
P r a k s e o l o g i a

nr 145/2005

TADEUSZ BERLIŃSKI

Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa

Etyczne aspekty edukacji obronnej 

„Nie patrz gdzie upadłeś, 

lecz gdzie się poślizgnąłeś” 

afrykańskie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat transformacji ustrojowej w państwie
ustawicznym przemianom podlega również edukacja obronna, zarówno jej
forma, jak i treść, w tym ulega rozszerzeniu sama definicja edukacji obron−
nej. Początkowo definiowano ją jako „ogół procesów oświatowo−wycho−
wawczych, realizowanych głównie przez rodzinę, szkołę, wojsko, kościoły,
środki masowego komunikowania, organizacje społeczne i stowarzyszenia,
zakłady pracy oraz specjalnie powołane instytucje”1, ukierunkowane
na kształtowanie systemu wartości i upowszechnianie wiadomości ważnych
dla bezpieczeństwa kraju. Równocześnie wielu autorów głosiło, że edukacja
obronna jest to „przygotowanie społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnie−
niem systemu kształcenia młodzieży szkolnej i akademickiej, do spełniania
zadań humanitarnych mających na celu zminimalizowanie następstw i likwi−
dację skutków awarii, katastrof, klęsk żywiołowych w czasie pokoju, a tak−
że czynników rażenia broni podczas działań wojennych”2. 
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W ramach tych przemian przedmioty, które nosiły nazwę szkolenia
obronnego lub przysposobienia obronnego zaczęto nazywać edukacją dla
bezpieczeństwa. I w tym rozumieniu edukacja dla bezpieczeństwa to „okre−
ślony system dydaktyczno−wychowawczej działalności rodziny, szkoły,
wojska, środków masowego przekazu, organizacji społecznych i stowarzy−
szeń, służącej upowszechnianiu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpo−
średnio istotnych dla zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeń−
stwa państwa”3. Dyskusja nad wzajemnym zakresem i zależnościami
pomiędzy przywołanymi wyżej nazwami przedmiotu toczyła się przez dłuż−
szy czas. W jej wyniku uchwycono różnice znaczeniowe pomiędzy termina−
mi edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa. Polegają one na od−
miennym ujęciem zadań, stojących przed obydwoma rodzajami aktywności:
w edukacji obronnej zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, zaś
w edukacji dla bezpieczeństwa odpowiadanie na wyzwania, które mogą być
zagrożeniami4. 

Jednym z istotnych problemów współczesnej edukacji obronnej jest umie−
jętność formułowania celów, które byłyby społecznie oceniane jako istotne.
Chodzi więc o to, aby koncentrować wysiłek edukacyjny na przygotowaniu
do ochrony przed tymi zagrożeniami, które są społecznie odczuwane jako
ważne i mają przy tym względnie trwały charakter. W relacjach pomiędzy
współczesnymi państwami, narodami, grupami etnicznymi zjawiskiem towa−
rzyszącym człowiekowi na wszystkich etapach społecznego rozwoju jest
przemoc. Dlatego też przemoc, jako źródło zagrożeń oraz obronę przed nimi
można potraktować jako jedno z wyzwań współczesnej edukacji obronnej5. 

Edukacja dla bezpieczeństwa nie stanowi i nie może stanowić oddzielne−
go systemu. Jest ona względnie trwałym elementem systemu edukacji naro−
dowej i jej cele można odnaleźć wśród szczegółowych celów kształcenia już
na etapie szkoły podstawowej. W klasach starszych wśród celów edukacyj−
nych formułowanych w obrębie przedmiotu etyki wskazuje się na „kształto−
wanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności
moralnych oraz różnych sytuacji życiowych, a także przygotowanie do roz−
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poznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchi−
zacji”6. 

