
19

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI  
W XXI WIEKU. ANALIZA BADAŃ PILOTAŻOWYCH  
DO ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

DAMIAN DOMAŃSKI

Akademia Obrony Narodowej

Nauka jest w zasadzie grą bez końca, 
kto pewnego dnia uznaje, 

że jakiekolwiek zdanie nauki 
nie wymaga dalszego sprawdzenia, 

że można je traktować jako ostateczne potwierdzenie, 
ten wycofuje się z gry.

Carl Popper

ABSTRAKT
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych przeprowadzonych w ramach pra-
cy doktorskiej autora dotyczących organizacji powszechnej samoobrony ludności wobec zagrożeń 
XXI  wieku. Poruszone zostały problemy zagrożeń, samoorganizacji i istoty samoobrony ludności.  
Autor próbuje dociec, w jaki sposób sprawy samoobrony ludności i kwestie bezpieczeństwa pojmuje 
grupa respondentów. Dane zawarte w artykule są datowane na maj 2015 roku. Ich rozszerzeniem będą 
wyniki przeprowadzonych badań właściwych, zaprezentowanych w dysertacji.

SŁOWA KLUCZOWE
powszechna samoobrona ludności, obrona cywilna, ochrona ludności, bezpieczeństwo ludności  
cywilnej, zagrożenia.
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WSTĘP
 W nauce rozpoczęcie badań właściwych powinno być poprzedzone badaniami pilotażowymi, na-
kierowującymi i usprawniającymi działalność badawczą naukowca. Z tego rodzaju procesem wiąże się 
także poniższa analiza. Jej celem jest zbadanie postrzegania problematyki powszechnej samoobrony 
ludności w początkach XXI wieku przez młodzież kształcącą się na jednej z uczelni warszawskich. Au-
tor w swych zamierzeniach pragnie także pogłębić tematykę powszechnej samoobrony o najświeższe 
spojrzenie na nią poprzez wykorzystanie metod: sondażowej, analizy i syntezy.
 Idei przyświecającej tymże badaniom były badania przeprowadzone prawie 40 lat temu¹, w któ-
rych, w zasadzie jedynych do dziś, analizie poddano stan wiedzy obywateli na temat powszechnej 
samoobrony ludności, wówczas bardziej łączonej z obroną cywilną. Autor zastosował technikę ba-
dań ankietowych, które przeprowadzono 11 maja 2015 roku na grupie 50 osób – studentów Akademii 
Obrony Narodowej. Ich celem było zbadanie stanu świadomości ludności na temat powszechnej sa-
moobrony, a także ukazanie, w jakiej perspektywie widzi ją ludność w Polsce w XXI wieku. Zastoso-
wanie tego rodzaju badań było przede wszystkim uściśleniem wiedzy, jaką posiadamy o środowisku, 
w którym zamierzamy przeprowadzić badania oraz sprawdzenie przydatności technik i narzędzi ba-
dawczych, jakie zostały przygotowane2.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ PILOTAŻOWYCH
 Respondenci odpowiadali na 20 pytań, w tym dziewięć otwartych i 11 zamkniętych (w części pytań 
istniała możliwość przedstawienia własnych opinii). W metryczce znalazły się cztery podstawowe pyta-
nia określające grupę respondentów.
 Ankietowanymi byli studenci w wieku od 18 do 29 lat. Wśród badanych znalazły się 24 kobiety i 26 
mężczyzn. Miejsce zamieszkania badanych to w znacznej mierze wieś – 16 osób, następnie miasto do 50 
tys. mieszkańców – 14 osób, miasto powyżej 91 tys. – 13 osób i miasto 51–90 tys. mieszkańców – 7 osób.
 Badając problematykę powszechnej samoobrony ludności, nie sposób nie zapytać o rozumie-
nie terminu „bezpieczeństwo”. Respondentom zadano więc pytanie: co Pan/i rozumie pod pojęciem  
bezpieczeństwo? W opinii badanych jest to najczęściej stan bądź proces, w wyniku którego czują się 
bezpieczni, nie odczuwają jakichkolwiek zagrożeń i zachowują się jak najbardziej naturalnie, np.: stan 
braku zagrożeń; możliwość kontynuowania dotychczasowego życia bez obaw, że zostanie ono naruszone; 
stan niezagrożenia, brak niepokoju, swoboda rozwoju; (…) bezpieczeństwo jest to stan, w którym czuję 
się pewny; jestem wolnym od zagrożeń obywatelem; stan i proces niezagrożenia, sytuacji w której każdy 
czuje się niezagrożony a także wszystko normalnie funkcjonuje; stan i proces, do którego dąży społe-
czeństwo, jest to cel, do którego dąży każdy człowiek, stan niezagrożenia; stan świadomości, że nic nie 
zagraża nam i naszemu państwu; zaufanie, że działające służby zapewnią nam brak zagrożeń lub nagłą 
i skuteczną pomoc; stan w którym posiadamy odczucie bezpieczeństwa, możemy swobodnie realizo-
wać swoje cele, rozwijać się; jest to subiektywne odczucie braku zagrożeń. Respondenci w znacznym 
stopniu cenią w bezpieczeństwie to, że jest ono procesem, w wyniku którego „coś” może się dokonać.  

1  Mowa tu o badaniach przeprowadzonych przez zespół Aliny Niewinowskiej w 1969 r. oraz o projekcie badań z 1975 r. pod kierownictwem Ewy Lewandowskiej przy 
współpracy z Markiem Kuklińskim oraz Stanisławem Wierzbickim; zob. S. Szostkiewicz, Problemy Obrony Cywilnej i Samoobrony Obywateli 1969–1975, OBOPiSP,  
Warszawa 1978.

2 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 40.



