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Remigiusz Wi niewski 

Streszczenie: Artykuł ten to porównawcza diagnoza dotycz ca ogólnie 
poj tego bezpiecze stwa ze wskazaniem aspektów i zale no ci w uj ciu 
mikro i makro z uwypukleniem, w jakim stopniu jest to sprawa jednostki 
a w jakim problem globalny. 

To opis i analiza wszelkich uwarunkowa , ukazanie porz dku - 
porz dku publicznego traktowanego jako podło e do niezagro onego 
bytu jednostki.  

Opis zawiera tak e w zarysie model kształtowania polityki 
bezpiecze stwa w XXI wieku w zwi zku ze wzrostem liczby ludno ci, 
zmianami rodowiskowymi, globalizacj , fundamentalizmem i zwi za- 
nym z nim zjawiskiem terroryzmu oraz gwałtownym rozwojem nauki  
i techniki. 
Słowa kluczowe: wiadomo , bezpiecze stwo, patriotyzm, kompeten- 
cje, pa stwo. 
Summary: The article discusses the importance of national security  
for the public and influence of different attitudes to national security. 
Keywords: awareness, security, patriotism, competence, state. 

W tworzeniu bezpiecze stwa narodowego, najwa niejszej, 
egzystencjalnej warto ci i potrzeby, konieczny jest współudział  
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i współodpowiedzialno  całego społecze stwa. St d te  w podstawach 
rozwa a  i koncepcji organizacji bezpiecze stwa narodowego warto 
pozna  i uwzgl dni  charakter narodowy Polaków, jako podstawowy 
wyznacznik organizacji wysiłku narodowego. 

W kontek cie tworzenia bezpiecze stwa narodowego w XXI wieku, 
konieczne jest zwrócenie uwagi na nasz  wielk  wad  i słabo  narodow , 
która w przeszło ci przyniosła Polsce ogrom nieszcz  i niestety,  
po raz kolejny jest powtarzana, zgodnie z przewrotn  sentencj  prof.  
Tadeusza Kotarbi skiego: Polak głupi przed szkod  i po szkodzie.  
Chodzi o nasz  lekkomy lno  i beztrosk  oraz naiwne poleganie na kim . 
Jako podsumowanie przedstawionego „w tku” my lowego mo na u y
stwierdzenia Napoleona: Polska winna raczej polega  na własnych siłach 
ni  na pomocy cesarz1 oraz feldmarszałka H. von Moltkea: Biada temu 
narodowi, którego byt ma zale e  od układu, gwarancji, którego w swej 
sile nie posiada2. Z zacytowanych przemy le  jasno wynika, i  zarzucali 
oni Polsce zbytni  ufno  i powierzanie swojego bezpiecze stwa innym 
pa stwom. 

Jeste my obecnie wiadkami popełniania tego samego bł du 
przeszło ci, który ju  wielokrotnie kosztował pa stwo i naród polski 
utrat  wolno ci. Ostrzegał przed jego kolejnym popełnieniem wielki 
Polak oraz or downik wej cia Polski do NATO, Jan Nowak-Jeziora ski: 
Polska mo e liczy  na pomoc sojuszników tylko wtedy, je li b dzie 
chciała i mogła broni  si  sama, je li zdob dzie własne mo liwo ci 
odstraszania napastnika3. Podobn  my l wyraził Jerzy Giedroy : My 
ci gle liczymy, e ten parasol NATO to nas ochroni przed jakimkolwiek
niebezpiecze stwem. I tak samo wej cie do Europy, to oznacza okres 
dobrobytu. To nie jest prawda4. Wielce wymowne s  zatem słowa 
cytowanego ju  J. Nowaka-Jeziora skiego, e: Najwi kszym zagro e- 
niem dla Polski, ale i najwi ksz  szans  s  obecnie sami Polacy - 
dziedziczone cechy naszego charakteru narodowego5, które ju
wielokrotnie były przyczyn  naszych upadków i wzlotów narodowych. 

1  A. Boche ski, Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1996, s. 289 
2  H. v. Moltke, O Polsce, Warszawa 1996, s. 79. 
3  J. Nowak-Jeziora ski, Polska wczoraj, dzi  i jutro, Warszawa 1999, s. 246. 
4  J. Giedroy , Mi dzy Polsk  a wiatem, wywiad, „Trybuna Ludu” 1990 z 20 I. 
5  J. Nowak-Jeziora ski, Polska wczoraj, dz. cyt., s. 211. 
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Czym jest wobec tego charakter narodowy i jaki jest jego wpływ 
na bezpiecze stwo narodowe? 

