związany z koniecznością zaspokojenia coraz liczniejszych potrzeb material-

nych pozostawia coraz mniej przestrzeni na realizację pozostałych funkcji przy-

pisanych rodzinie.  

Na powyższe wyzwania odpowiadać powinna odpowiednia polityka pań-

stwa, która, dostosowując swoje instrumenty do faktu, jakim jest zmiana mode-

lu rodziny, winna wspierać ją w wypełnianiu jej podstawowych funkcji – no-

śnika norm i wartości, miejsca socjalizacji i emocjonalnej bliskości i przekazy-

wania tradycji.            
 

 
 
 

                                                           
28 Zob. m.in. B. Balcerzak-Paradowska, Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej, „Polityka 

Społeczna” 2007, nr 8, s. 2-7; M. Kubiak, Współczesne problemy demograficzne w aspekcie 

społeczno-gospodarczym, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2010, z. 16, s. 182-195; 

A. Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Biuro Analiz i Dokumentacji 

Kancelarii Senatu „Opracowania Tematyczne” 2011, ot-611, s. 3-16. 
29 Strukturę ludności wg wieku danej populacji można przedstawić za pomocą tzw. piramidy 

wieku. W zależności od tego, jaki przybierze ona kształt, można określić fazę rozwoju demogra-

ficznego danej populacji. Piramida progresywna (kształt trójkąta) obrazuje populację młodą 

demograficznie, gdzie notuje się wysoki przyrost naturalny. Piramida zastojowa (kształt dzwonu) 

obrazuje sytuację zastępowalności pokoleń, czyli w danej populacji liczba urodzeń zrównuje się 

z liczbą zgonów. Piramida regresywna (kształt grzyba) charakteryzuje społeczeństwo stare demo-

graficzne o ujemnym przyroście naturalnym, zagrożone depopulacją. Wymiary polityki społecz-

nej, O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wrocław 2013, s. 119-220.  
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Badania nad  kulturą polską we Francji 

i  polsko-francuskimi  
związkami kulturowymi po 1989 roku  

 

 
 
Do transformacji ustrojowej w Polsce, która dokonała się pod koniec lat 80. XX 

w., w środowiskach uniwersytecko-opiniotwórczych we Francji  przy wyborze 

zainteresowań różnymi dziedzinami naszej kultury w kraju i na emigracji decy-

dowały głównie względy polityczne. W polu widzenia były osiągnięcia twór-

ców opozycyjnie nastawionych do panującego od 1945 r. systemu władzy.  

Podziemne, nielegalne wydawnictwa krajowe, istniejące od 1976 r., rozpo-

wszechniały teksty wstrzymane przez cenzurę. Dopiero po 1989 r. badacze po-

częli śmiało sięgać po teksty literackie i inne wytwory sztuki, bardziej udane 

artystycznie i  nowatorskie w formie, bogate zarazem w  szlachetne wartości 

kulturowe oraz odsłaniać różnorodne polsko-francuskie związki kulturowe, 

poświadczające istnienie wielowiekowych tradycji przyjaźni narodów znad 

Wisły i Sekwany oraz wspólnych elementów  świadomości europejskiej. 

Zadaniem tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:  w jakim 

stopniu  nadrobiliśmy zaległości podejmując w ostatnim 25-leciu wzmożoną 

działalność nad obecnością we Francji  naszej opozycyjnej kultury czasów Pol-

ski Ludowej i dorobkiem artystycznym III Rzeczypospolitej  oraz rolą, jaką 

odegrali w wzbogacaniu europejskiej kultury i pogłębianiu polsko-francuskich 

związków kulturowych nasi emigranci  nie tylko w regionie paryskim, ale 

w całej Francji. 

Podstawę źródłową wypowiedzi będą stanowić materiały archiwalne i  do-

kumenty, wcześniej zebrane i częściowo już wykorzystane, również niedawno 

odnalezione  oraz nowsze opracowania naukowe polskich i francuskich bada-

czy. 
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Z badań historyczno-literackich 

 

Właściwe badania nad literaturą polską we Francji, podjęte w 1. połowie 

XX w. w kilku ośrodkach uniwersyteckich i indywidualnie przez osoby mające 

odpowiednie wykształcenie filologiczno-humanistyczne, były kontynuowane po 

wojnie. Niektórzy badacze słusznie utrzymują, że w latach 1945-1989 przyj-

mowano dwutorowy obieg  literatury polskiej we Francji
1
 – jeden emigracyjny 

odrębny i drugi, związany z istniejącymi przy uniwersyteckich wydziałach sla-

wistyki sekcjami języka i kultury polskiej.  Duże zasługi w promocji zarówno 

emigracyjnej, jak i krajowej kultury polskiej na Zachodzie położyło niewątpli-

wie środowisko intelektualne, skupione wokół Jerzego Giedroycia jako redakto-

ra „Kultury” i kierownika Instytutu Literackiego w Paryżu. Już dawno zauwa-

żono analogie pomiędzy rolą Hotelu Lambert na Wyspie św. Ludwika, kiero-

wanego przez księcia Adama Czartoryskiego i Giedroycia jako kierownika 

ośrodka Maison Laffitte w Paryżu. Obie instytucje  otwierały  możliwości twór-

cze  Polakom, którzy  narażali się władzom zaborczym w XIX w., a po 1945 r. 

władzom komunistycznym. Zabiegały o ogłaszanie drukiem wyników  realiza-

cji ambitnych  pomysłów twórczych i  kształtowanie wokół nich szerokiej opi-

nii publicznej. Dzięki staraniom tego środowiska  w serii „Biblioteki Kultury” 

i innych paryskich oficyn wydawniczych wyszło po wojnie  wiele tomów, te-

matycznie związanych z historią i kulturą Europy Wschodniej, tym i Polski. 

Stosunkowo wcześnie w badaniach historyczno-literackich  wzięto pod 

uwagę  tzw. kresową kulturą literacką,  tworzoną przez osoby pochodzące 

z terenów wschodnich (Wilno – Lwów),  które kiedyś  należały do Polski, 

o czym cenzura krajowa wzbraniała wspominać. W grupie twórców „kresowia-

ków” znajdowali się Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki i Zbigniew Herbert. 

Miłosz, po zerwaniu więzi z Polską Ludową, uchodził za jej groźnego  

przeciwnika, bo zbyt dobrze znał realia krajowe i kulisy krajowej, powojennej  

polityki kulturalnej. Zniewolony umysł jest jego utworem, wydanym we Francji 

we współpracy z paryską „Kulturą” (1953), który odsłaniał „totalitarne”, często 

schizofreniczne  myślenie w krajach tzw. demokracji ludowych
2
. Przy okazji 

drukowania tego utworu pojawiło się we Francji sporo artykułów o jego auto-

rze. 

                                                           
1 Zob.  J. Włodarczyk, Przekłady literatury polskiej na język francuski jako próba ustalenia kano-

nu – reinterpretacja i reintegracja w systemie literackiej kultury francuskiej, „Postscriptum Polo-

nistyczne” 2010, nr 2, s. 168. 
2 Utwór Miłosza Zniewolony umysł, wydany oficjalnie w kraju w 1989 r., długo krążył w drugim 

obiegu. Deszyfracja użytych pseudonimów odsłania świat polskich literatów, natchnionych „no-

wą wiarą” ze Wschodu. Surowej ocenie poddał zwłaszcza Jerzego Putramenta – „Gamę”, kolegę 

ze studiów polonistycznych we Wilnie, który po 1945 r. stał się publicystą, pisarzem i dyplomatą, 

służącym socjalistycznej Polsce. 
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Tadeuszem Konwickim, uwikłanym także  w historię Polski, jego wkładem 

w rozwój naszej współczesnej literatury, stanowiącej ważny element europej-

skiej kultury artystycznej, współpracując z francuskim historykiem Danielem 

Beauvois i wrocławskim literaturoznawcą Stanisławem Beresiem,  zajmuje się 

od 1983 r. Maryla Laurent-Zielińska – profesor języka i kultury polskiej na 

Uniwersytecie de Gaulle’a 3 w Lille. Najpierw pisarz  był żołnierzem Armii 

Krajowej na Wileńszczyźnie, potem członkiem PZPR, współpracownikiem 

prorządowych czasopism, m.in. warszawskiej „Nowej Kultury”,  próbującym 

uprawiać prozę reportażową w duchu założeń  socrealizmu  (Przy budowie, 

1950) i z tej racji zaliczanym do grupy tzw. pryszczatych, w końcu – doznaw-

szy rozczarowania ideowego – twórcą, ukazującym współczesną rzeczywistość 

w sposób ironiczny i satyryczny, co potwierdzałaby problematyka w powie-

ściach wydawanych poza cenzurą – Mała Apokalipsa (1976) i  Kompleks polski 

(1977). Duże uznanie zyskał  jako współtwórca kinematografii polskiej. Był 

m.in. reżyserem i autorem scenariuszy filmów Dolina Issy (1982), opartego na 

utworze Miłosza i Lawa. Opowieść o „Dziadach” Mickiewicza (1989). Władze 

III Rzeczypospolitej wyróżniały  wielokrotnie Konwickiego najwyższymi od-

znaczeniami państwowymi, który tymczasem w Polsce Ludowej był pozbawio-

ny prawa publikowania i uchodził za jej politycznego przeciwnika. 