21

Zazwyczaj to „coś” nacechowane jest pozytywnym przeświadczeniem, że nie wydarzy się nic, co mo-
głoby zaburzyć dotychczasowy rytm życia. Zaś wszystko to podporządkowane jest możliwościom roz-
woju jednostki i społeczeństwa, samorealizacji i pewności przetrwania. Pojawiły się także odpowiedzi 
wskazujące na bezpieczeństwo jako wartość i potrzebę, np.: najważniejsza wartość, jedna z najważniej-
szych potrzeb człowieka; priorytetowy cel i wartość oraz jedna z nadrzędnych potrzeb człowieka, stan 
braku zagrożenia. Ciekawym jest fakt, że były także wypowiedzi wskazujące na podmiot, który owe 
bezpieczeństwo ma zapewniać. I tak, jak już zostało wcześniej wspomniane, będzie to szeroko pojęte 
państwo oraz służby w nim utworzone, ale także i udoskonalane procedury prawne w tym zakresie: 
to podstawowe zadanie państwa, które powinno spełniać wobec każdego obywatela; powinno to być 
zapewnienie bezpieczeństwa bytu, wolności słowa i nietykalności osobistej; ciągłym udoskonaleniem 
czynności i procedur zapewniających obywatelom bezpieczeństwo i spokój. Pojawiły się także sformu-
łowania bezpieczeństwa, które tłumaczą je jako brak większego zainteresowania się nimi, gdyż ktoś lub 
coś je już zapewnia, bądź zapewniać powinno: stan i proces; stan niezagrożenia; stan, w którym oby-
watel nie martwi się o swój byt; stan bezpieczeństwa to ciągły proces ulepszania i poszerzania wiedzy 
o zapobieganiu różnym negatywnym zjawiskom. To także taki stan, w którym człowiek czuje się zupełnie 
beztrosko i ma zapewnioną przyszłość: stan na obecną chwilę, gdzie człowiek czuje się niezagrożony, 
bezpieczny i posiada zapewnioną przyszłość; stan i proces; jest to swego rodzaju zapewnienie jednostce 
podstawowych środków do życia i pewność o nienaruszalności tej jednostki. Na koniec, chyba najbar-
dziej dosadna „definicja” pojęcia bezpieczeństwa, którą zawarł jeden z respondentów: stan, w którym 
posiadam świadomość braku zagrożenia oraz pewność, iż w momencie jego wystąpienia podmioty od-
powiedzialne za zabezpieczenie mojego życia będą działały szybko i skutecznie. Jest to również stan, 
w którym mamy pewność, że sami wiemy, jak ochronić siebie i ludzi w swoim otoczeniu. O ile pierwsza 
część tego rozumowania przybliża się do reszty ujęć, to niezwykle ważka jest druga część, w której ba-
dany stwierdza, że to nie tylko zadania dla administracji państwowej, lecz także pewność posiadania 
takich umiejętności, które pozwolą na stworzenie i zapewnienie bezpieczeństwa w swoim środowisku. 
Oprócz pozytywnej strony rozumienia terminu bezpieczeństwa odnalazły się takie sformułowania, jak: 
bezpieczeństwo jako termin straciło wiele na wartości, ponieważ termin bezpieczeństwo zostaje nad-
używany; jako stan jest to dla mnie bardzo ważna wartość, ponieważ tylko w tym stanie można się roz-
wijać; złudne pojęcie, nie istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo, można do niego dążyć, ale się go nie 
osiągnie; jako proces to dążenie do utrzymania pokoju oraz prowadzenie dobrej polityki zagranicznej 
i wewnętrznej. 
 Przy tak rozumianym bezpieczeństwie zasadnym było zadanie respondentom pytania: czy kiedykol-
wiek w życiu był/a Pan/i świadkiem bądź uczestnikiem zdarzenia zagrażającego życiu osób postron-
nych bądź własnemu? Jakiego rodzaju to było zdarzenie? Potwierdzającej odpowiedzi udzieliło 21 osób, 
zaś 29 stwierdziło, że nie było świadkiem bądź uczestnikiem tego rodzaju zdarzenia. Sytuacje, w jakich 
znaleźli się respondenci, to zazwyczaj wszelkiego rodzaju zagrożenia życia codziennego: wypadki i ko-
lizje samochodowe, pobicia i uszczerbek na zdrowiu spowodowany bójką, a także znalezienie nieprzy-
tomnego w przestrzeni publicznej. Pytanie to należało zatem doprecyzować i spytać o to, czy jeśli 
był Pan/i uczestnikiem bądź świadkiem zdarzenia wspomnianego w pytaniu nr 2, to: w jaki sposób 
poradził/a Pan/i sobie w takiej sytuacji, czy może potrzebna była pomoc innych osób/służb/instytucji? 
Badani wskazali na szereg służb, które wezwali na miejsce zdarzenia: policję, straż pożarną, pogotowie 
ratunkowe, pomoc drogowa. Jednakże to, co najbardziej istotne z punktu widzenia problemu badaw-
czego, to stwierdzenie, czy uczestnicy zdarzeń sami podjęli się niesienia pomocy poszkodowanym lub, 
czy sami takową pomoc otrzymali. Co ciekawe, w przeważającym stopniu respondenci wykazali takie 
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zachowania. I tak przytoczyć można następujące wypowiedzi: do czasu przybycia służb zajmowaliśmy 
się jedną osobą umieszczoną od strony kierowcy, opatrywaliśmy lekkie rany; samodzielnie udzieliłem 
pomocy, oczekując na służby ratownicze; wezwałem pomoc przez nr 112 i oczekiwałem przy poszkodo-
wanym do przyjazdu odpowiednich służb; pomocy udzieliły mi osoby postronne; zawiadomiłam odpo-
wiednie służby, udzieliłam pomocy; zabezpieczyłem miejsce do czasu przyjazdu służb ratunkowych; po-
magałem/koordynowałem wyciągnięcie z samochodu osoby poszkodowanej i zaklinowanej w pojeździe; 
udzieliłem pierwszej pomocy przedmedycznej. Można dojść do wniosku, że znaczna część respondentów 
wykazała się zdroworozsądkowym myśleniem. Po pierwsze, udzielając pomocy, po drugie – wzywając 
na miejsce odpowiednie służby, a po trzecie, uczestnicząc do końca w tego rodzaju akcji ratunkowej. 
Należy w tym miejscu wskazać na zasadniczą wartość umiejętności zachowania się i niesienia pomocy 
w sytuacjach zagrażających życiu osób postronnych, gdyż osadza się ona na filarze zachowań samo-
obronnych i filarze umiejętności kooperacyjnych ze służbami do tego powołanymi przez administrację 
państwową. 
 Respondenci, którzy nie mieli styczności z sytuacjami zagrażającymi ich życiu bądź życiu osób po-
stronnych, odpowiadali na pytanie: czy jeśli zaszłaby sytuacja nagła, niespodziewana, zagrażająca ży-
ciu, zdrowiu, mieniu, czy aktywnie uczestniczyłby/a Pani w akcji pomocy? W zdecydowanej większości 
odpowiedzi pojawiła się chęć niesienia pomocy, pod warunkiem, że będzie ona odpowiadała możliwoś-
ciom i umiejętnościom respondentów oraz podkreślała zasadę bezpieczeństwa ratującego, np.: tak, 
ponieważ utożsamiam się z sytuacjami kryzysowymi; jestem w stanie wyobrazić sobie, że to ktoś mi 
bliski potrzebuje pomocy; tak uczestniczyłbym w miarę możliwości; tak, oczywiście rozsądnie i w miarę 
możliwości, tak by nie utrudniać; jeśli doszłoby do takiej sytuacji starałbym się uczestniczyć w takiej ak-
cji, oczywiście w miarę posiadanych przeze mnie umiejętności; oczywiście, że tak, ale zachowując zasadę 
bezpieczeństwa ratującego, jest równie ważne jak bezpieczeństwa poszkodowanego; tak, jeżeli doty-
czyłoby to moich najbliższych, a jeżeli nie to również, lecz na pierwszym miejscu moje bezpieczeństwo. 
Pojawiły się także stwierdzenia podkreślające zasadność niesienia pomocy, która wywodzi się z jej 