W procesie tworzenia i formowania si  narodów w specyficznych 
warunkach nabywaj  one mnie lub bardziej trwałych cech charakteru 
narodowego stanowi cego wyró nik w ród innych narodowo ci.  
Po grecku ,,charakter” oznacza pi tno, cech , wizerunek. Obecnie  
w psychologii słowem tym nazywa si  wzgl dnie trwałe i wła ciwe 
danemu człowiekowi sposoby post powania. Charakter, obok witalno ci, 
temperamentu i uzdolnie  stanowi główny komponent osobowo ci6. 

Oczywi cie, tak rozumiany charakter odnosi si  do indywidual- 
nych osób, stanowi c o ich cechach osobowo ciowych. Natomiast ci gle 
istnieje dylemat, czy w stosunku do du ych zbiorowo ci, jakimi s
narody, mo na równie  stosowa  to poj cie. Socjologowie, 
antropologowie, etnografowie i historycy zgodnie uwa aj , i  potrzebna 
jest jaka  kategoria teoretyczna pozwalaj ca identyfikowa  i porówny- 
wa  wspólnoty etniczne oraz próbowa  zrozumie  ich działania. Wydaje 
si  równie  oczywiste, i  skoro naród został wyodr bniony na podstawie 
odr bnej kultury i stanowi specyficzn  cało  społeczno-kulturow ,  
to pewne elementy składowe tej cało ci musz  w jakim  stopniu 
rozró ni  si  od elementów (cech) innych cało ci7. 

Cechy te, pozytywne lub negatywne w stosunku do potrzeb  
i warunków trwania oraz rozwoju niejednokrotnie przes dzały i w dal- 
szym ci gu przes dzaj  o przyszło ci narodu i pa stwa. Charakter narodo- 
wy ma decyduj cy wpływ na kształtowanie poziomu bezpiecze stwa 
narodowego, poniewa  ranga i zainteresowanie sprawami bezpiecze stwa 
wynikaj , cz sto w sposób nieu wiadomiony, z charakteru narodowego. 

Chodzi zatem o to, aby powszechnie u wiadomi  cechy polskiego 
charakteru narodowego, ich rol  i wpływ na nasze sukcesy i kl ski  
w przeszło ci, które rzutuj  równie  na nasz  przyszło  tworzenia 
najwa niejszej warto ci, jak  jest bezpiecze stwo. Poznanie cech 
narodowych winno by  swoistym drogowskazem narodowego 
post powania, nie tylko dla obecnego, ale i przyszłych pokole . Znaj c, 
rozumiej c i ostrzegaj c przed naszymi słabo ciami narodowymi, mamy 

6  S. Siek, Struktura osobowo ci, Warszawa 1986, s. 71-82. 
7  E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn – Warszawa 1995, 

s. 10. 
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szans  unikn  tych bł dów, które ju  popełniono w historii, a które 
niejednokrotnie prowadziły do zguby pa stwowej i narodowej.  

wiadomo  Narodowa 

ródło: Opracowanie własne. 

Konieczne i niezb dne jest to dlatego, e bezpiecze stwa Polski  
nie mo na planowa  na miar  szcz liwych przypadków. Musi ono, jak 
dowodzi w Podstawach bezpiecze stwa Polski Stanisław Pstroko ski (...) 
pod ka dym wzgl dem spoczywa  na podstawach trwałych. Nie mo na go 
uzale nia  od zmiennych doktryn ani chwilowych porozumie  lub 
nieporozumie , ani od przej ciowej koniunktury. Trzeba bazowa  na 
gł bokich czynnikach, które doktrynami, porozumieniami i koniunkturami 

- charakter narodowy; 
- cechy narodowe; 
- do wiadczenie historyczne; 
- normy post powania; 
- słabo ci narodowe – WNIOSKI; 
-...
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rz dz 8. Jedn  z fundamentalnych podstaw bezpiecze stwa RP jest nasz 
charakter narodowy, który kształtował si  i ewoluował nie tylko w okresie 
rozbiorów, powsta  i wojen, lecz w ci gu całej ponadtysi cletniej historii 
narodu polskiego. 