Z kolei lwowiak Zbigniew Herbert – poeta-neoklasycysta i filozofujący 

eseista, związany w czasie wojny z ruchem oporu, podległego  Armii Krajowej, 

potem przeciwnik projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, przewidują-

cym niemal wieczną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, w swojej twórczości, 

jak potwierdzają to jego eseje Barbarzyńca w ogrodzie i ceniony tomik wierszy 

Pan Cogito, unikał zaleceń socrealizmu,  łączył elementy kultury europejskiej, 

w tym antycznej grecko-rzymskiej z nowatorską sztuką wyrazu artystycznego, 

pierwiastki tragizmu i humoru  z ironią, cenił uniwersalne i chrześcijańskie 

wartości duchowe, zbudowane na idei demokratyzmu i humanistycznej wizji  

życia ludzkiego
3
. 

Laurent-Zielińska, jak wynika z jej relacji, wciąż uwzględnia w swoich 

wykładach uniwersyteckich i publikacjach twórczość wielu innych pisarzy pol-

skich  należących kiedyś do inteligencji opozycyjnej. Jednym z nich  był Kazi-

mierz Brandys – członek PPR, następnie PZPR, który w 1966 r. wystąpił 

w obronie prześladowanego filozofa Leszka Kołakowskiego, dziesięć lat póź-

niej, mówiąc kolokwialnie,  zadarł z władzą komunistyczną przyłączając się do 

grupy protestującej przeciwko prosowieckim zmianom w Konstytucji PRL
4
.  

                                                           
3 Marta Wyka nazywa  Herberta   „poetą moralistycznym  i metaforycznym, stawiającym pytania 

o sens egzystencji w sytuacjach krańcowych” (Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklo-

pedyczny, t. 1, Warszawa 2000, s. 219).  
4 Kazimierz Brandys jako ostatni z Polaków w 2000 r. został pochowany na paryskim cmentarzu 

Père-Lachaise. 
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W utworze  Nierzeczywistość dokonał rozliczenia siebie z własnych politycz-

nych „grzechów” i systemu ideowo-moralnego PRL-u, opisuje – jak trafnie 

zauważyła wspomniana badaczka – „uczucie egzystencjalnej nierzeczywisto-

ści”
5
, czyli tzw. realnego socjalizmu. Marek Hłasko, przedwcześnie zmarły 

pisarz, wokół którego utrzymuje się wciąż wiele legend i mitów, często opar-

tych na insynuacjach, to przedstawiciel młodego, zbuntowanego pokolenia, 

autor popularnych  opowiadań Pierwszy krok w chmurach i  Ósmy dzień tygo-

dnia,  mających – jak podkreślają badacze – wartości uniwersalne i  ponadcza-

sowe, bo obnażają nie tylko przejawy niskiej moralności dawnego, minionego 

systemu, ale pośrednio także, podobnie jak w większości utwory Leopolda 

Tyrmanda, obłudę i kłamstwa naszej współczesności
6
. 

 

Przekłady literackie 

 

Tłumaczenie literackie dzieła z jednego języka na drugi jest ważnym i  za-

razem trudnym zabiegiem kulturotwórczym. Aby dobrze spełniało mediacyjną 

rolę pośrednika pomiędzy dwoma narodami i ich kulturami  musi być nie tylko 

udanym  wytworem translatorskiego rzemiosła, ale i pewną sztuką.  Tłumacz 

winien posiadać wysoką umiejętność dwujęzyczną, bogatą wiedzę o historii 

i kulturze obu narodów, wyczucie oczekiwań i estetycznego gustu potencjalne-

go odbiorcy, ogromną cierpliwość i rzetelność w przekazywaniu  treści oraz 

niemały zmysł artystyczny, zdolny do oddawania obrazów i wyobrażeń w ob-

cym języku, co tak silnie podkreślał Jan Parandowski
7
. 

Próby przekładania na język francuski i wydawania drukiem we Francji 

utworów polskich autorów, jak podają badacze
8
,  pochodzą z okresu  Wielkiej 

Emigracji.  Wydaje  się jednak,  że dobre wzory europejskie tych umiejętności 

można odnaleźć w działalności Francuza Paula Cazina i Polaka Tadeusza Że-

leńskiego-Boya, dwóch zaprzyjaźnionych tłumaczy XX wieku. Pierwszy, po-

                                                           
5 M. Laurent, Cztery okresy obecności literatury polskiej we Francji (1945-2008), [w:] Literatura 

polska na świecie. T. 3, R. Cudak (red.), Katowice 2010, s. 131. Obszerny słownik w języku 

francuskim   Dictionnaire mondiale de la litterature. Sous la direction de Pascal Mougin et Karen 

Haddad-Wotling, Paris 2012 -  zawiera m.in. ok.  40 haseł,  poświęconych literaturze polskiej (od 

Kochanowskiego do Mrożka), których autorką jest Maryla Laurent.  
6 Zob. m.in. prace: A. Czyżewski, Piękny dwudziestolatek. Biografia Marka Hłaski, Warszawa 

2005; K. Sowińska, Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 4.  
7 Jan Parandowski  pisał: „Wiedza tłumacza nie może poprzestać na znajomości samego języka, 

musi objąć i kraj , i naród, jego historię, i obyczaje, przede wszystkim zaś wejść w jak największą 

zażyłość z autorem, jego charakterem, jego zainteresowaniami, skłonnościami, z atmosferą inte-

lektualną i uczuciową, w której się porusza i którą sam tworzy” – cyt. za: F. Ziejka, Mój Paryż, 

Kraków 2008, s. 532. 
8 Zob. m.in.:  M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji 1831-1840, Warszawa 1970;  

Z. Markiewicz, Polsko-francuskie związki literackie, Warszawa 1980;  F. Ziejka, Nieznani, zapo-

mniani… O dawnych tłumaczach literatury polskiej we Francji, w tegoż:  Mój Paryż, s. 509-533. 
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czątkowo nieznający języka polskiego i kultury naszego narodu, znakomicie 

opanował trudne te sprawy i w ciągu półwiecznego swego życia przetłumaczył 

na język francuski ok. 130 większych i mniejszych utworów pisarzy polskich, 

m.in. Jana Chryzostoma Paska, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza,  

Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, 

Augusta Cieszkowskiego, Henryka Sienkiewicza, Gabrieli Zapolskiej, Jarosła-

wa Iwaszkiewicza, Kazimierza Brandysa i Tadeusza Brezy
9
.  Z kolei  Żeleński 

– lwowski lekarz z zawodu,  krytyk literacki i teatralny oraz  tłumacz z zamiło-

wania, przyswoił naszej kulturze ok. 100 tomów najwybitniejszych pozycji 

literatury francuskiej, w tym cykl Komedii ludzkiej Balzaka, całość dorobku 

dramatopisarskiego Moliera, pojedyncze dzieła Woltera, Stendhala, Prousta 

i wielu innych znanych twórców
10

. 

Byłoby dużym uproszczeniem, czy nawet błędem, gdybyśmy nie dostrze-

gali  powyższych, dawnych dokonań translatorskich, dobrze służących i dzisiaj  

budowaniu przysłowiowych mostów, wymianie myśli i wzajemnych, zbliżo-

nych wyobrażeń o świecie, wyrosłych na gruncie śródziemnomorskich  wartości 

kulturowych.   