niezbywalnego obowiązku i samopomocy sobie oraz najbliższym w otoczeniu: oczywiście, ponieważ jest 
to mój obowiązek; tak, ponieważ gdybym ja była w takiej sytuacji, chciałabym, aby ktoś pomógł mi; tak, 
ponieważ jest to mój obowiązek obywatelski i obowiązek sumienia; tak, w ramach własnych możliwości 
z racji obowiązku wobec własnego obywatelstwa i sumienia; (…) to obowiązek nie tylko obywatelski, 
ale w głównej mierze po prostu ludzki; (…) jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej moim obowiązkiem 
jest stanie na straży bezpieczeństwa narodu. Wymieniana była także idea człowieczeństwa, która tak 
stanowczo dziś została zatracona w społeczeństwie: (…) ponieważ życie ludzkie jest najważniejsze. 
 Jednakże pojawiły się i takie opinie, w których badani nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, czy 
udzieliliby jakiejkolwiek pomocy, np.: człowiek nigdy nie wie, jak się zachowa w danej sytuacji; myślę 
jednak, że uczestniczyłabym w pomocy, gdyż jest to obowiązek, szczególnie jeśli chodzi i pomoc w rato-
waniu życia; trudno powiedzieć; człowiek zachowuje się zupełnie inaczej w sytuacji zagrożenia niż podej-
rzewa siebie o to, gdy się nad tym jedynie zastanawia, ale uważam że wziąłbym udział w akcji pomocy; 
ponieważ nigdy nie byłem do tego zmuszony, to trudno w tej chwili stwierdzić, ale myślę, że tak. Zdarzyły 
się także wypowiedzi, które jednoznacznie wskazywać mogą na unikanie niesienia pomocy: jeżeli zaist-
niałaby potrzeba, to owszem, jednakże, gdyby wcześniej zajęła się tym inna osoba, to nie widzę potrzeby 
dalszego angażowania się; w zależności od danej sytuacji; nie.
 Mając już w znacznym stopniu nakreślony obraz rozumienia przez respondentów wartości, jaką jest 
bezpieczeństwo oraz stosunku do niesienia pomocy osobom postronnym, rodzinie i najbliższym, za-
sadnym wydaje się przejście do spraw związanych bezpośrednio z powszechną samoobroną ludności. 
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Dlatego też badani w kolejnym punkcie ankiety zmierzyli się z pytaniem: czy spotkał/a się Pan/i z po-
jęciem: powszechna samoobrona ludności? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Twierdząco odpo-
wiedziało 19 osób, a przecząco aż 31 badanych. Osoby, które zetknęły się z terminem powszechna sa-
moobrona ludności jako źródło informacji najczęściej wskazywały: media, Internet, uczelnie wyższe, 
konferencje, wybory prezydenckie, marsze okolicznościowe, zajęcia lekcyjne w liceum i na studiach, 
literaturę i czasopisma. Liczba przeczących odpowiedzi wskazywałaby na słabe funkcjonowanie ter-
minu w obiegu powszechnym, w mediach i środowisku społecznym. Wiązałoby się to z odpowiedziami 
udzielonymi w pytaniu nr 13 (dotyczącymi powodów słabości bądź całkowitego braku informacji na 
temat powszechnej samoobrony ludności). Badani wskazali w nim, że jednym z głównych problemów 
jest brak większego rozgłosu w mass mediach oraz słabe zainteresowanie problematyką powszechnej 
samoobrony ludności przez administrację publiczną. Także, co ciekawe, o ile badani mają dość dużą 
wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, to powszechna samoobrona ludności – która w zasadzie jest jednym 
z podstawowych środków/elementów ochrony i obrony narodowej, elementarnym źródłem budowania 
i kreowania bezpiecznego środowiska życia – nie jest już w tak znaczącym stopniu rozpoznawalna, ro-
zumiana i przytaczana przez respondentów.
 Niezależnie od tego czy respondent spotkał się z tym terminem, czy nie, zadano pytanie: co rozumie 
Pana/i pod pojęciem: powszechna samoobrona ludności? Uzyskane odpowiedzi w znacznej większo-
ści prowadzą do ujęcia powszechnej samoobrony ludności jako: przystosowania ludności do obrony; 
sposobu organizacji i samoorganizacji przejawiającym się w czynnym udziale społeczeństwa; samora-
towaniu się; osobistym bądź zorganizowanym przygotowywaniu się; zapewnieniu sobie bezpieczeństwa; 
znajomości technik i umiejętności w przypadku zagrożeń celem przyjęcia aktywnej pozycji; działania 
bądź systemu działań ludności w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu i zdrowiu człowieka; części 
niemilitarnej obrony cywilnej; uświadamiania, szkolenia i nauczania ludności; samozapewnienie sobie, 
we własnym zakresie środków do niesienia pomocy innym oraz obrony siebie w sytuacji kryzysowej; 
obrona we własnym zakresie ludności, bez udziału organów broniących bezpieczeństwa, np. Policji. 
Konkludując, holistycznie rzecz można by ująć następująco: działania ludności służące poprawie stanu 
bezpieczeństwa, które stanowią element budujący bezpieczeństwo państwa. Pojawiły się także odpo-
wiedzi wskazujące tylko i wyłącznie na okresowość trwania tego zjawiska, gdzie powszechna samo-
obrona ludności to nic innego jak: reakcja społeczeństwa na zaistniałe zagrożenie; dobrowolne uczest-
niczenie w akcjach obronnych państwa; mobilizacja w czasie wojny oraz w trakcie sytuacji kryzysowej, 
a także: osoby, ochotnicy, przeszkolone do udzielenia wsparcia dla sił zbrojnych w czasie kryzysu i wojny. 
 Zatem sposób, w jaki jest ujmowana przez respondentów powszechna samoobrona ludności, może 
mieć swe odzwierciedlenie w ich udziale w szkoleniach z tego zakresu. Odpowiedzi miało w tym wy-
padku udzielić kolejne pytanie: czy odbył/a Pan/i szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony lud-
ności? Jeśli tak, to kto był organizatorem szkolenia? Aż 48 osób odpowiedziało, że nie uczestniczyło 
w szkoleniach z powszechnej samoobrony ludności. Jedynie dwie osoby odbyły szkolenia w tym za-
kresie. Choć co prawda wymieniły one organizacje niezwiązane w jakikolwiek sposób z administracją 
publiczną, to badani przyjęli, że zostali przeszkoleni. Te dwie osoby wskazały na podmiot szkolący:  
MC KISS oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
 Wobec tak znikomej liczby osób przeszkolonych z powszechnej samoobrony ludności, niezwykle 
istotnym było postawienie pytania: czy powszechna samoobrona ludności w Pana/i ocenie jest obo-
wiązkiem każdego z obywateli? Wyniki prezentują się następująco: tak – 31 osób, nie – 6 osób, trudno 
powiedzieć – 13 osób. I o ile w poprzednim pytaniu 48 osób nie zostało przeszkolonych, to aż 31 badanych 
zdaje sobie sprawę z konieczności odbycia takiego szkolenia. Dodając do tych 31 osób, ankietowanych 
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niepotrafiących jednoznacznie wskazać odpowiedzi (13 badanych), przypuszczać można, że powszechna 
samoobrona ludności jest przez nich uznawana za obowiązek i należy poszukiwać nowych form jej funk-
cjonowania i organizacji. Jedynie sześciu respondentów wyraziło przekonanie, że powszechna samo-
obrona ludności nie jest obowiązkiem obywatelskim, ale zgadzają się, że powinna być.
Analiza dwóch powyższych pytań prowadzi do następujących wniosków: 