Sporz dzaj c list  tego, czym jako naród mo emy si  pochwali ,
nale y rozpocz  od naszych słowia skich korzeni. Cesarz Bizancjum 
Maurycjusz w swym traktacie (VI w. n.e.) Strategikon (Ars Militaris)
tak charakteryzował Słowian: W aden sposób nie mo na ich nakłoni  do 
uznania si  za niewolników lub do posłusze stwa obcym (…) S  odporni, 
łatwo znosz  skwar, zimno, deszcze, brak odzienia, niedostatki pokarmu.
Ju  z tego zapisu mo na wnioskowa , i  jedn  z cech odziedziczonych 
po słowia skich przodkach jest odporno  na trudy codziennego ycia 
oraz niepokorno  kierowania nie tylko w stron  obcych władz,  
ale czasem i własnych. Ponadto, butno  i miałe post powanie wobec 
innych, nawet wy szych rang , o czym przekona  si  mo na z listu 
Bolesława Chrobrego (966-1025) adresowanego do cesarza bizantyjskie- 
go po okrutnym o lepieniu o miu tysi cy Bułgarów: Je eli jeszcze raz 
odwa ysz si  krzywdzi  Słowian, wydam ci wojn . Ja król Polski, 
którego dot d nikt nie zwyci ył. 

Pomimo upływu wieków tacy wła nie pozostali my. W sytuacji 
ekstremalnej, w obliczu zagro enia, potrafimy zmobilizowa  siły i sta
si  jednym narodem. Potwierdzaj  to losy naszego narodu na przestrzeni 
wieków, pocz wszy od powsta  narodowych, przez do wiadczenia 
wojen wiatowych, po okres PRL i III Rzeczypospolitej. 

Dumny z polsko ci był równie  bohater i or downik sprawy 
polskiej, J. Nowak-Jeziora ski. Wielokrotnie wypowiadaj c si  na 
tematy narodowe, zawsze podkre lał, i  wrodzone cechy Polaków, takie 
jak: energia, przedsi biorczo  i inicjatywa, s  naszym najwi kszym 
maj tkiem narodowym. Odnosz c si  do okresu III RP stwierdził: Sze
lat III Rzeczypospolitej nie s  latami upadku. Nast pił w tym krótkim 
czasie ywiołowy wybuch energii społecznej wyzwolonej z p t dogmatów. 
Media zachodnie zgodnie oceniaj , e aden inny kraj postkomunistycz- 
ny nie okazał takiego ducha inicjatywy i tylu ywiołowych sił, co Polska9. 

8  S. Pstroko ski, Podstawy bezpiecze stwa Polski, Jerozolima 1944, s. 13. 
9  J. Nowak-Jeziora ski, Polska wczoraj... dz. cyt., s. 126-127. 
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Wady narodowe Polaków były napi tnowane, wytykane, a czasem 
wy miewane przez rodaków, jak i cudzoziemców. Ju  w XV w. 
najwybitniejszy polski historyk Jan Długosz dowodził, i  poszczególne 
narody odznaczaj  si  rozmaitymi przymiotami - jak i wadami10,  
które mog  wynika  z dziedziczenia po przodkach, poło enia i klimatu 
lub z tajemnej siły gwiazd. 

Niezmiernie obiektywny wizerunek Polaków nakre lił w gier- 
skiego pochodzenia król Polski Stefan Batory (1533-1586), który 
uznaj c m stwo i odwag , jednocze nie uwa ał e: Polacy (…) naród 
płochy, wytrwało ci nie ma, zabaw  woli ni  prac , ycie sobie niewiele 
ceni. Da  je w chwili zapału, po wi ci  maj tek - to u nich łatwo. 
Fantazji du o, ale gdy si  na słowa wyczerpi , do czynu ochoty i sił brak. 
Sekretu nie zachowa; mówi  du o lubi, czyni  mało11. 