  Po 1945 r.,  jak zauważyła Jadwiga Warchoł, na odbiór literatury polskiej, 

w tym podejmowania jej przekładania we Francji, długo ważyły przede wszyst-

kim polityczne względy i sympatie
11

. Powojenną, polską działalność translator-

ską, najwcześniej podjęto w środowisku paryskiej „Kultury” i obejmowała  

pisarzy emigracyjnych,  wrogo nastawionych  do krajowego systemu stalinow-

skiego oraz pisarzy w Polsce, przeciwników socrealizmu. W środowisku pary-

skiej „Kultury”  znaleźli się ludzie, którzy pamiętali sprzed wojny Gombrowi-

cza i cenili jego talent artystyczny, nawiązali z nim w Argentynie kontakty, 

potem  podejmowali starania w celu spopularyzowania utworów polskiego emi-

granta w Europie. Ogromne zasługi w tym  zakresie  położył Konstanty Alek-

sander Jeleński (pseud. Kot) – żołnierz gen. Stanisława Maczka, po wojnie ce-

niony  w Paryżu intelektualista, publicysta, krytyk literacki i tłumacz, który 

przełożył  na francuski powieść Ferdydurke, sztukę Iwona, księżniczka Burgun-

da i kilka innych utworów Gombrowicza.  „Wszystkie wydane moje dzieła 

                                                           
9 Pełne zestawienie dorobku translatorskiego Cazina podaję w pracy:  Listy do Paula Cazin – 

francuskiego polonofila, Słupsk 2000, s. 318-328. Brigitte Gautier, omawiając pożyteczną rolę 

francuskich mediatorów, podkreśla „wielce zasłużonego” w sztuce przekładu Paula Cazina  –  

tejże, Przypadek i konieczność. O polskich książkach przetłumaczonych na francuski, „Dekada 

Literacka” 2004, nr 2, s. 36.  
10 Podaję za: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1985, t. 2, s. 696-697. 
11 J. Warchoł, Przekłady literatury polskiej na język francuski jako próba ustalania kanonu  –
reinterpretacja i reintegracja w systemie literackiej kultury francuskiej, „Postscriptum Poloni-

styczne” 2010, nr 2 (6), s. 171.  
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w obcych językach – wyznał pisarz – powinny być zaopatrzone pieczątką  

„dzięki Jeleńskiemu”
12

. 

W okresie panującej w kraju cenzury najwięcej przekładów francuskich 

miał Stanisław Lem, zakochany w fantastyce naukowej. W latach 1962-1989 

zostało przetłumaczonych przez różne osoby około 20 jego powieści, m.in. 

Astronauci i Solaris
13

. Na francuskim  rynku księgarskim w latach 1981-1988 

pojawiały  się przekłady utworów Tadeusza Konwickiego
14

, dokonywanych 

przez Zofię Bobowicz-Potocką, Helenę Włodarczyk i Marylę Laurent. Przekła-

dano na francuski także utwory innych autorów politycznie prześladowanych – 

wspomnianego Brandysa, neoklasycysty Herberta i Mrożka – twórcy nowator-

skiej literatury zbliżonej do paryskiego, awangardowego  teatru „absurdu’, któ-

ry wykorzystywał właściwości groteski do ujawniania i ośmieszania niedo-

rzeczności społeczno-obyczajowych 2. połowy XX w.
15

. 

Od 1989 r. pojawiają  się w przekładzie francuskim utwory z klasyki pol-

skiej, wyróżniające się nie tylko narodowym patriotyzmem, ale  także  uniwer-

salizmem tematycznym i wysokim  artyzmem. W 1992 r. dwukrotnie wydano 

przekłady wierszem w Paryżu  Pana Tadeusza Mickiewicza, dokonane przez 

Roberta Bourgeois – francuskiego filologa z wykształcenia, związanego zawo-

dowo  z Polską od 1970 r. oraz Rogera  Legrasa – francuskiego slawisty i na-

uczyciela akademickiego. Grażyna Szot  w pracy doktorskiej o przyrodzie we 

francuskich przekładach polskiej epopei romantycznej, podjętej w pewnym 

stopniu z mojej inicjatywy, porównując trzy wersje  przekładu francuskiego 

tego poematu, najwyżej ceniła, i słusznie,  tłumaczenie prozą Cazina:  „(…) 

w obecnych  czasach może [ono]  stanowić niedościgły wzór dla wielu współ-

czesnych ze względu zarówno na umiejętności translatorskie (…), jak i znajo-

mość  polskiej kultury, języka (w tym gwar)”
16

. W 1992 r. pojawiły  się w Pary-

żu w  przekładzie  Bourgeois „Dziady” Mickiewicza, w roku 2000 – wznowie-

                                                           
12  W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1964, [w:] tegoż: Dzieła, t. IX, Kraków 1989, s. 18. 
13 Podaję za M. Laurent, Cztery okresy…dz.cyt., s. 130-131. 
14 Zob. E. Skibińska,  Proza polska we francuskich  przekładach, [w:] tejże, Kuchnia tłumacza, 

Kraków 2008. 
15 Kiedy przygotowywałem  wydanie książki  Związki kulturowe Polaków z południową Francją 

(2012), pomimo wielu prób, nie udało mi się spotkać  Mrożka, wtedy osiadłego incognito  

w Nicei, gdzie – z dala od polsko-polskich kłótni – kończył pisanie swojego, trzytomowego 

Dziennika, obejmującego lata 1962-1989. Pragnąłem nie tylko przeprowadzić wywiad, ale i po-

prosić go o zgodę na zamieszczenie w książce jego zdjęcia. Niestety, nikt – nawet nicejski konsul 

honorowy RP – nie zdradził mi  adresu jego zamieszkania. Poznałem adres dopiero po śmierci 

pisarza, otrzymując w nicejskim merostwie akt zgonu. W latach 2008-2013, a więc do śmierci. 

mieszkał blisko morza, przy ulicy Kwiatów nr 10  (Avenue des Fleurs). 
16 Maszynopis pracy doktorskiej Grażyny Szoty,  s. 153. Z powodu mojej dłuższej nieobecności 

w kraju doktorat ukończyła i obroniła w 2012 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Pozna-

niu.  
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nia Nieboskiej komedii  Krasińskiego i Pamiętników Paska, dawniej przetłuma-

czonych przez Paula Cazina. 

W ciągu ostatnich 25 lat, jak twierdzi Laurent,  zmieniła się radykalnie sy-

tuacja literatury polskiej we Francji: ”Dziś o tym, jaka książka zostanie prze-

tłumaczona nie decydują już czynniki niezwiązane ze sztuką pisarską i gustami 

czytelników. Wybory wydawnicze mogą być krytykowane, ale (…) na różnych 

szczeblach prowadzących od autora do francuskiego czytelnika znajdują się 

coraz częściej wykwalifikowani specjaliści”
17

. 

Po  wejściu Polski do Unii Europejskiej zauważalne jest za granicą przy-

spieszone tempo  naszego rozwoju  gospodarczego,  ale – w sytuacji  silnej 

globalizacji kultury – literatura polska, słabo podejmująca tematy uniwersalne 

i osadzona w dość peryferyjnej, narodowej tradycji, bywa wypierana przez kul-

tury kilku innych języków, zwłaszcza angielską. „Świat – sugeruje Andrzej 

Nowakowski,  dyrektor Instytutu Książki i Wydawnictwa INIVERSITATIS – 

jest praktycznie  skazany na angielszczyznę”
18

. 

 

Badania w zakresie biografistyki 

 

Biografistyka to piśmiennictwo wypełnione słownikami o charakterze en-

cyklopedycznym, zawierające krótkie biografie wybitnych, pojedynczych  lu-

dzi, często  niedoceniane, ale przecież ważne i potrzebne zwłaszcza, jeśli są 

wiarygodne, oparte na dokumentach i różnego typu źródłach archiwalnych. 

Stanowi  etap wstępny badań w zakresie historii i  antropologii  kulturowej. 

W Polsce Ludowej, kiedy panowały restrykcyjne zasady polityczne, znie-

chęcano do ujawniania roli i zasług naszych rodaków, osiadłych na Zachodzie 

po 1945 r., którzy z różnych powodów tam się znaleźli  i przejawiali, z dala od 

panującego w kraju systemu socjalistycznego, dużą aktywność na polu kultury 

i życia publicznego. 

Po dłuższej przerwie podjęto wreszcie badania biograficzne dotyczące 

obecności  Polaków w historii Europy zachodniej.  W 1981 r. wyszedł w Po-

znaniu słownik „Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej” pod 

redakcją Krzysztofa Kwaśniewskiego i Lecha Trzeciakowskiego, odsłaniający 

historyczne ślady polskości także we Francji. 