•  istnieje bardzo słaba świadomość na temat funkcjonowania powszechnej samoobrony ludności
•  widoczne są braki w znajomości regulacji prawnych w tym zakresie, które jednoznacznie podkre-

ślają, że powszechna samoobrona ludności jest obowiązkiem każdego obywatela (oczywiście przy 
uwzględnieniu braku przeciwwskazań zdrowotnych)

•  ujawnia się problem propagowania tego rodzaju formy kreowania bezpieczeństwa nie tyle przez  
media, co (i może przede wszystkim) przez administrację publiczną.

W kolejnej części ankiety, badani odpowiadali na pytanie: w jakim stopniu podane poniżej zagrożenia są 
w Pana/i odczuciu najbardziej zagrażające bezpieczeństwu Pana/i oraz otoczenia rodziny czy najbliż-
szych? 3 Wyniki prezentuje wykres 1. W grupie „inne” znalazły się następujące odpowiedzi: kryzys gospo-
darczy, nieudolna polityka; ataki w cyberprzestrzeni (niemożliwość funkcjonowania systemów banko-
wych), zdarzenia drogowe, niski poziom bezpieczeństwa w transporcie, cyberterroryzm, socjotechnika.

3  W tym pytaniu istniała możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, stąd też, autor prezentuje wyniki w formie procentowej, z racji bardziej przejrzystego ich uogól-
nienia i wnioskowania na ich podstawie. Ten sam mechanizm analizy zastosowany został na wykresach 5, 6 i 9.
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Wykres 1.  Zróżnicowanie odczucia wybranych zagrożeń bezpieczeństwa przez respondentów  
(dane w %)
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Źródło: opracowanie własne. 
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 Analiza odpowiedzi wskazuje na dość duże zróżnicowanie poczucia zagrożenia. W bardzo wysokim 
i wysokim stopniu poczucia zagrożenia (odpowiednio 26% i 28% respondentów), badani wymienili 
m.in. klęski żywiołowe i katastrofy naturalne (np.: powódź, silne mrozy, huragany, susze, pożar). Po-
dobnie postrzegany jest kolejny rodzaj zagrożenia, tzn.: wojna, konflikt zbrojny (np. agresja innego 
państwa, włączenie się Polski w konflikt). Poczucie bardzo wysokiego zagrożenia deklaruje 20% ba-
danych, a wysokiego – 28%. Jako trzecią odczuwaną grupą zagrożeń respondenci wskazali: przestęp-
czość, porwania, zabójstwa, kradzieże. Stopień wysokiego zagrożenia przyznało jej aż 34% badanych, 
zaś bardzo wysokiego – 10%. Na poziomie średnim badani odczuwają zagrożenie ze strony wyklucze-
nia społecznego, narkomanii, bezrobocia, zaburzeń zdrowia psychicznego (38%). 
 Dojść zatem można do wniosku, że najbardziej odczuwalne przez respondentów są typowe za-
grożenia niemilitarne i militarne. Te, którym można zapobiec oraz te, przy których można jedynie 
zmniejszyć straty bądź przygotowywać się na nie zawczasu. Wojna, klęski czy katastrofy znajdują 
swoje uzasadnienie w istocie możliwości trwania i przetrwania człowieka. Wydaje się, że strach czy 
obawy przed wojną spowodowane są bieżącymi wydarzeniami na wschodniej granicy Polski – wojna 
na Ukrainie. Natomiast na tym co wyśrodkowane, co przyczynia się do zahamowania poczucia roz-
woju bezpieczeństwa, człowiek w mniejszym stopniu skupia swoją uwagę. Wnioskować zatem można, 
że albo jednostka jest w stanie sama sobie poradzić z tym rodzajem zagrożenia, albo przystosowana 
jest do tego, żeby w razie jego zaistnienia jej byt i rozwój nie będą na tyle zagrożone, by nie móc prze-
trwać. Niedoświadczenie aktu terrorystycznego o rozległym zasięgu w Polsce, być może wciąż stano-
wi o niskim poziomie postrzegania tego zagrożenia. Przypuszczać zatem można, że dość wyróżniający 
się poziom wszystkich zagrożeń osiągający wysokość średnią i niską, wynikać może z niepewności 
związanej z istotą i sferą zagrożeń w życiu człowieka. 
 Poczucie zagrożenia rodzi obawę przed tym, „kto” lub „co” powinno nas ochraniać. Dlatego też, 
respondenci w kolejnym pytaniu mieli ocenić na skali od 0 do 5 udział podmiotów mających zapewnić 
im bezpieczeństwo. Pytanie brzmiało: proszę ocenić na skali od 0 do 5 (przy czym 0 oznacza najmniej-
szy udział w zapewnianiu bezpieczeństwa, 5 natomiast największy udział), kto lub co w Pana/i ocenie 
powinien/powinno zapewniać Panu/i bezpieczeństwo? Wyniki prezentuje wykres 2. Wśród odpowie-
dzi „inne” znalazły się: szeroko pojęte wojsko i Siły Zbrojne. 
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Wykres 2. Proszę ocenić w skali od 0 do 5, kto lub co w Pana/i ocenie powinien/powinno 

