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i poszukiwa  róde  sensu ycia ludzkiego oraz 

podejmowania twórczej aktywno ci, w tym 

równie  w przestrzeni pedagogicznej. Tym bar-

dziej e zdaniem profesora Zbigniewa Marka: 

„Religia (chrze c  a stwo) nie ro ci sobie prawa 

do obja niania wszystkich spraw interesuj cych 

cz owieka. Jej zadaniem jest jedynie obja nianie 

szeroko rozumianej ludzkiej egzystencji, rozpa-

trywanej w kontek cie zwi zków cz cych cz o-

wieka z Bogiem. Oznacza to, e religia obja nia 

jedynie ten zakres ludzkiego ycia, którego nie 

jest w stanie wyt umaczy  rozum. W tych te  

kontekstach winni my szuka  i formu owa  od-

powied  na pytanie o to, czy dla edukacji reli-

gia jest pomoc  czy raczej zagro eniem, a mo e 

partnerem, którego obecno  s u y dobru i roz-

wojowi osoby” (s. 175).
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Czy w edukacji jest ukryty skarb? Mo na 

przypuszcza , e wi kszo  Czytelników odpo-

wiedzia aby na tak zadane pytanie twierdz co. 

Jeszcze kilkana cie lat temu Jacques Delors 

w raporcie – przywo anym przez redaktorów 

prezentowanej publikacji T. Biernata i J. A. Ma-

linowskiego (s. 7) – pod tytu em Edukacja. Jest 

w niej ukryty skarb napisa , e „edukacja jest uni-

wersalnym antidotum na trapi ce spo ecze -

stwa problemy spo eczne, a w tym i zjawisko 

wykluczenia”. Autorzy tekstów zamieszczonych 

w prezentowanej ksi ce staraj  si  odpowie-

dzie  na to pytanie i na wiele innych pyta , 

m.in. o rol  edukacji w zapobieganiu i elimino-

waniu wykluczenia spo ecznego. Odpowied  nie 

jest ani oczywista, ani jednoznaczna. Mno  si  

kolejne pytania, na przyk ad: W jaki sposób edu-

kacja mo e chroni  ludzi przed wykluczeniem 

spo ecznym? Jak wspomaga  ludzi w rozpozna-

waniu mechanizmów wykluczaj cych? Jakich 

uczy  ich strategii przeciwdzia aj cych i mini-

malizuj cych marginalizacj ?

Ksi ka ma trzy cz ci. Pierwsza, na któr  

sk adaj  si  cztery artyku y, nosi tytu  „Edukacja 

jako przeciwdzia anie ekskluzji i szansa inkluzji 

spo ecznej”. Rozpoczyna t  cz  Andrzej Olu-

bi ski tekstem „Edukacja jako ród o ekskluzji 

i strat czy inkluzji i reform?”. Autor wypowia-

daj c si  na temat celów i funkcji wspó cze-

snej edukacji zwraca uwag  na jej spo eczno-

-wychowawczy sens. Mi dzy innymi podkre la 

dysfunkcjonaln  rol  szko y na ró nych eta-

pach kszta cenia – zarówno jako rodowiska 

wychowawczego, jak i realizuj cej okre lone 

cele dydaktyczne. Uwa a, e wielu nauczycieli 

pracuj c ze swoimi uczniami mo e przyczyni  

si  do inkluzji spo ecznej swoich uczniów. Aby 

nauczycieli wspomaga  w tym przedsi wzi ciu, 

konieczne jest optymalne ich kszta cenie, co 

w konsekwencji powinno doprowadzi  do po-

prawy sytuacji spo ecznej. Niezwykle wa na 

w tym kontek cie jest krytyczno-interwencyj-

na funkcja bada  naukowych „w dzisiejszym 

wiecie, rzetelny oraz na wysokim poziomie, 

spo ecznie zorientowany system edukacyjny 

wraz ze ci le powi zanym z nim krytyczno-in-

terwencyjnym oraz humanistycznie zoriento-

wanym modelem uprawiania nauki nale a oby 

uzna  za jeden z najwa niejszych czynników nie 

tylko redukowania zjawisk spo ecznej niespra-

wiedliwo ci oraz marnotrawienia ywotnych 

si  narodu, lecz przede wszystkim za zasadniczy 

czynnik post powych przemian spo eczno-eko-

nomicznych, bez których aden naród nie ma 

szans na warto ciowe ycie” (Olubi ski, s. 41).