W ostatnich latach XX w. powstały w kilku zachodnich  środowi-

skach inteligenckich pochodzenia polskiego specjalne ośrodki badawcze, któ-

rych zadaniem jest inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie biografistyki, 

opracowywanie  słowników, organizowanie międzynarodowych sympozjów 

                                                           
17 M. Laurent, Cztery okresy…dz.cyt., s. 135. 
18 Budowanie podstaw. Z Andrzejem Nowakowskim rozmawia Robert Ostaszewski, „Dekada 

Literacka” Kraków 2004, nr 2, s. 24. Zob. Wkład Polaków w proces integracji europejskiej, J. 

Knopek, B. Polak (red.), Warszawa 2012. 
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i prowadzenie działalności wydawniczej.  Instytut Badań Biograficznych (IBB) 

i Zakład Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (PU-

NO) oraz Centrum Polonijne to placówki, istniejące w północnej Francji (depar-

tament Pas-de-Calais) i prowadzone przez Zbigniewa Andrzeja Judyckiego 

i jego żonę Agatę  Żmudzińską-Judycką, którym zawdzięczamy podjęcie szer-

szych badań, zmierzających do wydania „Ilustrowanego słownika biograficzne-

go Polonii świata”, stanowiącego dopełnienie wielotomowego „Polskiego 

Słownika Biograficznego” (pierwszy tom tego słownika wyszedł w 1935 r.).   

Uważam, że wydarzeniem dużej rangi było pojawienie się w Paryżu w 1996 r.   

książki (w języku francuskim i polskim) ich współautorstwa  „Les Polonais en 

France. Dictionnaire biographique” („Polacy we Francji. Słownik biograficz-

ny”), z przedmową Bernadette Chirac – żony  ówczesnego prezydenta Francji. 

Słownik ten prezentuje się dość okazale – zawiera 344 biogramy osób histo-

rycznych i 153 biogramy osób współczesnych, glosariusz emigracji polskiej, 

indeks nazwisk i wiele ilustracji. Jest to niewątpliwie pozycja pionierska 

w omawianej dziedzinie. Czytając tę ciekawą  książkę cały czas szukałem 

w niej odpowiedzi na dwa pytania: czy autorzy wykorzystali trudno dostępne 

materiały archiwalne i czy uwzględnili, jak sugerowałby tytuł publikacji, waż-

niejsze nazwiska osób wyróżniających się w historii szeroko pojętej kultury 

całej Francji. Niestety, na te ważne pytania nie znalazłem zadowalających od-

powiedzi. Autorzy wprawdzie  wykorzystali częściowo źródła drukowane i dość 

pospiesznie zebrane informacje na drodze bezpośredniej obserwacji, rezygnując 

jednak z rozpatrywania niezbędnych  materiałów  rękopiśmiennych i różnych 

dokumentów urzędowych.  Jeśli chodzi o drugą sprawę, to odnalazłem najwię-

cej biogramów osób z północnej i centralnej Francji, natomiast stosunkowo 

mało, dotyczących postaci z jej części południowej, które – jak wykazałem 

w swoich publikacjach
19

 – odegrały ważną rolę w historii polsko-francuskich 

więzi kulturowych. Przypomnijmy, przykładowo, kilka nazwisk zasłużonych 

ale pominiętych Polaków. Mieszkał i zmarł w Marsylii Kajetan Tomasz Wę-

gierski – jeden z najwybitniejszych poetów polskiego oświecenia. Na cmentarzu 

w Nicei-Cimiez znajduje się grobowiec Michała Wiszniewskiego – historyka 

literatury, autora pierwszej, choć nie ukończonej, 10-tomowej „Historii literatu-

ry polskiej” (1840-1857). W okresach jesienno-zimowych przebywała w Nicei 

i Awinionie poetka Maria Konopnicka, autorka „Sonetów prowansalskich”. Nie 

tylko ludzie pióra osiedlali się na południu Francji.  Z nurtem postimpresjoni-

zmu była związana twórczość artystów malarzy z Aix-en-Provence, uczniów 

Józefa Pankiewicza – Franciszka Prochaski i Wacława Zawadowskiego (pseud. 

                                                           
19 Podaję dwie z nich: Związki kulturowe Polaków z południową Francją (od XI wieku do naszych 

czasów). Szkice historyczne, Słupsk 2012;  Związki kulturowe Polaków z Francją. Stan wiedzy 

i potrzeby badań, [w:] Meandry kultury europejskiej. Idee – wartości – wizje przyszłości, K. 

Chruściński (red.), Koszalin 2013, s. 49-66. 
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Zawado). Zabrakło wzmianki o krakowskim architekcie Adamie Dettloffie, 

według projektu którego powstało lub zostało zmodernizowanych na przełomie 

XIX i XX w. w Nicei ok. 10 willi, w tym ogromny gmach „Hotelu Imperial”, 

dobrze dziś służący miastu. Pominięto wielu polskich dobroczyńców. Tuż nad 

nicejskim morzem znajduje się okazały gmach szpitala „Lenval”, zbudowany 

przez bogatego przemysłowca warszawskiego Leona Loewensteina i jego żonę 

Marię Helenę z Kronenbergów.   Z kolei niedaleko wydziału nauk ścisłych ni-

cejskiego uniwersytetu istnieje od 1924 r.  Osiedle Niewidomych – ofiar pierw-

szej wojny światowej i ich rodzin, wzniesione  przez Amerykanina Samuela 

Lewi Goldenberga i jego żonę Polkę Jadwigę Teresę Garbowską, którzy szczę-

śliwie ocaleli podczas tragedii statku pasażerskiego „Titanic” w kwietniu 1912 

r. Część swojej fortuny Goldenbergowie przeznaczyli także na potrzeby nauki 

i rozwój miejscowej uczelni. Z południową Francją wiążą się biografie, niestety 

pominięte, wielu naszych duchownych, stale lub czasowo  tu osiadłych, m.in. 

zamieszkiwał w latach II wojny w Lourdes prymas Polski August Hlond, pia-

stujący wtedy powinności arcybiskupa poznańsko-gnieźnieńskiego, który nie 

tylko wznosił tam modlitwy do Boga za cierpiący naród polski, ale i domagał 

się respektowania przez Niemców międzynarodowych konwencji. 

Brakiem tej ważnej pracy jest także niedostrzeganie potrzeby rzetelnego 

zbadania i wyjaśnienia tożsamości narodowej wielu twórców uznawanych za 

Francuzów, gdy tymczasem  mieli ukryte korzenie polskie. Przykładowo można 

wskazać nazwisko nicejskiego artysty rzeźbiarza Michela Tarnowskiego, które-

go ojca nawet córka traktowała jako rosyjskiego Ukraińca, gdy tymczasem – 

w świetle dokumentów – był Polakiem spod Kijowa, prześladowanym przez 

władze carskie za niezależne i liberalne przekonania polityczne
20

. 

Przypuszczam, że kontynuatorem badań Judyckich, ale znacznie szerszych, 

zespołowych i bardziej skoordynowanych, opartych na nowoczesnych środkach 

techniki elektronicznej, jest Dariusz Kuźmina – dyrektor Instytutu Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. We 

współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu i Polską Misją Katolicką we 

Francji oraz wieloma ośrodkami akademickimi w kraju, od pewnego czasu 

rozwija on badania biograficzne i bywa współorganizatorem międzynarodo-

wych sympozjów naukowych, na których są prezentowane osiągnięcia w zakre-

sie biografistyki naukowej i ustalane kierunki dalszych prac
21

. 

 

                                                           
20  Przypuszczenia o rosyjskim pochodzeniu rodziny artysty podważyłem w artykule: Artysta 

rzeźbiarz Michel de Tarnowski (1870-1946) i kwestia jego tożsamości narodowej, [w:] Ukraina – 

Polska. P. Wensierski,  M. Zymomrya (red.), Koszalin 2006, s. 240-247. 
21  Przejawy aktywności w dziedzinie biografistyki zaprezentował na kolokwium na międzynaro-

dowym kolokwium w Lourdes (21-22 listopada 2009), podczas której miałem okazję promować 

swoją książkę Polacy na południu Francji. Szkice historycznokulturowe, Słupsk-Nicea 2009. 
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Nowsze ujęcia syntetyczne 

Ważną rolę w bardziej syntetycznych badaniach polsko-francuskich związ-

ków kulturowych, obejmujących m.in. społeczne, artystyczne i religijne sfery 

życia ludzkiego, w tym także polskiej emigracji, odegrali  toruńscy historycy, 

którzy wyniki swych wieloletnich studiów zaprezentowali w książce pod redak-

cją naukową Andrzeja Tomczaka „Polska-Francja. Dziesięć wieków związków 

politycznych, kulturalnych i gospodarczych”, wydanej w 1983 r. 