zapewniać Panu/i bezpieczeństwo? „0” oznacza najmniejszy udział w zapewnianiu 

bezpieczeństwa, „5” natomiast największy udział. (dane w %) 
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 Odpowiedzi udzielone w tym pytaniu nie napawają optymizmem, jeżeli chodzi o istotę powszech-
nej samoobrony ludności. Jedynie 28% badanych wskazało na fakt, że najsilniej wiążą zapewnienie 
bezpieczeństwa z własnym udziałem w jego budowie, przy stosunkowo niskim wskazaniu na udział 
w tym przedsięwzięciu rodziny, przyjaciół i najbliższych. Jednakże najbardziej rzuca się w oczy, fakt, 
że aż 76% badanych w najwyższym stopniu (5) oceniło udział w zapewnianiu bezpieczeństwa przez 
służby (policja, straż miejska, straż pożarna). Stan ten budzić może swego rodzaju zdziwienie, gdyż 
przypuszczać można, że istotę bezpieczeństwa buduje się od siebie. Dopiero potem przechodzi się 
na inny, wyższy wymiar współpracy, oparty na instytucjonalnej pomocy ze strony wszelkich służb 
czy straży. Warto także zwrócić uwagę, że respondenci w znacznym stopniu położyli nacisk na środki 
techniczne mające owe bezpieczeństwo zapewnić. Przywiązanie się do technicyzacji rozwiązań być 
może przyczyni się do zatracenia instynktu samozachowawczego, tak ważnego jeżeli chodzi o istotę 
powszechnej samoobrony ludności. Stąd też, zdaniem autora, za bezpieczeństwo w znacznej mierze 
odpowiadamy my sami, także za ludzi nam bliskich. Dziwi więc zatem, że badani wykazują tak znaczny 
wkład w zapewnianie bezpieczeństwa służbom i środkom technicznym. Podmiotami, które w naj-
mniejszym stopniu powinny się tą kwestą zajmować, są odpowiednio: prywatne firmy ochroniarskie, 
władze lokalne oraz administracja publiczna. Nie są to znacząco podkreślone elementy, którym po-
wierza się zapewnianie bezpieczeństwa, jednakże warto je odnotować ze względu na ich rangę w pro-
cesie kreowania bezpieczeństwa.

Wykres 2.  Proszę ocenić na skali od 0 do 5, kto lub co w Pana/i ocenie powinien/powinno 
zapewniać Panu/i bezpieczeństwo? „0” oznacza najmniejszy udział w zapewnianiu 
bezpieczeństwa, „5” natomiast największy udział (dane w %)

Źródło: opracowanie własne.
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 Wobec ogólnego obrazu dotyczącego tego, „kto” lub „co” powinno zapewniać człowiekowi bez-
pieczeństwo, powstaje trudność w dostępie do informacji dotyczących powszechnej samoobrony 
ludności (wykres 3). Aż 21 badanych zaznaczyło, że dostęp ten jest możliwy w stopniu średnim, 17 – 
w stopniu słabym, 9 – w stopniu znikomym, a 3 osoby wskazały na całkowity brak dostępu do takiej 
informacji. W żadnym wypadku nie została wybrana odpowiedź, że dostęp ten jest możliwy w stopniu 
bardzo wysokim bądź wysokim. Prowadzi to do wniosku, że powszechna samoobrona ludności może 
nie być szerzej znana nie tylko badanym, ale także i społeczeństwu. Koreluje to z rozumieniem po-
wszechnej samoobrony ludności, które badani zaprezentowali w pytaniu nr 6. Nie są znane jej bliższe 
cele i istota. Pojmowana jest zazwyczaj dość powierzchownie i w bardzo dużym stopniu nie pokrywa 
się z zapisami ustawowymi w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Wobec takiego stanu rzeczy, zasadnym było pójście krok dalej i spytanie respondentów o to: co jest 
Pana/i zdaniem powodem słabości, znikomości bądź braku dostępności do informacji na temat po-
wszechnej samoobrony ludności w Pana/i miejscu zamieszkania? Wyniki przedstawione zostały na wy-
kresie 4. Respondenci wskazali, że najbardziej negatywnie na powszechną samoobronę ludności wpływa: 
znikome zainteresowanie się mass mediów (tak – 58%, zdecydowanie tak – 28%); brak zainteresowania się 
sprawami samoobrony ludności przez administrację (tak – 64%, zdecydowanie tak – 30%); brak instrukto-
rów ds. powszechnej samoobrony ludności zajmujących się szkoleniem w tym zakresie (tak – 38%, zdecy-
dowanie tak – 38%); brak środków finansowych bądź ich ograniczanie (tak – 50%, zdecydowanie tak – 24%); 
poczucie społeczności, że wiedza o powszechnej samoobronie ludności nie jest w praktyce przydatna (tak 
– 46%, zdecydowanie tak 26%); wadliwe zapisy prawne (tak – 54%, zdecydowanie tak – 18%); przestarzała 
istota ujęcia powszechnej samoobrony ludności (tak – 52%, zdecydowanie tak 18%). Wynika z tego, że 
o powszechnej samoobronie ludności ciężko jest się gdziekolwiek dowiedzieć w miarę przystępny sposób. 
Stanowi to o wadze problemu, gdyż obywatele nie są w stanie poznać jednego z wielu obowiązków wzglę-
dem państwa, a także żyją w przekonaniu o bezpieczeństwie danym im odgórnie od państwa. 

Wykres 3.  Poziom dostępności do informacji dotyczących spraw powszechnej samoobrony ludności 
w miejscu Pana/i zamieszkania (dane w liczbach bezwzględnych)
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Źródło: opracowanie własne.
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Odpowiedzi na pytanie: Z jakiego źródła czerpie Pan/i wiedzę na temat zagrożeń współczesnego 
świata oraz metodom i sposobów zapobiegania im? ujawniają kolejny problem związany z dostępem 
do informacji na temat powszechnej samoobrony ludności. 

Wykres 4.  Czynniki powodujące słabość, znikomość bądź brak dostępu do informacji na temat 
powszechnej samoobrony ludności w Pana/i miejscu zamieszkania (dane w %)