Autorzy cytowanych publikacji zwracają uwagę na słabą realizację pro−
gramu przysposobienia obronnego w szkołach ponadpodstawowych, co tym
samym umacnia przekonanie rodziców, nauczycieli i uczniów o akceptowa−
nej społecznie niskiej jego randze wśród przedmiotów nauczania w szkole,
a tym samym osłabiana jest motywacja młodzieży do zajmowania się zagad−
nieniami obronności7. 

Niewątpliwie w naszych czasach permanentnych i szybkich przemian,
również etyka nie jest traktowana jako statyczny zbiór nakazów i zaka−
zów, które są przez wszystkich rozumiane, przestrzegane i aprobowane.
Najistotniejszym zadaniem etyki jest wyjaśnianie tego, co stanowi o ludz−
kiej pomyślności, i jaki sposób postępowania jest zalecany, aby ją zapew−
nić. 

Etyka obronna jest implikowana z etyki wojskowej, jako rodzaj etyki za−
wodowej, stanowiącej zespół wartości i norm moralnych, takich jak: odwa−
ga żołnierska, wierność przysiędze, waleczność, zdyscyplinowanie, koleżeń−
stwo w boju. Reguły etyki wojskowej określają stosunek żołnierza do służby
i jego obowiązków, obowiązki wobec społeczeństwa, a także zasady, jakich
powinien przestrzegać w walce zbrojnej – oszczędzanie jeńców i rannych,
okazywanie pomocy ludności cywilnej strony przeciwnej, ochrona zabytków
kultury itp. Reguły ustalające zachowanie żołnierza wobec nieprzyjaciela
na polu walki określa etyka walki. Normatywne ujęcie zasad etyki walki
znajdujemy w Międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych, którego
przepisy zobowiązują państwa „do jak najszerszego upowszechniania
w swych krajach, w czasie pokoju i w okresie konfliktu zbrojnego, treści
Konwencji Genewskich oraz Protokołu dodatkowego, a zwłaszcza do włą−
czenia ich do programów szkolenia wojskowego i do zachęcania do ich stu−
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diowania ludności cywilnej, tak by te dokumenty były znane siłom zbrojnym
i ludności cywilnej”8. 

Z etycznego punktu widzenia edukacja dla bezpieczeństwa opiera się
na kształtowaniu takich predyspozycji naturalnych wychowanków, aby na−
byli umiejętności obronnych, radzenia sobie z zagrożeniami, ich unikania
lub eliminowania. Innymi słowy – przezwyciężania przeciwności. Umiejęt−
ności tego rodzaju są istotne w realizacji bezpieczeństwa zarówno indywidu−
alnego, jak i wspólnotowego. Mają one charakter antytetyczny, ambiwalent−
ny lub przeciwstawny – bywają etyczne lub nieetyczne. 

Zgodnie z uniwersalną odpowiedzią etyki na pytanie jak powinien postę−
pować człowiek? edukacja dla bezpieczeństwa ma charakter etyczny, jeżeli
jest przyjazna naturze człowieka. W wielu współczesnych rozpoznaniach tej
natury jej istotą jest wolność i cześć dla życia. Przeto sens edukacji obronnej
związany jest z radzeniem sobie z zagrożeniami wolności i życia. Polega ona
na nabywaniu przez wychowanków trwałych umiejętności w unikaniu, eli−
minowaniu i przezwyciężaniu zagrożeń wolności i życia, zarówno indywi−
dualnego, jak i wspólnotowego. 

Tym samym nieetyczna jest taka edukacja dla bezpieczeństwa, która
kształtuje wychowanków nie potrafiących sobie w sposób trwały radzić z za−
grożeniami wolności i życia – nie potrafiących obronić wolności jako atry−
butu natury współczesnego człowieka. Dotyczy to wolności i życia w wy−
miarze zarówno indywidualnym, jak i wspólnotowym. 