Projekt stypendialny „Zdolni na start” (jako 

przyk ad wspierania uczniów zdolnych) jest ty-

tu em drugiego artyku u autorstwa Jaros awa 

Bochenka. Przedstawiono w nim ogólne za o e-

nia projektu, jego histori , beneÞ cjentów i spo-

sób ich rekrutacji oraz indywidualny plan rozwo-

ju edukacyjnego. Autor podkre li  w artykule, e 

projekt spe nia wiele zada – umo liwiaj c sze-

roki dost p m odzie y do nowoczesnych rod-

ków komunikacji i nowych technologii informa-

tycznych. Stypendy ci projektu poza wsparciem 

stypendialnym, zostaj  obj ci pomoc  opiekuna 

dydaktycznego, który ma za zadanie sprawowa  

opiek  merytoryczn  nad realizacj  indywidu-

alnego planu rozwoju. Projekt mo e wywiera  

tak e po redni wp yw na inne grupy ni  grupa 

docelowa, jak równie  oddzia ywa  na rodo-

wisko lokalne, poprzez: motywowanie do na-

uki i rozwoju edukacyjnego tych uczniów szkó  

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 

stypendium nie mogli uzyska ; anga owanie 

nauczycieli do indywidualnej pracy z uczniem 

zdolnym; inspirowanie rodowiska lokalnego 

do tworzenia systemu wsparcia ucznia zdolne-

go; stanowienie wsparcia dla systemu edukacji 

przyczyniaj c si  do rozwoju przysz ej kadry na-

ukowej województwa oraz poprzez kszta towa-

nie rynku pracy.

Ma gorzata Kowalik-Olubi ska (s. 64) w ar-

tykule: „Spo eczna partycypacja dzieci – prze-
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s anki, konteksty, wyzwania” przedmiotem roz-

wa a  uczyni a „zarówno konteksty, w jakich 

ujawniaj  si  ró ne typy i poziomy dzieci cej 

partycypacji, jak równie  bariery utrudniaj ce 

realizacj  dzieci cego prawa do uczestnictwa 

oraz wyzwania stoj ce przed wszystkimi osoba-

mi anga uj cymi si  w sprawy dzieci, d cy-

mi do poszerzenia zakresu miejsc i przestrzeni, 

w których mog yby one zabiera  g os w wa -

nych dla siebie sprawach, inicjowa  dzia ania 

prowadz ce do zmiany spo ecznej”. Autorka 

uwa a, e aktywny udzia  dzieci w yciu spo-

ecznym jest korzystny dla samych dzieci i dla 

spo ecze stwa. Przyczynia si  do rozwoju i do-

skonalenia kompetencji, które stanowi  dzieci -

ce obywatelstwo, a te z kolei sprzyjaj  rozwojowi 

spo ecze stwa obywatelskiego.

Ostatnim w pierwszej cz ci prezentowanej 

ksi ki jest artyku  Izabeli Krasiejko, po wi -

cony pracy z uczniem zdolnym, zatytu owany: 

„Dialog Motywuj cy w pracy z uczniem zdol-

nym”. Autorka przedstawia zasady pracy z wy-

korzystaniem Dialogu Motywuj cego (DM), 

który jest form  wzbudzania i wzmacniania mo-

tywacji potrzebnej do zmiany. DM nie jest dy-

rektywnym sposobem komunikacji, jest agodny 

i „dotyczy zmiany lub pojawienia si  bardziej 

korzystnych zachowa , które pozostaj  w zgo-

dzie z celami i warto ciami osoby przyjmuj cej 

pomoc, aby maksymalnie rozwin  jej poten-

cja  jako cz owieka” (s. 80). Autorka artyku u 

przedstawia dwa zapisy rozmowy z uczniami, 

przeprowadzonymi zgodnie z zasadami DM, co 

mo e okaza  si  pomocne dla nauczycieli przy 

zaadaptowaniu tego sposobu pracy z m odzie . 

„Czasem pracuj c z m odzie  nauczyciele i inni 

specjali ci maj  wra enie, e uczestnicz  w za-

pasach. Próbuj c przeforsowa  w asne rozwi za-

nia napotykaj  na opór. Praca z zastosowaniem 

za o e  i technik Dialogu Motywuj cego porów-

nywana jest do ta ca. Wymaga ona jednak re-

ß eksji, wicze  i wprawy w stosowaniu” (s. 88).