Wykres 5.  Źródła, z których respondenci czerpią wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata 
oraz metod i sposobów zapobiegania im (dane w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 6. Czy na czas jakiegokolwiek większego zagrożenia dla życia własnego i 
najbliższych (np. rodziny) potrafił/a by Pan/i podjąć się czynności samoorganizacji? (dane w 
liczbach bezwzględnych)    
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Źródło: opracowanie własne.
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 Jedynym z możliwych i najczęściej wymienianych źródeł dostępu do informacji jest Internet  
(56% – zawsze; 42% – często). Internet będący wygodnym i ekonomicznym środkiem przekazywania 
informacji, nie stanowi rozwiązania problemu, gdyż w znacznej mierze pomija osoby starsze. Znacz-
nie lepszym środkiem informacyjnym wydają się: telewizja (24% – zawsze; 46 – często), prasa (11% 
– zawsze; 44% – często) oraz radio (10% – zawsze; 34% – często). Co ciekawe, nie najniżej w porów-
naniu z szeroko pojętymi środkami masowego przekazu plasuje się zdobywanie informacji na temat 
zagrożeń i zapobiegania im od sąsiadów, rodziny czy znajomych (10% – zawsze; 38% – często) oraz 
z literatury fachowej, książek (6% – zawsze; 36% – często). Natomiast rzadko (44% badanych), a nawet 
nigdy (34% badanych) wiedza ta pochodzi ze spotkań organizowanych np. przez Policję, Straż Pożarną 
czy administrację publiczną. Powodem tego może być albo niewielka liczba tego rodzaju spotkań, 
albo nikłe zainteresowanie tego rodzaju formułą przekazywania wiedzy, spowodowane m.in. brakiem 
instruktorów ds. powszechnej samoobrony ludności. Jednakże bezpośredni przekaz o zagrożeniach 
ze strony odpowiednich służb czy osób, wydaje się być jedną z najlepszych form teoretyczno-prak-
tycznych w przekazywaniu wiedzy, szkoleniu czy informowaniu o zagrożeniach. Co więcej, spotkania 
w takim gronie mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy stosunków między ludźmi, 
a także co najważniejsze – wzmóc w nich przekonanie o słuszności samoorganizowania się zarówno 
we własnym zakresie, jak i w ramach szerszej wspólnoty lokalnej.
 Istotną kwestią powszechnej samoobrony ludności jest umiejętność samoorganizowania się, 
dlatego respondentom zadano pytanie: czy na czas jakiegokolwiek większego zagrożenia dla ży-
cia własnego i najbliższych (np. rodziny) potrafił/a by Pan/i podjąć się czynności samoorganizacji?  
Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 40 respondentów. Jedynie dwie osoby odpowiedziały, że nie potra-
fiłyby, zaś osiem nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie (wykres 6). 

Wykres 6.  Czy na czas jakiegokolwiek większego zagrożenia dla życia własnego i najbliższych 
(np. rodziny) potrafił/a by Pan/i podjąć się czynności samoorganizacji?  
(dane w liczbach bezwzględnych)
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Wykres 7. Czy wobec tego, Pana/i zdaniem za samoorganizację powinna odpowiadać osoba 
funkcyjna np. w postaci miejscowego (osiedlowego/blokowego) inspektora powszechnej 
samoobrony ludności? (dane w liczbach bezwzględnych) 

Źródło: opracowanie własne.
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 Respondentom, którzy odpowiedzieli na poprzednie pytanie: „nie” albo „trudno powiedzieć”, po-
stawiono kolejne pytanie: czy wobec tego, Pana/i zdaniem za samoorganizację powinna odpowiadać 
osoba funkcyjna np. miejscowy (osiedlowy/blokowy) inspektora powszechnej samoobrony ludności? 
Aż 30 osób opowiedziało się za potrzebą utworzenia takiego stanowiska, pięć było przeciwnego zda-
nia, zaś 15 badanych stwierdziło, że trudno powiedzieć (wykres 7). Po raz kolejny nasuwa się wniosek, 
że ludność prędzej odda budowanie bezpieczeństwa w „czyjeś ręce”, aniżeli sama poczyni ku temu 
kroki. Jednakże nie powinno to budzić dziś zdziwienia, gdyż obserwuje się coraz powszechniej wy-
stępowanie w społeczeństwie nastawienia na konsumpcję i spokój. Społeczeństwo zapomniało, że 
wszystko to może mieć swój kres. Wprowadzenie tego rodzaju osoby, miałoby na celu przede wszyst-
kim przeprowadzanie szkoleń z zakresu szeroko pojętej powszechnej samoobrony ludności, w tym 
m.in. z organizowania ludności do przetrwania w sytuacjach nagłych i zagrażających ich życiu bądź 
zdrowiu. 

Wykres 7.  Czy na czas jakiegokolwiek większego zagrożenia dla życia własnego i najbliższych  
(np. rodziny) potrafił/a by Pan/i podjąć się czynności samoorganizacji? (dane w liczbach 
bezwzględnych)
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Wykres 8. Zachowania respondentów w razie ewentualnego zagrożenia. (dane w %) 

Źródło: opracowanie własne.

 W kolejnym pytaniu badani odnieśli się do czynności, jakich podjęliby się, gdyby zaistniały róż-
nego rodzaju zagrożenia: w razie jakiegokolwiek większego zagrożenia typu wojna, konflikt zbroj-
ny, powódź, huragany, awarie techniczne itp. jakich czynności by się Pan/i podjął/podjęła? Co by 
Pan/i wówczas zrobił/a? Odpowiedzi respondentów ukazuje wykres 8. Wśród odpowiedzi „inne” po-
jawiło się określenie – przejęcie inicjatywy. Dużego zaskoczenia nie ma, gdyż w znacznej mierze ba-
dani podkreślili, że podjęliby się takich czynności, jak: informowanie i ostrzeganie innych w pobliżu  
(38% – zdecydowanie tak; 58% – tak); dostosowanie się do poleceń wydawanych przez liderów grup, 
służb, pomocy itp. (20% – zdecydowanie tak; 78% – tak); podjęcie się czynności ratowniczych/po-
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mocowych (24% – zdecydowanie tak; 74% – tak). Ciekawość wzbudza fakt, że aż 78% (tak) oraz 16% 
(zdecydowanie tak) respondentów podkreśliło zasadność ochrony i ratowania swojego dorobku ma-
terialnego. Z jednej strony wydaje się to dość naturalnym odruchem, jednakże w wielu sytuacjach 
kryzysowych zdrowie i życie stoi na pierwszym i jedynym miejscu. Pozostałe rzeczy/czynności odcho-
dzić powinny na dalszy plan. Co więcej, niezwykle wysoki odsetek badanych, bo aż 72% (łącznie zde-
cydowanie tak i tak) wskazało, że będzie w sytuacji zagrożenia oczekiwać na przybycie odpowiednich 
służb. Zdecydowanie odrzucone zostały następujące zachowania: grabież i zawłaszczenie cudzego 
mienia (70% – zdecydowanie nie; 26% – nie), ucieczka spowodowana paniką i lękiem (34% – zdecy-
dowanie nie; 60% – nie). Zastanawia jednak, że pomimo wcześniej wskazanego dużego odsetka osób 
oczekujących na przybycie odpowiednich służb (72%), wszyscy badani odrzucili postawę bierności 
i przyglądania się. Występuje tutaj swego rodzaju sprzeczność w możliwości wyboru zachowania się 
przez jednostki w sytuacji zagrożenia, gdyż prawdopodobnie samo już wezwanie służb stanowi o bra-
ku biernej postawy. Pytanie tylko, czy aby na pewno?