Nie wykluczone, że dokonania toruńskich historyków skłoniły Francuzkę 

Janine Ponty – emerytowaną profesor Sorbony,  do podjęcia badań, próbujących 

odkrywać w zasadzie znane ślady polskości we Francji. W książce z 2008 r. 

„Les Polonais en France” („Polacy we Francji”), opisuje najpierw losy  króla 

Stanisława Leszczyńskiego i jego córki Marii – żony króla Francji Ludwika 

XV, historię legionów polskich, sprawy Wielkiej Emigracji i naszych wielkich 

romantyków, zasługi naukowe Marii Skłodowskiej-Curie, ale najwięcej miejsca 

poświęca historii polskiej emigracji zarobkowej, bo w tej dziedzinie jest znaną  

specjalistką. 

Badaczem  polsko-francuskich  związków  kulturowych jest Franciszek 

Ziejka – krakowski historyk literatury polskiej i jej europejskich kontekstów, 

który od dawna publikuje na ten temat interesujące prace, dotyczące także róż-

nych sfer życia emigracji polskiej we Francji. Niedawno wydał obszerną książ-

kę „Mój Paryż” (2008)
22

, która przybliża i pogłębia wiedzę o wkładzie Polaków 

do szeroko, nie tylko estetycznie, rozumianej  kultury zachodnioeuropejskiej. 

Można oczekiwać, że przygotowywana jej część „Moja Prowansja” znacznie 

wzbogaci naszą wiedzę o dawniejszych i współczesnych  związkach kulturo-

wych   z południową Francją. 

Typ studiów z pogranicza nauki i publicystki zaprezentowała  Barbara 

Stettner-Stefańska – polska dziennikarka, współpracująca z paryskim „Gońcem 

Katolickim”, która w książce „Francja po polsku” (2008) – wbrew jej zaprze-

czeniom  – ma charakter przewodnika turystyczno-krajoznawczego, podającego 

na ogół znane fakty z historii i geografii, dotyczące opisywanych miejscowości 

we Francji i związanych z nimi śladów polskości oraz praktyczne informacje 

ważne dla każdego podróżnika – jak dojechać, co koniecznie zwiedzić, gdzie 

przenocować i ewentualnie spróbować lokalnych wytworów kulinarnych. Do-

ceniając potrzebę społeczną omawianej książki, pragnę zgłosić dwie krytyczne 
                                                           
22  Książka Franciszka Ziejki, oparta na  bogatym materiale, zgromadzonym podczas jego  wielo-

letnich  kontaktów naukowo-dydaktycznych z Francją, stanowi część zapowiadanego „tryptyku 

europejskiego”. Zawiera w większości przedruki wcześniej ogłoszonych, skądinąd wartościo-

wych, opracowań  tego znanego badacza. Bliższa jej lektura  częściowo przypomina opracowania 

Tadeusza Siverta (1906-1995), warszawskiego historyka teatru i literatury, autora m.in. książki 

Polacy w Paryżu. Z dziejów polskiego życia kulturalnego w Paryżu na przełomie XIX i XX w. 

(1980).  
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uwagi. Jedna dotyczy jej koncepcji, opartej nie na zasadzie logicznej prezentacji 

zgromadzonego materiału, ale dość chaotycznego podróżowania samochodem  

i przeskakiwania z tematu na temat. Druga uwaga wiąże się z przesadną skłon-

nością autorki  do zbytniego gloryfikowania roli Polaków w historii  Francji. 

Pocieszający jest fakt, w wielu ośrodkach uniwersyteckich podejmuje się 

badania, zmierzające do przypomnienia roli twórców polskich niemal całkowi-

cie zrośniętych z kulturą francuską. Przykładowo można podać, że w Instytucie 

Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego 25 III 2014 r. Katarzyna Tarnow-

ska obroniła rozprawę doktorską o charakterze monograficznym, która – na 

podstawie głównie rękopiśmiennych, nieznanych źródeł francuskich – ukazuje 

stosunkowo bogatą, ale kontrowersyjnie ocenianą, zwłaszcza w kraju, deka-

dencką  twórczość literacką Stanisława Rzewuskiego z przełomu XIX i XX w.  

– polskiego arystokraty osiadłego na stałe w Paryżu. Na swego badacza-

odkrywcę czeka Misia Godebska (1872-1950) – córka rzeźbiarza Cypriana Go-

debskiego, polsko-francuska protektorka artystów, której dom w Paryżu był 

miejscem spotkań wybitnych twórców sztuki. 

Jestem wprawdzie z Pomorza, ale od ponad trzydziestu lat interesuję się 

polsko-francuskimi związkami kulturowymi. Opublikowałem – na podstawie 

wielu źródeł archiwalnych  i własnych ustaleń  – szereg opracowań, dotyczą-

cych przede wszystkim więzi Polaków z południową Francją, słabo dostrzega-

nych i opisywanych przez badaczy. W 2000 r. wyszła moja książka „Polska 

była jego wielką miłością”, zawierająca odnalezione przeze mnie w domowym 

archiwum prowansalskim Francuza Paula Cazina, odpowiednio skomentowane 

oryginały listów wielu polskich, znanych pisarzy, których utwory przekładał ten 

polonofil. Praca próbuje udowodniać autentyczne, szczere więzi przyjaźni po-

między obydwoma narodami. Z tematem tym wiąże się zbiór moich szkiców 

„Polacy na południu Francji”  (2009) i drugie ich wydanie (2012), poprawione 

i uzupełnione. Nowe wydanie książki zawiera 24 szkice, omawiające kontakty 

Polaków z południową Francją  i polsko-francuskie związki kulturowe – od 

Tuluzy do Nicei.  Atmosferę tych zbliżeń próbują ożywiać czarno-białe ilustra-

cje i fotografie. Z kolei  ogłoszona moja praca w 2013 r.
23

 sygnalizuje potrzeby 

badań nad złożonością naszych historycznych  i współczesnych związków kul-

turowych z dziejami całej Francji. 

 

Wnioski końcowe 

 

Nasza wiedza o polskiej kulturze we Francji i polsko-francuskich związ-

kach kulturowych, jaka dawniej  ukształtowała się, dzięki zaistniałym po 1989 

r.  demokratycznym warunkom i sprzyjającemu badaniom klimatowi politycz-

                                                           
23  Związki kulturowe Polaków z Francją…dz.cyt., s. 65-66. 
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nemu,  uległa wyraźnemu wzbogaceniu. W odbiorze naszej kultury na Zacho-

dzie przestały dominować sympatie ideowe, natomiast poczęły ważyć względy 

artystyczne i bardziej uniwersalne zasady, preferujące treści, przeniknięte hu-

manistycznymi wartościami. Można było otwarcie prowadzić badania i publi-

kować ich wyniki o bogatym ale skrywanym nurcie polskiej literatury opozy-

cyjnej i rzetelnie ujawniać nasze związki kulturowe z Francją. 

Jest wiele spraw do zbadania i wyjaśnienia. Co zrobić, aby w warunkach 

postępującej  globalizacji  i szalejącej komercjalizacji polska literatura współ-

czesna mogła docierać do szerszych kręgów odbiorców, a nie tylko małej grupy 

elity intelektualnej. Wielokrotnie, przy różnych okazjach, sugerowałem wnikli-

we  rozważenie trudnego zagadnienia, jak nasi emigranci poddawali się proce-

sowi dyfuzji kulturowej, czy w sytuacji zderzania się kultur przyswajali sobie 

szybko elementy obcej kultury, tracąc bądź osłabiając przy tym poczucie wła-

snej tożsamości narodowej. Czy pielęgnowali i pielęgnują polskie tradycje 

i obyczaje oraz czy odczuwają potrzebę podtrzymywania znajomości języka 

ojczystego. Wreszcie podnosiłem nie raz potrzebę podejmowania  źródłowych 

badań, zmierzających do opisania wkładu Polaków do rozwoju kultury i cywili-

zacji w   c a ł e j   Francji.   
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STRESZCZENIE 
 

Zadaniem tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jakim 

stopniu  nadrobiliśmy zaległości podejmując w ostatnim 25-leciu  wzmożoną 

działalność nad obecnością we Francji  naszej opozycyjnej kultury czasów Pol-

ski Ludowej i dorobkiem artystycznym III Rzeczypospolitej oraz rolą, jaką 

odegrali w wzbogacaniu europejskiej kultury i pogłębianiu polsko-francuskich 

związków kulturowych nasi emigranci  nie tylko w regionie paryskim, ale w 

całej Francji.  