Cz  druga ksi ki zawiera trzy artyku y 

na temat dzia a  inkluzyjnych i nosi tytu : „Za-

gro enia ekskluzj  spo eczn  i dzia ania inklu-

zyjne w rodowisku lokalnym”. W pierwszym 

z nich autorstwa Paw a Sobierajskiego i Jacka 

Szczepkowskiego, przedstawione zosta y wyniki 

analizy rodowiska szkolnego w zakresie zacho-

wa  zdrowotnych uczniów toru skich. Diagno-

zuj c poszukiwano zarówno czynników ryzyka, 

jak i czynników chroni cych zjawiska ekskluzji 

spo ecznej. „Zjawisko wykluczenia spo ecznego, 

wywo anego czy to ze strony organizatorów wy-

chowania, czy to szkolnej grupy rówie niczej do-

tyczy (ostro nie szacuj c) od 7 do 20% populacji 

uczniowskiej (w zale no ci od kategorii czyn-

nika). Te ostro ne szacunki ka  jednocze nie 

odsetek ten okre li  mianem grupy podwy szo-

nego ryzyka” (s. 110). Pe ne informacje o tych 

zagadnieniach znajdzie Czytelnik w artykule 

zatytu owanym „Szko a jako rodowisko zacho-

wa  zdrowotnych m odzie y du ego miasta”.

Jan A. Malinowski (s. 113) w artykule: „Ak-

tywno  pozalekcyjna i pozaszkolna a w -

czenie spo eczne dzieci i m odzie y” podj  

wa ny, a ostatnio zaniedbany temat. Zdaniem 

autora „aktywno  dzieci i m odzie y zas ugu-

je na umiejscowienie jej w obszarze wiod cej 

tematyki pedagogicznej” z bardzo wielu wzgl -

dów. A jednym z najwa niejszych jest przeko-

nanie, e w a ciwie ukierunkowana aktywno  

m odego pokolenia funkcjonuj cego w rodowi-

skach sprzyjaj cych marginalizacji, mo e stawa  

si  czynnikiem chroni cym przed wyklucze-

niem spo ecznym. Autor dowodzi, e remedium 

na procesy ekskluzywne jest konstruktywne 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m o-

dzie y. Szczególnie tych przedstawicieli m odego 

pokolenia, którzy „ulegli ju  deprywacji spo ecz-

nej” lub co gorsze „zbli yli si  do granicy oddzie-

laj cej j  od normy spo ecznej”.

Artyku  ko cz cy drug  cz  pracy zbioro-

wej jest zatytu owany „Oratoria we w czaniu 

trudnej m odzie y do spo ecze stwa”. Autorem 

jego jest  Czes aw Kustra. Pisze o oratoriach jako 

wspó czesnych wietlicach rodowiskowych, 

które „mo na najogólniej zaliczy  do placówek 

wsparcia dziennego” (s. 129).

Cz  trzeci  pracy zatytu owan : „Socjalne 

i edukacyjne wymiary dzia a  z obszaru w cze-

nia spo ecznego. Wybrane kwestie” rozpoczyna 

Józefa Grodecka artyku em o pomocy spo ecz-

nej i pracy socjalnej Miejskiego O rodka Pomocy 

Spo ecznej w Krakowie pt. „Wzmacnianie aspi-

racji edukacyjnych dzieci pochodz cych z rodzin 

obj tych pomoc  spo eczn  i prac  socjaln  Miej-

skiego O rodka Pomocy Spo ecznej w Krakowie”.

„Edukacja i koordynacja elementem w cza-

nia do wolontariatu s siedzkiego i paraÞ alnego 

w spo eczno ci lokalnej” to tytu  tekstu Anny 

Janowicz. Autorka pisze o szansach na spe -

nienie oczekiwa  i rozwianie obaw zwi zanych 

z opiek  u kresu ycia, które mo e spe nia  

w rodowiskach lokalnych wolontariat. „Two-

rzony przy paraÞ ach i lokalnych organizacjach 

pozarz dowych, osiedlowych klubach, ko ach 

gospody  wiejskich wolontariat s siedzki/para-

Þ alny móg by uzupe ni  opiek  formaln  i da  

wsparcie osobom starszym, przewlekle chorym 

i samotnym, przebywaj cym w domach…” 