Stałe starania o etyczny charakter edukacji obronnej (dla bezpieczeń−
stwa) jest procesem związanym z etapami edukacji szkolnej i obywatel−
skiej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w poszczególnych ty−
pach szkół wymienia zadania w zakresie nauczania, kształcenia
umiejętności i wychowania, których efektem końcowym ma być wszech−
stronny rozwój ucznia. Nauczanie i wychowanie zgodnie z Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty – respektując chrześcijański system
wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki kultury euro−
pejskiej. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kul−

186

8 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku dotyczący

ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, art. 83. Protokół wszedł w życie

7 grudnia 1978 roku. Polska ratyfikowała Protokół 19 września 1991 roku. 



tur Europy i świata. W przywołanej ustawie do zadań specyficznych zali−
czono m. in.:

• rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależno−
ści (przyczynowo−skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzen−
nych);

• przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, pro−
wadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

• poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspekty−
wie kultury europejskiej. 

Nauczyciele wspierając rodziców w pracy wychowawczej zmierzają
do tego, aby uczniowie, w szczególności znajdując w szkole środowisko
wszechstronnego rozwoju osobowego poszukiwali, odkrywali i dążyli
do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia wła−
snego miejsca w świecie współczesnym. Efektem realizacji powyższych za−
dań powinno być uzyskanie przez ucznia umiejętności i kompetencji po−
trzebnych do postrzegania i realizacji analizowanych przeze mnie w tym
referacie aspektów etycznych. 

Jedną z dziedzin III etapu edukacji w ramach ścieżek edukacyjnych jest
edukacja obronna, której celem jest przygotowanie uczniów do prawidłowe−
go działania i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpie−
czeństwa życia, zdrowia, mienia oraz środowiska.

Zadaniem szkoły na tym etapie jest kontynuowanie zadań podjętych
wcześniej, a w szczególności korespondujące z tematem: „przekazywa−
nie uczniom wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia
bezpieczeństwa, życia i zdrowia oraz uświadamianie zasad związanych
z respektowaniem prawa, w szczególności przepisów dotyczących praw
człowieka”.

Treściami nauczania zawierającymi niewątpliwie aspekty etyczne na tym
etapie kształcenia są m.in.: 

• ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach; 
• zasady zachowania się w sytuacji katastrof komunikacyjnych, technicz−

nych i budowlanych; 
• zasady pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Na etapie edukacji przedmiotowo−zaawansowanej (IV etap kształcenia)

szkoła zapewnia uczniom w szczególności rozwijanie zdolności dostrzega−
nia różnego rodzaju związków i zależności oraz poznawanie zasad rozwoju
osobowego i życia społecznego. Nauczyciele tworzą uczniom warunki
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do nabywania umiejętności, z których szczególnie przydatne w edukacji
obronnej (posiadają walory etyczne) są umiejętności efektywnego współ−
działania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indy−
widualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zacho−
wania obowiązujących norm. Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują
ideał, zgodnie z którym uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia
w społeczeństwie to człowiek uczciwy, umiejący żyć z innymi i dla innych,
bronić siebie i wspólnoty szanującej wolność, przestrzegającej prawa
i wspomagającej jednostkę w osiąganiu dobrobytu. 

Na tym etapie edukacja obronna umożliwia uczniom: 
• rozwijanie umiejętności tworzenia własnych opinii i interpretacji, stwa−

rza warunki ich prezentacji oraz możliwości obrony na forum klasy (szkoły);
• kształtowanie świadomości ekologicznej i woli sprzeciwu wobec zamy−

słów użycia broni masowego rażenia; 
• uświadomienie znaczenia międzynarodowych unormowań prawnych

dla humanitarnego traktowania i niesienia pomocy ofiarom konfliktów
zbrojnych;

• wyrobienie określonych postaw (zachowań) i umiejętności w kontak−
tach z poszkodowanymi oczekującymi pomocy w różnych stanach zagroże−
nia życia i zdrowia.