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Kultura europejska, polsko-francuskie związki kulturowe, emigranci, kultura 

opozycyjna, Polska Ludowa, III Rzeczpospolita. 

 

SUMMARY 
 

The aim of this article is to find answers to the following questions: to what 

extent did we manage to catch up in the last 25 years by trying to present in 

France our opposi-tion culture of the times of the People's Republic of Poland 

and the artistic achievements of the IIIrd Republic; and the role our emigrants 

played in enriching the European culture and expanding the Polish-French rela-

tions, not only in Paris but the whole of France. 

 
 

KEYWORDS 
 

European culture, Polish- French culture relations, emigrants, opposition cul-

ture,  The Polish People's Republic, IIIrd  Republic. 
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Diana MOŚCICKA 
 

 

Propagowanie wartości kulturowych  

współczesnych Polaków na emigracji  
 

 
 
Przemieszczanie się ludności nie jest nowym zjawiskiem, związanym ze specy-

fiką tylko naszej epoki
1
. Mimo, że w czasach globalizacyjnych przemian i in-

nowacji jest znacznie bardziej widoczna, choćby za sprawą wszechobecnych 

środków masowego przekazu, nie jest to żadne novum. Wędrówki ludności 

występują od zarania dziejów
2
 i znane są w historii.  

Jednakże wzrost międzynarodowych migracji, w tym także w Europie, na-

leży do najważniejszych zjawisk ostatniej dekady XX
3
 i początku XXI w. Jest 

to fenomen wyjątkowo złożony, mający wiele różnych aspektów: poczynając od 

demograficznego, poprzez ekonomiczny, polityczny oraz socjalny, aż po ide-

ologiczny i kulturowy
4
. 

W przeszłości ruchy ludności stanowiły bardzo ważny czynnik rozwoju 

społecznego. Powodowały „dyfuzję” kultury i wiedzy technicznej, powiększa-

nie obszarów zasiedlonych, wzrost produkcji, rozładowanie konfliktów poli-

tycznych czy wynikających z bezrobocia. Międzynarodowe migracje na skalę 

masową obserwuje się mniej więcej od XIX w.
5
.  

Dziś jednak, w epoce społeczno-gospodarczych przemian i uniformizacji 

świata, migracje charakteryzują się nową jakością, skalą, doświadczeniami 

i implikacjami. 

                                                           
1 J. Kozielska, Edukacyjno-społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych  

w kontekście zmieniającego się świata. Migracje – potencjalna szansa czy zagrożenie?; [w:] 

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, H. Liberska, A. Mali-

na, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Warszawa 2012, s. 58. 
2
 Tamże.  

3
 W. Anioł, Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Warszawa 1992, s. 5. 

4 Tamże.  
5 Zob. R. Bera, Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, 

Lublin 2008.  
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Istota i dynamika współczesnych ruchów migracyjnych mogą być postrze-

gane co najmniej w kilku odmiennych i teoretycznych perspektywach, miesz-

czących się – ogólnie mówiąc – w obrębie dwóch dyscyplin naukowych: eko-

nomii i politologii
6
.  

W klasycznym ujęciu liberalnym migracje a tym samym więc przepływ si-

ły roboczej – z jednych krajów do drugich są naturalnym procesem ekonomicz-

nym, podobnym do międzynarodowego handlu i obrotu kapitałowego
7
. 

Od początku ludzkości przemieszczano się w poszukiwaniu dla siebie i bli-

skich lepszych warunków do życia. Można rzec nawet, że migracje Europejczy-

cy – Polacy mamy w genach i winniśmy traktować je, jako część naszej orygi-

nalnej kultury.  

Mimo upływu czasu, zmian pokoleniowych, globalizacji, lepszego wy-

kształcenie oraz rozwoju wszelkich sfer życia, imigrant nadal jest często trak-

towany i postrzegany przez miejscowych, jako obcokrajowiec
8
 i tzw. „nieswój”. 

To on w pierwszej kolejności obwiniany jest za niepowodzenia innych rodowi-

tych mieszkańców kraju przyjmującego czy tamtejszych polityków. Wystarczy 

przypomnieć sobie niedawne słowa premiera Wielkiej Brytanii – Davida Came-

rona, który emigrantów z Polski, oskarżał o wykorzystywanie ich systemu so-

cjalnego
9
. Te i inne podobne wypowiedzi, tylko podsyciły silne ostatnimi czasy 

w Europie, nastroje nacjonalistyczne.  

Z kolei sami imigranci mają dwie drogi adaptacji: mogą niejako wejść 

i wrosnąć w nowe otoczenie oraz mądrze korzystać ze wszystkich jego dobro-

dziejstw i możliwości lub traktować państwo przyjmujące, jedynie jako dostar-

czyciela środków finansowych, z którym nie wiążą nadziei na przyszłość.          

Odnoszę wrażenie, że polscy migranci zachłysnęli się nowymi możliwo-

ściami swobodnego podejmowania pracy z dala od swojego rodzinnego kraju, 

co skutkowało w pierwszej kolejności brakiem planowania ich działań. Owe 

działania, niektórzy badacze ruchów migracyjnych nazywają „intencjonalną 

nieprzewidywalnością”
10

. Jest to nic innego, jak działanie spontaniczne i ad 

hoc, bez żadnego planu zawodowego. To zjawisko zauważalne stało się po wej-

ściu Polski w struktury unijne i otwarciu dla Polaków rynków pracy przez 

członków  Unii Europejskiej
11

. Taki brak zaplanowania podjęcia pracy, skut-

                                                           
6 W. Anioł, Migracje międzynarodowe…dz.cyt., s. 9.  
7 Tamże.  
8 R. Bera, M. Korczyński, Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”, 

Lublin 2012, s. 10. 
9 M. Soska, Cameron i polscy emigranci: wielka dyskusja nad małymi słowami, „Nasza Polska” 

2014, nr 4, s. 9. 
10 Zob. J. Eade, S. Drinkwater, M.P. Garapich, Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna 

i etniczność, Surrey 2006. 
11 I. Grabowska-Lusińska, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa 2012, s. 30.  
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kować może np. nawiązaniem mało korzystnych umów między emigrantami 

a właścicielami danych biznesów czy instytucji, wyścigu szczurów lub szybkim 

„wypaleniem zawodowym”.  

Co ludzi popycha i nakłania do emigracji? Przede wszystkim koniunktura 

gospodarcza, różnice w poziomie płac między krajami (np. starej a nowej UE), 

kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej – otwarcie nowych rynków pracy, 

względy polityczne (np. współcześnie Ukraińcy – szukający azylu i spokoju) 

czy zmiany demograficzne. Do tego standardowego katalogu przyczyn migracji, 

dziś należałoby jeszcze dopisać kilka nowych determinantów. Otóż, słynnego 

sloganu „poszukiwania lepszego życia”, pewnego rodzaju mody i fascynacji 

nieznanym. Większość emigrantów (wbrew powszechnym opiniom oraz donie-

sieniom medialnym) coraz lepiej radzi sobie za granicą, a to działa na innych 

jak magnes. Panuje myślenie, że skoro „im” się udało to może i nam też. Do 

tego nadal panujący w debatach publicznych mit, że na Zachodzie żyje się le-

piej, wygodniej i swobodniej.  

Tak zwana konsumpcja na pokaz, propagowana w migranckich gospodar-

stwach domowych stanowi zachętę do emigracji dla kolejnych fal Polaków. 

Zasada była prosta: jedna osoba jechała, ściągała tam bliskich, następnie przyja-

ciół a oni swoje rodziny. Tak było kiedyś np. w przypadku polskich górali 

i Stanów Zjednoczonych Ameryki i tak jest dziś w Norwegii czy Niemczech.    

Do czasu naszego wejścia do Unii Europejskiej podróżowanie było bardziej 

skomplikowane, wówczas wyjeżdżano (jeśli się komuś w ogóle udawało) na 

krótko bez rodzin, następnie wracano, znów wyjeżdżano i tak naprzemiennie. 