I wła nie te cechy charakteru narodowego: pró no , porywczo ,
gotowo  do po wi ce , ale brak wytrwało ci w realizacji drobnych 
celów, kłótliwo , wzorowanie si  na cudzych osi gni ciach, a lekcewa- 
enie własnych pi tnowali wielcy my liciele Polski szlacheckiej, którzy, 

dostrzegaj c wady, pró no bili na alarm opami tania. Wystarczy 
przypomnie  gorzkie słowa Piotra Skargi w Kazaniach sejmowych
z 1597 r.: Zgin ła w tym królestwie karno  i dyscyplina, bez której 
aden rz d uczyni  si  nie mo e oraz gen. Ignacego Pr dzy skiego, 

jednego z najwybitniejszych dowódców Powstania Listopadowego: 
Narodowi polskiemu w ogólno ci słusznie zarzuca  mo na brak energii  
i wytrwało ci, a nadmiar słabo ci i mi kko ci. Tak e najzagorzalszy 
wróg Polski tamtego okresu, twórca pot gi Prus - Fryderyk II Wielki,  
nie szcz dził obelg pod naszym adresem: Polacy s  pró ni, 
pyszałkowaci, gdy im szcz cie sprzyja, czołgaj cy si  w nieszcz ciu12. 

Po dzie  dzisiejszy przeci tnemu Polakowi patriotyzm nie kojarzy 
si  z pracowito ci , przedsi biorczo ci , płaceniem podatków i uczciw
prac , lecz z gotowo ci  do najwi kszych, lecz cz sto bezsensownych 
po wi ce . Publicy ci podkre laj , i  pa stwo, o które bezskutecznie  
i z ogromnym kosztem walczyło tyle poprzednich pokole , nie jest  
dla współczesnego Polaka wspólnym dobrem: Jest tylko dojn  krow ,  

10  J.R. Nowak, My li o Polsce i Polakach, Katowice 1994, s. 47. 
11  Tam e, s. 51. 
12  Tam e, s. 65. 
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a cała obywatelska postawa sprowadza si  do kombinowania, jak tu si
ustawi , aby by  w ród tych, którzy krow  doj , a nie tych, którzy j
karmi , jak dosadnie podkre la t  wła ciwo  narodow  Rafał 
Ziemkiewicz, publicysta „Wprost”13. 

I jeszcze jedna wa na cecha narodowa, szczególnie cz sto 
dostrzegana w rodowiskach Polaków yj cych na obczy nie: Polak  
o Polaku nigdy nie powie pozytywnie, yczliwie, sympatycznie. 
Dostrzegaj c t  wad , A. Korsak nazywa j  „chorob  polsk ”, która  
jest cz ciowo chorob  umysłow , a cz ciowo chorob  woli. Polacy 
wył cznie le mówi  o innych Polakach, porzucaj  ka dy rozpocz ty 
projekt kłóc c si  mi dzy sob , podgryzaj c, oczerniaj c, i w ten sposób 
trac  szacunek i wiarygodno  w oczach innych narodów (…)14. 

Wnikliw  analiz  naszych zalet i wad narodowych przeprowadzało 
wielu pedagogów i historyków. W swych uporz dkowanych pogl dach 
na temat charakteru narodowego Polaków mo na wygenerowa , zaliczy
do owego zbioru, poni sze:  

1. Umiłowanie wolno ci i niezale no ci ducha, co jest cech  zarówno 
dodatni , jak i ujemn . Strona dodatnia to stała i niezmienna 
nienawi  do zaborców, okupantów oraz tych, którzy czyhali  
na nasz  wolno . Stron  negatywn  jest warcholstwo 
przejawiaj ce si  w systematycznym buntowaniu si  przeciw 
ustanowionej władzy, czasem i tej wybranej z własnej woli. 

2. Wielkoduszno , dobro , humanitarno . Oznacza to, i  z jednej 
strony jeste my wyrozumiali i tolerancyjni wobec innych, łatwo 
przebaczamy winy i nie m cimy si  na wrogach, ale z drugiej 
strony prowadzi to do zbytniej mi kko ci charakteru, lamazar- 
no ci oraz braku umiej tno ci konsekwentnego i wytrwałego 
post powania w chwilach decyduj cych. 

3. M stwo, bohaterstwo, honor przejawiaj cy si  w tym, i  Polacy s
doskonałymi ołnierzami, ale jednocze nie sta  nas na czyny 
wielkie, bohaterskie, lecz krótkotrwałe, nie wymagaj ce mudnej, 
codziennej pracy. 