Wśród treści przekazywanych uczniom na tym etapie znajdują się: 
• powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli; 
• ochrona ludności, zwierząt, żywności i dóbr materialnych w ramach po−

wszechnej samoobrony; 
• sposoby alarmowania ludności; 
• zachowanie się podczas ewakuacji; 
• wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczą−

ce ochrony ludności i dóbr kultury; 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń czasu pokoju

i wojny; 
• pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; 
• rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego. 
W tym okresie kształcenia szkoła stwarza warunki zdobywania kompe−

tencji etycznych m.in.: 
• rozumienie roli i form spełniania powinności obronnych przez organy

władzy i obywateli; 
• znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
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Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego
celu pracy edukacyjnej. Nauczanie i wychowanie na kolejnym etapie kształ−
cenia stanowią naturalną konsekwencję w stosunku do nauczania i wycho−
wania na poprzednim etapie kształcenia. Edukacja szkolna polega na harmo−
nijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia
umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się
i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. 

Moim zdaniem zasadnicze znaczenie w kształceniu obronnym ma ety−
ka zawodowa (nauczycielska, oficerska, wojskowa) osoby przekazującej
treści programowe, wobec której znajdują wyraz zwiększone wymogi mo−
ralne społeczeństwa, które są oznaką społecznego szacunku dla zawodu.
Badania socjologiczne dowodzą, że wśród najbardziej cenionych wartości
znajdują się uczciwość, rodzina, honor i godność. Są to wartości bardzo
wysoko cenione w etyce wojskowej, zamiennie zwanej oficerską. Józef
Maria Bocheński w swoim zarysie etyki wojskowej zdefiniował ją słowa−
mi: „etyka wojskowa jest etyką specjalną ludzi, którzy na stałe poświęcają
się przygotowaniu i prowadzeniu wojny. W ścisłym słowa znaczeniu jest
to więc tylko etyka żołnierzy służby stałej. Ponieważ jednak warunki no−
woczesnej wojny wymagają, by udział w niej brali wszyscy mężczyźni
zdolni do noszenia broni i ponieważ przygotowanie do tej służby wymaga
długiego okresu wychowawczego, etyka wojskowa obowiązuje nie tylko
żołnierzy służby stałej, ale wszystkich mężczyzn w ogóle. Innymi słowy
można to samo wyrazić mówiąc, że zawód wojskowy powinien być ubocz−
nym zawodem każdego mężczyzny”9. Zasada ta stała się normą prawną
i obowiązuje obecnie w postaci zapisu w Konstytucji RP, której art. 85
pkt. 1 mówi, że „Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczy−
zny”. Ważność tej zasady podkreśla Ustawa o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. szczegółowo
określająca powinności obronne obywateli, ale której aspektów etycznych,
ze względu na zakres tematu i ograniczony czas wystąpienia, nie będę
omawiał. 

Krótko należy wspomnieć o wartościach mających podstawowe znacze−
nie dla modelu osobowości propagatora treści edukacji obronnej (dowódcy,
oficera, nauczyciela). Cenione są najbardziej wartości:
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• zawodowe: obowiązki i wymagania wynikające ze specyfiki zawodu
– odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, karność, odwaga, lojalność wobec
przełożonych, troska o podwładnych;

• charakteru: stanowczość i zdecydowanie, rzetelność, solidarność, praw−
domówność, skromność; 

• czysto moralne (inaczej zdobiące cnoty osobiste): honor, uczciwość,
sprawiedliwość, takt, życzliwość, szlachetność, tolerancja, szacunek dla in−
nych; 

• obywatelskie: przede wszystkim patriotyzm przejawiający się w miło−
ści do Ojczyzny10. 