(s. 164). Za wa ne dzia anie, maj ce na celu 
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zmian  postrzegania osób starszych, jak rów-

nie  postrzeganie wolontariatu, autorka uznaje 

edukacj  spo eczn  na temat ochotniczej pomo-

cy. Bior c pod uwag  procesy demograÞ czne – 

starzenie si  spo ecze stwa – wolontariat mo e 

by  „jedn  z najlepszych mo liwo ci na czynne 

sp dzanie staro ci. W artykule podkre la si  po-

trzeb  wsparcia rodzin i opiekunów nieformal-

nych, m.in. przez wolontariat osób doros ych 

i starszych oraz wolontariat m odzie y szkolnej, 

który z kolei dla m odych mo e by  form  edu-

kacji i w czenia spo ecznego.

Piotr Krakowiak w artykule „Edukowanie 

osób doros ych i starszych do wolontariatu 

na rzecz chorych u kresu ycia. W czenie spo-

eczne poprzez zaanga owanie socjalne i ducho-

wo-relig  ne” pisze, e ruch hospicyjny rozwin  

si  dzi ki si om spo ecznym wolontariatu. „Po -

czenie zaanga owania m odzie y z aktywno ci  

wolontariack  osób doros ych i starszych w cza 

ka da z powy szych grup do wspólnego dzia a-

nia, ucz c wspó pracy i wzajemnego szacunku 

w s u bie potrzebuj cym. Dobre praktyki wo-

lontariatu mi dzypokoleniowego, istniej ce ju  

w o rodkach paliatywno-hospicyjnych, mog  

by  wykorzystane tak e w rodowiskach lokal-

nych, gdzie osoby doros e i starsze w paraÞ ach 

i s siedztwach mog  podejmowa  wspó prac  

na rzecz osób u kresu ycia z wolontariatami 

szkolnymi, prowadzonymi przez pedagogów” 

(s. 187). Autor uwa a, e zarówno nowoczesne 

instytucje ochrony zdrowia i pomocy spo ecznej, 

jak i opieka domowa powinny zadba  o pozyska-

nie i przeszkolenie wolontariuszy, którzy odpo-

wiednio koordynowani i doceniani przez zespó  

mog  poprawi  jako  ycia podopiecznych i spo-

sób dzia ania zespo u opieku czego. Potrzebne s  

wi c np. szkolenia koordynatorów wolontariatu, 

podyplomowe studia zespo owej opieki duszpa-

sterskiej w ochronie zdrowia i pomocy spo ecz-

nej, przyczyniaj ce si  do optymalizacji pracy 

wolontariatu i budowania strategii zespo owej 

opieki nad osobami u kresu ycia w Polsce.

Nieco odmienny od dwóch poprzednich, 

a niezwykle wa ny ze spo ecznego punktu wi-

dzenia, jest temat przywo any przez Arkadiusza 

ukiewicza w artykule „Reintegracja spo eczna 

i zawodowa osób d ugotrwale bezrobotnych – 

konteksty edukacyjne”. B dy pope niane przez 

administracj  okresu transformacji systemowej 

wobec osób pozostaj cych bez pracy spowodo-

wa y trudno ci w wyj ciu z kryzysu bezrobocia. 

Zaniechania w tej dziedzinie dotkn y w szcze-

gólno ci tych ludzi, którzy posiadali pe n  zdol-

no  do aktywno ci zawodowej na otwieraj cym 

si  rynku pracy. Wyd u aj cy si  okres bierno ci 

na ryku pracy powodowa  nie tylko skutki Þ nan-

sowe, dla osób nim dotkni tych, ale tak e skutki 

psychologiczne i spo eczne, których konsekwen-

cj  s  liczne dysfunkcje w yciu rodzinnym i ro-

dowiskowym. Bezrobocie jest barier  w rozwoju, 

ogranicza realizacj  podstawowych funkcji y-

ciowych cz owieka i przyczynia si  do powstawa-

nia napi  w relacjach interpersonalnych.

W systemie pomocy spo ecznej wytworzy y 

si  i utrwali y mechanizmy dzia ania interwen-

cyjnego i ratowniczego, których efektem sta a 

si  roszczeniowo  oraz bierno  osób zg aszaj -

cych si  po pomoc. Brak aktywizacji podopiecz-

nych, jakim jest obecnie kontrakt socjalny, przy-

czyni  si  do rozdawnictwa rodków wspólnych. 