4. Umiej tno  oddania si  w sprawie publicznej. Jak adne inne 
społecze stwo potrafimy zaanga owa  si  w działalno  społecz- 

13 R. Ziemkiewicz, Pa stwo bez narodu, w: „Wprost”, 2002 z 17 XI. 
14 J.R. Nowak, My li o Polsce..., dz. cyt., s. 328. 
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n , charytatywn , prowadzon  nie dla władzy czy pieni dzy,  
ale wynikaj c  z poczucia patriotyzmu i umiłowania dla ojczyzny, 
cz sto dla tzw. sprawy. Powoduje to równocze nie pogard
dla pracy organicznej, niedocenianie zjawisk ekonomicznych, 
wy miewanie ludzi podejmuj cych prac  w prostych zawodach. 

5. Wiara w wy szo  sił duchowych - irracjonalna wprost wiara  
w odrodzenie Polski niepodległej i suwerennej, wiara we wsparcie 
sił nadprzyrodzonych w chwilach szczególnych nieszcz
narodowych15. 
W kontek cie wyró nionych, pozytywnych i negatywnych, cech 

charakteru narodowego nale y postawi  pytanie: czy i jaki wpływ maj
one na postrzeganie spraw bezpiecze stwa narodowego? 

Bezsprzeczna jest zale no  bezpiecze stwa narodowego od cech 
charakteru narodowego, co udowodnili m.in. filozofowie i stratedzy 
wojskowi z Clausewitzem na czele. Dlatego w ród polskich pozytyw- 
nych cech charakteru b d cych atutem w tworzeniu bezpiecze stwa 
narodowego nale y wymieni : 

-  umiej tno  organizowania si  w chwilach zagro e ; 
-  poczucie realizowania wspólnego dzieła; 
-  jednoczenie si  w chwilach nieszcz cia, poczucie solidarno ci  

z innymi; 
-  umiej tno  dostosowania działania do zaistniałej sytuacji, 

wykorzystanie ka dej sprzyjaj cej okoliczno ci do realizacji celów 
pa stwowych i narodowych. 
Słabe strony charakteru narodowego, stanowi ce same w sobie 

zagro enie bezpiecze stwa narodowego, mo na uj  nast puj co: 
- brak przezorno ci i umiej tno  przewidywania nieszcz ; 
- krótkotrwały wysiłek w realizowaniu planów i zamierze ; 
-  złudne poczucie bezpiecze stwa, irracjonalna wiara w brak 

zagro e  lub ich lekcewa enie; 
-  liczenie na pomoc z zewn trz, opieranie si  na sojuszach  

i przymierzach; 
-  ci głe narzekanie na otoczenie, współmieszka ców, władz ; 

15 Bezpiecze stwo Narodowe Polski w XXI w., Wyzwania i Strategie, red. R. Jakubczak, 
J. Flis, Warszawa 2006, s. 157. 



311

-  niezadowolenie, pesymizm, marazm, niedocenianie siebie i narodu 
w jego dokonaniach; 

-  podejmowanie i zadowalanie si  rozwi zaniami prowizorycznymi, 
brak podej cia cało ciowego do wielu spraw, w tym 
bezpiecze stwa16. 
Poj cie bezpiecze stwa jest najcz stszym ze stosowanych poj   

w organizacji i funkcjonowaniu społecze stwa oraz w nauce. 
Bezpiecze stwo narodowe to stan niezagro onego spokoju. To potrzeba 
istnienia, przetrwania, pewno ci, stabilno ci, to samo ci, niezale no ci, 
ochrony poziomu i jako ci ycia. Było ono uto samiane przede wszystkim 
z sił  wojskow  według uproszczonego schematu: zagro enie to agresja, 
a bezpiecze stwo to obrona militarna. Współczesne składniki 
bezpiecze stwa to obok aspektów wojskowych i politycznych czynniki 
gospodarcze, technologiczne, zasoby surowcowe oraz polityka w zakresie 
ekologii, demografii, spraw społecznych i humanitarnych. Bezpiecze - 
stwo narodowe tworzy cały naród, chroni c swe warto ci oraz interesy 
narodowe, broni c ich przed zagro eniem militarnym i niemilitarnym, 
tworz c sprzyjaj ce warunki w rodowisku mi dzynarodowym17. 