Bardziej ogólny aspekt zagadnienia prezentuje J. Świniarski wskazując
na kantowskie zasady rozumu praktycznego: obowiązek, dobrą wolę i wol−
ną wolę i z nich wywodzi zasadność wartości: 

• poszanowania prawa (obowiązku przestrzegania powszechnego prawa);
• godności (przeświadczenia, że każdy człowiek dąży do dobra i posiada

czystą i dobrą wolę, aby troszczyć się o samego siebie, swe człowieczeństwo
i istnienie); 

• wolności (przeświadczenia, że każdy człowiek jest z natury wolny i wy−
posażony został w wolną wolę, jest podmiotem i autonomiczną jednostka
ludzką). 

Uzasadnia, że wartości te powszechnie traktuje się jako fundamentalne
warunki bezpieczeństwa11. 

W najszerszym wymiarze we współczesnym nam świecie mówi się
o bezpieczeństwie globalnym. Mówimy dzisiaj o cywilizacji trzeciej fali,
która przestawia nas na nowe myślenie i zmianę mentalności. W konsekwen−
cji globalnego charakteru nabiera także etyka. Mówimy o etyce globalnej,
dla której zwolenników podstawową wartością jest dobro wspólne ludzkości
zastępujące znane z tradycji etycznej dobro najwyższe i dobro wspólne.
W pewnym sensie etyka globalna jawi się jako etyka dojrzałości i doskona−
łości moralnej. Proces urzeczywistniania społeczeństwa globalnego wyma−
ga preferencji dla pewnych wartości. Swoisty katalog zasad moralnych dla
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wychowawców wojskowych ułożył Józef Lipiec, który obejmuje powinność
i zobowiązanie do:

• tolerancji, która jest warunkiem powszechnej podmiotowości każdego
człowieka i preferencji dla „naszego wspólnego człowieczeństwa”;

• bezpieczeństwa wielowymiarowego, które obejmuje jednostki, zbioro−
wości i ludzkość; 

• wolności, która obejmuje wolność dla jednostki i wolność zbiorową
(narodową, społeczną i ekonomiczną); 

• sprawiedliwości – pojmowanej holistycznie, która nakazuje ujmować ją
za wartość niepodzielną, złożoną ze sprawiedliwości między indywiduami;
społecznej i międzynarodowej; 

• godności – o powszechnym zasięgu, jednostkowym i kolektywnym,
wyrażanej w dyrektywie: szanuj godność własną i szanuj godność drugiego; 

• pracy – jako fundamentu wartości cywilizacyjnych i objawu mocy twór−
czej człowieka oraz warunku koniecznego przetrwania ludzkości; 

• solidarności – obejmującej takie wartości wspólnotowe i kooperacyjne,
jak: pomoc wzajemną, współpracę, opiekuńczość, spolegliwość, życzliwość
wzajemną, lojalność, współczucie i przyjaźń; 

• piękna, która to powinność zaleca dbałość o urodę i grację, zdrowie
i sprawność, higienę i wytrzymałość, gibkość i siłę, równowagę i wrażli−
wość, radość i zabawę; 

• prawdy, która obejmuje prawdomówność, poszukiwanie prawdy, nie−
skrępowany dostęp do informacji, dostępność do edukacji, odrzucenia oby−
czaju zazdrośnie strzeżonych tajemnic naukowych i technologicznych oraz
zniesienie pradawnego prawa do stronniczości, tworzenie i głoszenie praw−
dy, potępienie absolutyzmu, dogmatyzmu i relatywizmu; 

• miłości, która pełni na Ziemi funkcję uniwersalnego spoiwa i ma synte−
tyczną zdolność łączenia genetycznie obcych oraz uzależnia nas wzajemnie
od siebie w ramach pożądanej struktury wyższego od jednostki rzędu12. 

Wydaje się, że europejska edukacja obronna zmierza do intencjonalnego
utrwalania tych wartości w wychowankach. Są to bowiem wartości, które
pozwoliły kulturze europejskiej trwać, przetrwać, rozwijać się i doskonalić
– zapewnić sobie bezpieczeństwo mimo bardzo wielu zagrożeń zewnętrz−
nych i wewnętrznych. 
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