Pomoc dociera a do osób rzeczywi cie jej potrze-

buj cych, jak i do tych, których sytuacja ycio-

wa nie wymaga a wsparcia ze strony instytucji 

pomocy spo ecznej.

Autor artyku u odwo uje si  do si  ludzkich 

pozostaj cych w dyspozycji osoby bezrobotnej, 

szczególnie „gdy jest ona zorientowana na wyko-

rzystanie owych si  w procesach twórczych na ryn-

ku pracy, jest kluczowym momentem w procesie 

zmiany, odkrywania, wzmacniania, pomna ania, 

aktywizacji i czynnego zaanga owania potencja u 

si  ludzkich konkretnej osoby bezrobotnej”. Dla 

pedagoga spo ecznego, który na bezrobocie patrzy 

w kontek cie ycia ludzkiego – jest ono „wyzwa-

niem i zach t  do poszukiwania form dzia ania 

spo ecznego, które przyniesie efekt w postaci 

zmiany i przebudowy ycia ludzkiego w tera niej-

szo ci i przysz o ci” (s. 205).

Artyku  Ewy Przybylskiej „Uczenie si  przez 

ca e ycie – aspekty urzeczywistnienia koncep-

cji” zamyka przegl d artyku ów w prezentowa-

nej pracy zbiorowej. Uczenie si  przez ca e ycie, 

cho  jego podstawowego znaczenia dla pomy l-

no ci pa stw, spo ecze stw i jednostek nikt 

nie podwa a, rzadko jest priorytetem polityki 

o wiatowej. Z perspektywy spo ecznej, gospo-

darczej, politycznej i jednostkowej uczenie si  

przez ca e ycie – to dzia ania na rzecz:

a) w czenia do grona beneÞ cjentów ofert 

edukacyjnych mo liwie najszerszych grup spo-

ecznych, równie  tych, pozostaj cych biernymi 

w sferze edukacji;

b) umo liwienie korzystania z ofert edukacyj-

nych i podejmowania indywidualnych aktyw-

no ci edukacyjnych cz onkom wszystkich grup 

spo ecznych i wiekowych;

c) rozwój wiedzy i kompetencji w yciu spo-

ecznym i indywidualnym;

d) tworzenie równowagi mi dzy wzrostem 

produktywno ci gospodarczej a samorealizacj  

jednostki.
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Urzeczywistnienie koncepcji uczenia si  

przez ca e ycie wymaga nowych kompetencji 

uczenia si , nazywanych now  kultur  uczenia 

si . Z perspektywy permanentnego uczenia si  

chodzi nie tylko o poszczególne aspekty dzia a  

zwi zanych ze zdobywaniem wiedzy, ale o rela-

cje procesów nauczania-uczenia si  ze wiatem 

zewn trznym.

Kraje Unii Europejskiej coraz cz ciej decy-

duj  si  na zwi kszenie elastyczno ci cie ek 

kszta cenia poprzez otwarcie si  na grupy spo-

eczne, „które ze wzgl dów formalnych nie mo-

g y dotychczas korzysta  z akademickich alter-

natyw edukacyjnych” (s. 217). Oznacza to, e 

mo na zosta  przyj tym na studia na podstawie 

uznania kszta cenia pozaformalnego, nieformal-

nego b d  po uko czeniu kursu przygotowaw-

czego, gdy  matura nie jest konieczna do podej-

mowania studiów uniwersyteckich.

Od umiej tno ci jednostki zale y, czy potra-

Þ  korzysta  z mo liwo ci, które oferuje jej ro-

dowisko ycia i pracy, czy dokona w a ciwych 

wyborów, czy posiada umiej tno  sterowania 

w asnym procesem edukacyjnym. Perspektywa 

uczenia si  przez ca e ycie nakazuje postrze-

ganie procesu uczenia si  jako indywidualnej 

i biograÞ cznej kontynuacji, czyli oznacza kon-

tynuacj  zmian. Autorka pisze: „mimo licz-

nych zagro e  i ryzyka, które zwykle towarzy-

szy zmianom, wspó czesne trendy przeobra e  

w o wiacie s  z pewno ci  nieodwracalne. Uma-

sowienie uniwersytetu jest procesem, który trwa 

od lat (…). W o wiacie dzisiaj nie ma alternaty-

wy; trzeba postawi  na jako ” (s. 227).