Wykres 8.  Zachowania respondentów w razie ewentualnego zagrożenia (dane w %)
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Źródło: opracowanie własne.
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 Istotne w procesie organizacji powszechnej samoobrony ludności jest to, kto odpowiada za przy-
gotowywanie ludności na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Obowiązek ten odgórnie przypisany jest ad-
ministracji publicznej. Dlatego też, w sondażu znalazło się pytanie: w jakim stopniu w Pana/i ocenie 
administracja publiczna realizuje zadania związane z przygotowywaniem ludności na czas wszelkie-
go rodzaju zagrożeń? Wyniki prezentuje wykres 9. Nie napawają one optymizmem, gdyż sześciu ba-
danych oceniło, że administracja publiczna wywiązuje się z tego zadania bardzo słabo. Ponad połowa 
badanych (27 osób) realizację zadań oceniła na poziomie przeciętnym, co w związku z powyższym 
daje bardzo słaby wynik, jeżeli chodzi o postrzeganie roli administracji w realizacji zadań powszech-
nej samoobrony ludności. Jedynie dwie osoby oceniły poziom wykonania jako dobry. W znacznej mie-
rze wynika to z faktu, który już był wcześniej podkreślany, że istnieje niski poziom zainteresowania 
się administracji sprawą samoobrony ludności oraz słabe zaufanie obywateli do niej.

Wykres 9.  W jakim stopniu w Pana/i ocenie administracja publiczna realizuje zadania związane 
z przygotowywaniem ludności na czas wszelkiego rodzaju zagrożeń?  
(dane w liczbach bezwzględnych)
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Wykres 9. W jakim stopniu w Pana/i ocenie administracja publiczna realizuje zadania 
związane z przygotowywaniem ludności na czas wszelkiego rodzaju zagrożeń? (dane w 
liczbach bezwzględnych) 

 
 
 Źródło: opracowanie własne.

 Problem powszechnej samoobrony ludności to także sprawa tego: czy powszechna samoobrona 
ludności powinna być gratyfikowana? Jeśli tak, to w jakiej formie? Jest to dość sporna kwestia. Zwa-
żywszy na czasy obecne obfitujące w różnego rodzaju dobra materialne, człowiek dokonując wybo-
ru, statystycznie najczęściej decyduje się na te, które przynoszą mu korzyści finansowe i materialne. 
Dlatego też wśród odpowiedzi niewielką przewagę uzyskały wskazujące na to, że nie powinno być 
żadnej formy gratyfikacji, np.: to powinna być powszechna wiedza i konieczność obywateli; nie po-
winna być gratyfikowana ponieważ znajomość zasad powszechnej samoobrony ludności powinno być 
obowiązkiem każdego obywatela; to obowiązek każdego człowieka, a nie sposób na zyskanie profitów; 
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nie, ponieważ ludność powinna mieć podstawy do obrony siebie oraz swojej rodziny w ramach akcji 
organizowanej przez miasto swojego zamieszkania; nie, ponieważ każdy powinien sam o to zadbać 
i powinno to być normą; powinno być to działania dobrowolne, nie oczekujące gratyfikacji. 
 Z kolei zwolennicy gratyfikacji wypowiedzieli się w następujący sposób: nagroda motywuje do 
działań. Sposób: osoba która zasłuży się w jakimś zadaniu jest zwolniona z płacenia podatków na 
okres np. 3 miesięcy; jakimiś przywilejami; zachęcanie społeczeństwa do przygotowywania; tak, ulgi 
podatkowe, sponsorowane kursy językowe; pochwałami i nagrodami pieniężnymi ponieważ jest to 
najlepiej motywujące ludność; w formie odznaczeń; zamieszczenie komunikatu w prasie i TV. Pojawiła 
się także godna odnotowania wypowiedź: samą gratyfikacją powinny być umiejętności samoobrony 
w sytuacji zagrożeń. Respondenci mają podzielone w tym względzie zdanie.
 Ostatnie pytanie brzmiało: jakie Pana/i zdaniem działania powinna podjąć administracja publicz-
na w Pana/i miejscowości by zachęcić ludność do udziału w szkoleniach z powszechnej samoobrony? 
Przede wszystkim wskazano, że szkolenia powinny być organizowane (organizować, bo w mojej miej-
scowości brak; powinna [administracja publiczna – przyp. aut.] takie szkolenia organizować). 
 Uwidacznia to fakt, że tego rodzaju szkolenia w skali kraju prowadzone są bardzo selektywnie i na 
niewielką skalę. Jako przykłady, poprzez które administracja publiczna mogłaby zachęcić ludność do 
udziału w szkoleniach z powszechnej samoobrony, badani podawali: spotkania ze służbami w szko-
łach; przedstawienie potencjalnych i realnych zagrożeń społeczeństwu; organizacja szkoleń w szko-
łach średnich, gimnazjach; ciekawe praktyczne szkolenia, które zachęciłyby ludzi do udziału w nich; 
zacząć akcję informacyjno-organizacyjną od szkół – w szczególności od gimnazjum i liceum oraz 
w innych instytucjach państwowych; powinna zacząć od szkół podstawowych, gdzie uświadamiałoby 
o tym, czym jest powszechna samoobrona oraz żeby zachęcić najmłodszych zorganizować, np. kursy 
samoobrony z wykładami; pikniki pro obronne; przeznaczenie części budżetu na te cele, zaintereso-
wanie się problemem społeczeństwa; wydawanie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu, 
który byłby potrzebny np. do awansu; spotkania w remizach OSP, szkolenia organizowane przez gminę 
a prowadzone przez OSP, kampanie. Jednakże w bardzo dużym stopniu, pośród tych odpowiedzi poja-
wiały się takie, które w jednoznaczny sposób wskazują za główny środek realizacji tego zadania przez 
administrację publiczną szeroko pojęte media: promocja w mediach i portalach społecznościowych, 
spoty telewizyjne; rozgłos w mediach; kampania reklamowa, ogłoszenia w prasie lokalnej, mediach; 
na pewno ogłosić to w mass mediach i w inny sposób, np. na osiedlach, w administracji; pokazywać 
przykłady katastrof ze świata w TV, radiu, Internecie. Dodatkowo administracja publiczna powinna 
wzmocnić swoje działania w zakresie specjalizacji kadr w tym obszarze (mianować do tego wyspe-
cjalizowanych instruktorów), które mogłyby stanowić przyczynek do stworzenia tzw. Inspektorów 
Powszechnej Samoobrony Ludności. Ich to wówczas celem mogłoby być spełnianie dalszych oczeki-
wań respondentów, czyli: pokazywać przykłady z życia, kiedy powszechna samoobrona uratowałaby 
komuś życie i kierować się tym, że powszechna samoobrona jest potrzebna w ich życiu. Wszystkiemu 
temu powinna przyświecać myśl jednego z respondentów – dać ludziom możliwość rozwoju, ludzie 
sami się zorganizują. Pytanie tylko, w jakim stopniu sami przyczynią się do organizacji, a na ile będzie 
wymagana troska ze strony odpowiednich służb i władz? Czy słusznym będzie pozostawienie istoty 
powszechnej samoobrony ludności na wyłączność obywateli?
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ZAKOŃCZENIE
 Analiza odpowiedzi udzielonych przez respondentów w ankiecie prowadzi do wielu wniosków. Po-
niżej zostały zaprezentowane najbardziej istotne zdaniem autora.
 Bezpieczeństwo to nie tylko stan, proces, wartość, cel czy potrzeba, ale także (a może przede 
wszystkim) swego rodzaju „byt”, o który nie trzeba się troszczyć, gdyż „ktoś” lub „coś” go zapewnia. 
Istotą jest zatem podział obowiązków, jeżeli chodzi o kreowanie wspomnianego „bytu” bezpieczeń-
stwa. Równomierny współudział państwa i obywateli w bezpieczeństwie to optymalny rezultat bu-
dowy silnego państwa, które sprosta zagrożeniom, a w tym przede wszystkim życiu i przetrwaniu 
głównego członu państwa, jakim jest naród (społeczność).
 Badani wykazali, że wiedzą, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych dla ży-
cia i zdrowia. Osobom potrzebującym nagłej pomocy są w stanie pomóc, nie czekając na przybycie 
odpowiednich służb. Świadczy to o tym, że badani dostrzegają potrzebę niesienia pomocy, która 
wpisana jest w fundamentalną zasadę dotyczącą istoty powszechnej samoobrony ludności, a którą 
głosił ks. Piotr Ściegienny4. 
 Dostrzegalna staje się coraz bardziej „przepaść” i pustka informacyjna na temat powszechnej 
samoobrony ludności. Jest to skutkiem słabej polityki informacyjnej władz (administracji publicznej) 
oraz mass mediów. Analiza odpowiedzi respondentów dostarcza wniosków, że ciągle występuje prob-
lem z dostępem do informacji o powszechnej samoobronie ludności. Słabością jest przede wszystkim 
wspomniana wyżej „przepaść”, a także i sam spadek zainteresowania się tymi sprawami ze strony 
administracji publicznej, w tym brak odpowiednich osób zajmujących się tym (np. inspektora ds. po-
wszechnej samoobrony ludności). Najciekawszy jest fakt, że ludzie najczęściej szukają informacji do-
tyczących samoobrony ludności i zagrożeń właśnie w mass mediach (Internet, prasa, radio, telewizja).
 Wobec tego nie dziwi problem znikomej liczby osób przeszkolonych z zakresu powszechnej samo-
obrony ludności. Badania dowiodły, że ponad 90% osób nie odbyło tego rodzaju szkolenia. Natomiast 
także prawie 90% badanych jest przekonanych o tym, że powszechna samoobrona ludności stanowi 
jeden z ważnych obowiązków obywatelskich względem państwa.
 Wyniki przeprowadzonych badań pilotażowych potwierdzają ogólne przekonanie w środowisku 
zajmującym się bezpieczeństwem, że na znaczeniu zyskały szeroko pojęte zagrożenia niemilitarne. 
Tzw. zagrożenia „miękkie” w większym stopniu dotyczą sfery ludzkiej, ocierają się o problemy może 
nie tyle przetrwania, co trwania człowieka. Co prawda poczucie tych zagrożeń może ulegać zmianie 
w zależności od sytuacji politycznej czy społecznej państwa. Na przykład konflikt na Ukrainie praw-
dopodobnie w znacznej mierze mógł wzmocnić czynnik zagrożenia wojną czy konfliktem na teryto-
rium Polski. 
 Dostrzegalna jest swego rodzaju „słabość” siły człowieka w kreowaniu bezpieczeństwa. Wyraża się 
ona tym, że człowiek potrzebuje do tego odpowiednich służb, instytucji, a nawet w coraz większym 
stopniu stechnicyzowanych rozwiązań fizycznych. Pomimo tego, całość takiego stanu rzeczy wzmac-
niać powinien dość wysoki stopień określenia przez badanych własnego wkładu w zapewnianie sobie 
i najbliższym bezpieczeństwa. Dopiero współistnienie tych sfer może stanowić o sile bezpieczeństwa. 
 Jeżeli chodzi o realizację zadań dotyczących powszechnej samoobrony ludności, to niezwykle sła-