Po pierwszej fali emigracji przyszła druga. Dziś wyjeżdża się z założeniem 

osiedlenia się na stałe, razem z bliskim, i za granicami jest już ponad dwa mi-

liony Polaków. Mówi się, że o emigracji myśli ośmiu na dziesięciu Polaków!? 

Jak podaje Instytut Millward Brown, jedynie siedemnastu na stu dorosłych Po-

laków nie myśli o wyjeździe
12

.   

Teraźniejsze przemieszczenia geograficzne ludności cechuje ich masowość, 

szybkość w podejmowaniu decyzji, dynamika, formy, oraz czas przebywania za 

granicą
13

. Między innymi dlatego tak trudno dziś oszacować dokładną ilość 

emigrantów. Procesy te są cały czas w toku, nigdy się nie zatrzymują, mogą 

jedynie wzrastać lub obniżać się. Santo-Tomas, Summer i Clemens w jednej ze 

swoich publikacji napisali, że „zabawki, tkaniny, długi, przepisy prawne i inne 

formy kapitałów są mierzalne, ale nie międzynarodowe przemieszczenia się 

ludzi”
14

. I rzeczywiście trudno dziś to sprawdzić.  

                                                           
12

 M. Święchowicz, Emigracyjny efekt domina, „Newsweek” 2014, nr 13, s. 30-33. 
13

 Tamże, s. 30. 
14

 Tamże, s. 35. 
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Dane migracyjne to statystyki, dokumenty, rejestracje i inne informacje do-

tyczące osób migrujących i ich bliskich. W Polsce najczęściej do pozyskania 

wiedzy odnoście ludzi przemieszczających się osób, wykorzystuje się dane ze 

spisów powszechnych, czyli z Głównego Urzędu Statystycznego, analiz Cen-

trum Badania Opinii Społecznej, różnych międzynarodowych ośrodków badań 

nad migracjami oraz informacje prezentowane w mass mediach. 

Warunki instytucjonalne, które zaistniały w czasie przemian systemowych 

w Polsce, po 1989 r., sprzyjały migracjom krótkookresowym, natomiast nie 

sekundowały przemieszczaniu się długookresowemu, nie mówiąc już o osiedle-

niu. Wreszcie uzyskana, w latach 90. XX w., swoboda wjazdu do Polski oraz 

wyjazdu z niej, działała jak magnes. To przyciąganie skutkowało mobilnością 

stale rosnącej liczby Polaków, którzy swojego szczęścia chcieli poszukać za 

granicą.  

Migracje przez wiele lat były nieobecne w mediach oraz nie dyskutowano 

na ich temat w debatach publicznych. Dopiero kilka lat temu wróciły na czo-

łówki gazet i „jedynki” serwisów informacyjnych. Stały się także istotnym ele-

mentem rozważań krajowych elit politycznych.  

Natomiast środki masowego przekazu stworzyły obraz niemalże exodusu 

młodych i zdolnych Polaków – „uciekających” z kraju w celu poszukiwania 

lepszych warunków do życia i rozwoju.  

Oczywiście, medialny obraz migracji był nieco wypaczony i przesadzony, 

aczkolwiek dzięki temu zmobilizował wreszcie środowiska naukowe i politycz-

ne, a nawet niejako zmusił je do zajęcia się tą kwestią.        

Według danych International Organization for Migration
15

 na świecie jest 

około 241 mln migrantów
16

. Ta ogromna liczba stanowi ponad 3% światowej 

populacji. Najpopularniejszymi krajami docelowymi są Stany Zjednoczone, 

Federacja Rosyjska oraz Republika Federalna Niemiec
17

. Zauważa się, w ostat-

nich latach, wzrost wyjazdów zarobkowych do Szwajcarii oraz krajów skandy-

nawskich, głównie – Norwegii i Szwecji. To według analiz w tych trzech ostat-

nich krajach Polacy czują się najbardziej doceniani i to tam mogą liczyć na 

dobre wynagrodzenie oraz bardzo korzystne warunki życia.  

Co siódmy pełnoletni Polak przyznaje się, że od czasu wejścia Polski do 

UE, wyjeżdżał do pracy za granicę
18

. Z kolei co czwarta osoba urodzona w Pol-

sce (przede wszystkim osoby bardzo młode), deklaruje dziś gotowość podjęcia 

                                                           
15 Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.  
16 Zob. www.iom.int. 
17 T. Gatkowski, Problematyka ochrony migrantów w międzynarodowym prawie praw człowieka, 

[w:] Obrazy migracji, K. Ilski (red.), Poznań 2010, s. 9. 
18

 Tamże.  
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pracy poza granicami rodowitego kraju
19

 (w większości przypadków bez zbęd-

nych sentymentów).    

Obecne migracje cechuje płynność, której źródłem jest coraz większa zło-

żoność współczesnych migracji międzynarodowych (nazywanych globalnymi) 

oraz coraz trudniejsze do osiągnięcia kontinuum form
20

. Owa seria form migra-

cyjnych to tymczasowe lub osiedleńcze wyjazdy oraz trwałe lub tymczasowe. 

Dzisiejsze migracje są swoistym patchworkiem form migracyjnych. Jedne za-

haczają o drugie i razem tworzą złożoną całość.       

Czasowe migracje z Rzeczypospolitej Polskiej do pracy w krajach zachod-

nich
21

 pozostały aż do dziś ważnym zjawiskiem. Niemcy nadal są krajem, do 

którego najczęściej wyjeżdżają nasi współobywatele. Natomiast zmienił się 

jednak, w większości przypadków, ich charakter. Jeszcze kilka lat temu migra-

cje miały charakter nieformalny, teraz coraz częściej wyjazdy są oficjalne 

i unormowane prawnie, co jest zjawiskiem pozytywnym.  

Dla Polaków najbardziej pożądanymi
22

 krajami docelowymi są: Niemcy, 

Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Włochy, Francja oraz Stany Zjednoczone 

Ameryki.   

Po dziś dzień najbardziej popularny pozostaje kierunek migracji z państw 

rozwijających się do państw rozwiniętych, co potwierdzają wyżej wymienione 

kraje. Migracje międzynarodowe to zjawisko powszechne w zglobalizowanym 

i zaawansowanym technologicznie świecie. W końcu każdy jest „obywatelem 

świata”.  

Współczesne przemieszczanie się ludności cechuje się nową kulturą migra-

cji. Oznacza to przekształcenia zachodzące w systemie wartości oraz zmiany 

kulturowe i pokoleniowe w społecznościach, zakorzenionych w historii migra-

cji, czyli np. Polski. To również wymiana dóbr, wartości, poglądów i innowacji 

między krajem macierzystym a docelowym oraz społecznościami tam żyjącymi. 

Jest to również wizerunek oraz postrzeganie osób przemieszczających się. Edu-

kacja, wykształcenie, sztuka i historia odgrywają tu też bardzo istotną rolę. Kul-

tura migracji ma wpływ nie tylko na percepcję i rozwój samego zjawiska mi-

gracji, ale również na przyszłość współczesnych państw i obywateli je tworzą-

cych.  

W społeczeństwach docelowych, emigranci muszą radzić sobie z proble-

mami zawodowymi, finansowymi
23

 oraz zwykle z rozłąką z rodziną, przyja-

                                                           
19

 Tamże.  
20

 Tamże, s. 54.  
21

 P. Korcella, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej, „Biuletyn” 1998, z. 184, s. 5. 
22

 Zob. K. Kowalczuk, Poakcesyjne migracje zarobkowe, „Komunikat z badań CBOS” 2013, 

BS/166.  
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ciółmi i domem. Migracja zmienia nie tylko osoby wyjeżdżające, ale cały 

kształt relacji międzygeneracyjnych oraz problematyzuje kwestie opieki i po-

mocy rodzinnej
24

. W chwili decyzji o wyjeździe i jej urzeczywistnieniu pojawia 

się całe spektrum nowych zjawisk, zachowań, praktyk społeczno-

kulturowych
25

, napięć, postaw i reguł, związanych z realizacją zobowią-

zań wobec kraju przyjmującego oraz bliskich, pozostawionych w ojczyźnie. To 

problemy osamotnionych – starych rodziców, pozbawionych opieki czy wresz-

cie bardzo duża liczba rozbitych małżeństw.   

Obecnie z macierzystego kraju wyjeżdżają osoby dobrze wykształcone, ab-

solwenci szkół wyższych, znający języki obce i cechujący się wysoką kulturą 

osobistą. To już nie są osoby „zmuszone” swoją słabą sytuacją na rynku pracy - 

bezrobotni, szukający każdego rodzaju pracy.  