Na ksi k  sk adaj  si  interesuj ce artyku y 

(cztery w cz ci I, trzy w cz ci II i pi  w cz -

ci III) z tekstem wprowadzaj cym Tomasza 

Biernata i Jana. A. Malinowskiego: „O w cza-

j cej i wykluczaj cej funkcji edukacji – reß eksje 

wprowadzaj ce”.

Dwa teksty w publikacji nie s  najwy szej 

próby, s  s absze od pozosta ych. Artyku  Cze-

s awa Kustry jest niedopracowany, zdarzaj  si  

w tek cie autora niedoko czone zdania, po-

wtórzenia. Natomiast praca Józefy Grodeckiej 

opisuje dzia alno  socjaln  MOPS w Krakowie 

i tylko po rednio czy si  z zaproponowanym 

przez autork  tematem.

Mimo ró nic w poziomie prezentowanych ar-

tyku ów polecam t  ksi k  osobom zaintereso-

wanym tematyk  pracy socjalnej i pedagogicz-

nej. Publikacja mo e zainteresowa  wszystkich, 

którzy ucz  si  przez ca e ycie… Z pewno ci  

tre ci w niej zawarte mog  inspirowa  do pod-

noszenia swoich kompetencji, twórczej pracy 

i reß eksji. B dzie bardzo przydatna pedagogom, 

psychologom, socjologom, rodzicom, a przede 

wszystkim nauczycielom wszystkich szczebli, 

którzy maj  ogromny wp yw na „w czanie” 

i „wykluczanie” spo eczne ogromnych rzesz 

m odych ludzi.

Ma gorzata Kiedrowska

pedagog szkolny

Ponadgimnazjalny Zespó  Szkó  Ekonomicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Sandomierzu

Mariusz J drzejko, Jan A. Malinowski (red.): 

M ode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. 

Studia – Badania – Praktyka. 
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Klasyczna teoria anomii sformu owana przez 

Emila Durkheima w 1930 r. róde  patologii 

doszukiwa a si  w niedoskona o ci natury cz o-

wieka, ale eby ta niedoskona o  mog a si  

ujawni , musi zawie  system kontroli norma-

tywnej. Cz owiek zawsze pragnie wi cej ni  ma, 

a zaspokojenie jednej potrzeby tylko wzmacnia 

apetyt. W efekcie nie potraÞ  cieszy  si  z tego, co 

osi gn , ani narzuci  sobie ogranicze . Powsta-

je pustka motywacyjna, prowadz ca do choroby 

niesko czono ci. Aby temu zapobiec, spo ecze -

stwo stworzy o system norm i warto ci, które 

wyznaczaj  pu ap ludzkich d e . Normy te 

stanowi  wi c punkt odniesienia, dzi ki które-

mu cz owiek mo e swoje yciowe cele podzieli  

na etapy, wyznaczy , co jest wa ne, a co nie, 

zakre li  swoje horyzonty. Aby cz owiek móg  

sprawnie funkcjonowa  w spo ecze stwie, musi 

czu  si  zwi zany z istniej cym porz dkiem nor-

matywnym, musi system norm zinternalizowa  

i uzna  za osobi cie wa ny (Pospiszyl, 2008, 

s. 28). Ale czy we wspó czesnym, p dz cym 

wiecie m ody cz owiek wie, jakimi drogowska-

zami kierowa  si  w yciu, co jest jeszcze norm , 

a co ju  patologi ? Niektóre zagro enia nie daj  

si atwo zaklasyÞ kowa , o niektórych nawet 

nie wiemy, e istniej .

Zagro enia XXI wieku maj  zasi g globalny, 

s  cz sto wynikiem nieprzemy lanej dzia alno-

ci cz owieka. Lista zagro e  cywilizacyjnych 

jest d uga i nie zawsze przez nas u wiadamiana. 

S  zagro enia odleg e: konß ikty zbrojne, akty 

terrorystyczne nas (jeszcze) nie dotycz , ale s  

dzia alno ci  o charakterze globalnym, nie ist-

niej  dla nich granice pa stw i kontynentów. 

S  te  zagro enia bliskie: post p techniczny 

powoduje z jednej strony rozwój informatyki, 

z drugiej tworzy grupy osób e-wykluczonych; 