4 W 1842 r. ks. Piotr Ściegienny zakreślił jej ponadczasową formułę: jeżeli jeden drugiego bronić będziecie od napaści, obronicie się. A jeżeli jeden drugiego nie będzie 
bronił, ale obojętnie będzie patrzył na krzywdę bliźniemu wyrządzoną – wszyscy zginiecie – zob. J. Marczak i in., Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa 
powszechnego. Samoobrona powszechna III RP,  AON, Warszawa 2000, s. 3.
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bo wypadła administracja publiczna. Problem stanowi to, kto miałby przejąć „schedę” odbudowania 
znaczenia powszechnej samoobrony ludności. Czy być może obowiązek ten powinien zostać przeka-
zany do dyspozycji obywatelom? Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż wyniki 
badań pilotażowych pokazują, że mimo wszystko ufność w budowanie bezpieczeństwa ludzie pokła-
dają w instytucjonalnych „tworach” państwa i społeczeństwa.
 Na koniec, warto jeszcze spojrzeć na sprawę gratyfikacji powszechnej samoobrony ludności. W ba-
daniu była to chyba najbardziej sporna kwestia, gdyż podział głosów rozłożył się w zasadzie po równo. 
W jakimś stopniu gratyfikacja mogłaby przyczynić się do wzmocnienia istoty powszechnej samoobrony 
ludności. Jednakże forma i sposób, w jaki miałoby to zostać przeprowadzone, są ciągle sprawą otwartą. 
Mnogość proponowanych przez respondentów środków tylko to potwierdza.
 Reasumując, należy podkreślić potrzebę mówienia o powszechnej samoobronie ludności oraz 
fakt, że od wielu lat jest ona nieporuszaną kwestią, słabo rozpoznawalną, a także niedocenioną 
w skutkach zapobiegania utracie życia i zdrowia ludzi.

ABSTRACT
The objective of the article is to present the results of pilot research done among PhD student on 
the subject of organization of mass self-defense of the population against threats of XXI century. 
Discussing the problems of threats, self-organization and the essence of self-defense of the popula-
tion. The author tries to find out how the matter of self-defense of the population and security issues 
conceives of respondents. The data contained in the article are dated in May 2015. 
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mass self-defense of the population, civil defense, civil protection, the security of the civilian popu-
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