Emigrant to już nie tylko słynny „zmywak” czy opiekunka do dzieci, dziś 

wyjeżdżają specjaliści w swoim zawodzie, fachowcy różnych dziedzin, znający 

doskonale swoją wartość. Wyjazd to nie tylko możliwość rozwoju zawodowego 

i lepsze warunki finansowe, to także szansa na poszerzenie horyzontów, zdoby-

cie nowej wiedzy lub poznanie innego środowiska. My, naprawdę nie mamy się 

już czego wstydzić. „Nasi” na emigracji są pracownikami cieszącymi się esty-

mą i szacunkiem wśród narodów przyjmujących. Lekarze, dentyści, weteryna-

rze, inżynierowie, menadżerowie, informatycy są wielokrotnie przyjmowani 

z sympatią i otwartymi ramionami, gdyż Polaków postrzega się, jako staran-

nych, kreatywnych i dobrych fachowców.           

Warto pamiętać, że kultura migracji odznacza się nie tylko względnie trwa-

łymi strategiami migracyjnymi, lecz również wartościami i motywacjami zwią-

zanymi z przemieszczaniem się.  

Stary Kontynent – Europa stał się skupiskiem imigrantów szczególnie 

w XX w., ale dopiero w jego końcówce „legalne” migracje stały się normą. 

Dziś przemieszczenia ludności zdecydowanie zwiększyły się, widać to po każ-

dym kraju europejskim.  

Według danych publikowanych na początku tego roku, poza III RP pracuje 

ponad dwa miliony Polaków
26

. Jest to większa liczba osób, niż wynosi popula-

cja Estonii czy Łotwy
27

.  

                                                                                                                                              
23 Ł. Krzyżowski, Polscy imigranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki 

międzygeneracyjnej, Warszawa 2013, s. 140. 
24 Tamże, s. 109. 
25 Tamże, s. 111.  
26 O. Doleśniak-Harczuk, Polacy emigranci: impresje 1988-2014, „Gazeta Polska”2014, nr 7, s. 

18-19.  
27 Zob. www.europa.eu [25.05.2014]. 
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Szacuje się, że aż trzydzieści procent mieszkańców naszego kontynentu jest 

związana z migracją, czyli ma bezpośrednie lub pośrednie doświadczenia zwią-

zane z tym zjawiskiem
28

. Zresztą, kto z nas ich nie ma...  

Z danych GUS
29

 wynika, że najwięcej Polaków emigrowało z Małopolski 

i Śląska i to z całymi rodzinami. Powoli wyludniają się szkoły, statystyki są 

bezlitosne – z Opolszczyzny wyemigrował co dziesiąty mieszkaniec
30

. Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej w ubiegłym roku stworzyło raport o eurosieroc-

twie
31

. Zjawisko to stwarza ogromne problemy wychowawcze – alkohol, narko-

tyki, łamanie prawa i depresje – to też cena emigracji.     

Przed trzema laty byłam rachmistrzem podczas Narodowego Spisu Ludno-

ści i Mieszkań w 2011 r., i dopiero wówczas rzeczywiście zauważyłam, jak 

duży procent ludzi było, jest lub wybiera się za granicę. A głównymi motywa-

cjami, tych osób, wcale nie były kwestie finansowe i pracownicze. Bardzo czę-

sto przewijał się motyw poszukiwania nowych szans i możliwości oraz innych 

perspektyw życiowych. Część osób mówiła o zmianie środowiska, sprawdzeniu 

się za granicą i poznaniu nowych ludzi.           

Ruchów narodowych, szczególnie teraz, w czasach powszechnej mcdona-

dyzacji, komercjalizacji i mediatyzacji nie da się wyeliminować lub całkowicie 

uniknąć. Albowiem są one produktem uniwersalnych, odwiecznych oraz trwa-

łych tendencji i jest to część naszej historii. Można i powinno się natomiast 

monitorować, analizować a następnie wpływać na ich zakres, formę, natężenie, 

determinanty oraz stopień żywiołowości. Należy podejmować debaty społecz-

no-polityczne na temat przyczyn i charakteru skutków, jakie wywołują migracje 

wewnątrz krajów imigracyjnych, swoich narodowych państw oraz w stosunkach 

międzynarodowych.       

Wzrost mobilności Polaków emigrujących za granicę, szczególnie osób ze 

średnim lub wyższym wykształceniem jest zjawiskiem, zgodnym z tendencjami 

migracji w skali globalnej. Niestety odpływ młodych i ambitnych ludzi, może 

doprowadzić w dłuższym okresie do niekorzystnych zmian w strukturze ludno-

ściowej naszego kraju. Rozwój demograficzny może zostać zachwiany a wsie 

i tereny regionów peryferyjnych Polski – wyludnione.  

Kolejnymi żniwami migracji są jej społeczne konsekwencje: praca poniżej 

kwalifikacji, koszty psychiczne związane z trudnościami adaptacyjnymi czy 

rozstaniem z rodziną. Duża ilość rozwodów, mających przyczynę w wyjeździe 

jednego małżonka do innego kraju. Wyalienowanie, samotność, zdrady, frustra-

cja i zamknięcie się w sobie powodują rozchwianie emocjonalne. Jednocześnie 

                                                           
28 M. Okólski, Europa – kontynent imigrantów, [w:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura 

przyjęcia, J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Warszawa 2013, t. 7, s. 15. 
29 Zob. www.stat.gov.pl [25.05.2014]. 
30

 M. Święchowicz, Emigracyjny efekt domina…dz.cyt. 
31 Tamże.  
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odwiedzając lub na stałe wracając do macierzystego kraju chcemy udowodnić 

i pokazać wszystkim (szczególnie rodzinie i przyjaciołom), że nam się udało. 

Bo migracje to nie tylko nadzieje samych wyjeżdżających, ale też całego śro-

dowiska, w którym się do tej pory obracali. To oczekiwania a nawet swoista 

presja, której nie zawsze wszystkim udaje się wytrzymać i sprostać.      

Z drugiej strony nikt nie może ludziom zabronić wyjazdów. Każdy chce się 

rozwijać, poznawać nowe kultury, narody, języki, budować międzynarodową 

markę i karierę oraz zdobywać lepsze wykształcenie. Wyjazd może być mobili-

zacją do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej, pobudzeniem lokalnego 

rynku pracy, wyrobieniem sobie odpowiednich kontaktów do np. współpracy 

międzynarodowej oraz rozwoju intelektualnego.  

Migracje dla jednych są spełnieniem marzeń i dobrodziejstwem dzisiej-

szych czasów, dla drugich możliwością lepszych zarobków i chwilową innowa-

cją, dla kolejnych niekoniecznie udanym czasem, ale na pewno bezcennym 

doświadczeniem.       

Prognozowanie przyszłych ruchów ludnościowych na świecie nie jest pro-

stym zadaniem. Historia i doświadczenia zwracają uwagę na ogromną zmien-

ność i nieprzewidywalność tendencji migracyjnych oraz ich następstw.  

Najważniejsze jest jednak zaznajomienie się ze strukturami i kulturą 

państw oraz społeczności, z której pochodzą i tej, do której wchodzą nasi emi-

granci. Pozwoli to wyeliminować wcześniej pewne niesnaski i pomoże w stwo-

rzeniu wspólnej koegzystencji opartej na szacunku i zrozumienia obu stron.    
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STRESZCZENIE 
 

Kultura migracji oznacza przekształcenia zachodzące w systemie wartości oraz 

zmiany kulturowe i pokoleniowe w społecznościach, zakorzenionych w historii 

migracji - Polski. To wymiana dóbr, wartości i innowacji miedzy krajem macie-

rzystym a docelowym oraz społecznościami tam żyjącymi. Jest to również wi-

zerunek oraz postrzeganie osób przemieszczających się. Kultura migracji ma 

wpływ nie tylko na percepcję i rozwój tego zjawiska, ale też na przyszłość 

współczesnych państw.   

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Kultura migracji, wykształcenie, pokolenie, aktywność. 

 

SUMMARY 
 

Migration Culture means transformations that appear in the value system and all 

the changes connected with the culture and generations in the society. These 

changes have their roots in the history of Polish migration. The process con-

cerns exchanging of consumer goods as well as cultural values and innovatory 

activities between the mother country and the destination one. It is a picture of 

the people who migrate and the general knowledge about this process. Migra-

tion Culture has also a strong influence on the future of present countries. 
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