Współcze nie coraz bardziej powszechne jest przekonanie, e takie 
uniwersalne warto ci, jak: wolno , równo , prawda, dobro, prawa 
człowieka, sprawiedliwo  i demokracja, nie s  wystarczaj co doceniane 
w realnej rzeczywisto ci społecznej. Uwag  opinii wiatowej absorbuj
natomiast takie kwestie, jak: upowszechnianie przemocy, wzrost liczby 
zachowa  agresywnych i brutalizacja ycia. Niemal konieczno ci  stało 
si  przeciwdziałanie takim zagro eniom, jak: terroryzm (bio, cyber, 
inne), przest pczo  zorganizowana, kryzysy i konflikty lokalne, 
katastrofy technologiczne, masowe naruszanie praw człowieka i ubóstwo 
wielu grup społecznych, napi cia etniczne wewn trz pa stw i na ich 
granicach, ywiołowe migracje na du  skal , brak ochrony rodowiska 
naturalnego, wzrost nacjonalizmów i schyłek pa stwa narodowego, 
niepewno  co do wspólnego losu ludzko ci, gromadzenie coraz  
to skuteczniejszej broni, nasilaj ce si  kataklizmy i katastrofy  
oraz ewentualne konflikty zbrojne wywoływane np. brakiem dost pu  
do wody. 

16  Tam e, s. 158. 
17  http://zadane.pl/zadanie/189722 [20.09.2012] 
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Z kolei w warstwie psychologicznej odzwierciedlaj cej zjawiska  
o charakterze ogólnospołecznym mo na wyró ni  takie zagro enia,  
jak: dezintegracja wybranych elementów wi zi społecznych (głównie 
słabo  systemu warto ci i norm moralnych oraz nieprzestrzeganie  
zasad istnienia społecze stwa obywatelskiego), brak wyobra ni ludzi  
w dostrzeganiu i okre laniu ró nych niebezpiecze stw, pogł bianie si
procesów osłabiaj cych szanse Polski w wy cigu cywilizacyjnym, 
nasilanie si  patologii społecznej (korupcji, przest pczo ci zorganizowa- 
nej, narkomanii, alkoholizmu), poszerzanie si  alienacji społecze stwa 
wobec wojska i jego zada  oraz niewystarczaj co silne poczucie 
współodpowiedzialno ci za bezpiecze stwo kraju. 

Nie ulega w tpliwo ci, e w ród instytucji wychowawczych 
maj cych najwi kszy wpływ na realizacj  celów i zada  edukacyjnych 
dla bezpiecze stwa znajduj  si  rodzina i szkoła. Spróbujmy zatem 
ukaza  niektóre zupełnie nowe kwestie teoretyczne i praktyczne  
z zakresu pedagogiki i bezpiecze stwa dotycz ce szkoły i nauczycieli. 

Głównym impulsem dokonywania zmian w praktyce edukacyjnej 
jest refleksyjno  nauczycieli, ich otwarto  na zmiany i wiadomo
barier wynikaj cych, mi dzy innymi, z autorskiej koncepcji nauczania 
oraz akceptowanych dotychczas sposobów pracy z uczniem. 
Stymulatorem zmian mo e by  równie  u wiadomienie sobie przez 
nauczycieli faktu, e szkoł  obarcza si  bardzo trudnymi, coraz szerszy- 
mi zakresowo i merytorycznie, zadaniami profilaktycznymi. W ród nich 
mieszcz  si  kwestie socjalne, psychoterapeutyczne, społeczne itp. 

W tej sytuacji zarówno szkoła, jak i nauczyciel musz  mie
sojuszników, ich działanie ma na celu tworzenie społecznych sił nacisku, 
w ród których mog  by  równie  politycy, przedstawiciele administracji 
samorz dowej i pracownicy placówek pomocy społecznej oraz rodzice. 
Nauczyciele maj  by  grup  intencjonaln , wykorzystuj c  technik
animacji i interwencji w ycie społeczne klasy szkolnej, placówki 
o wiatowej i rodowiska lokalnego. 

Warto przedstawi  kilka nowych tendencji w my leniu pedagogów 
o edukacji zmierzaj cej ku ogólnie poj temu bezpiecze stwu. 

Pierwsza z nich, wyra nie „zarysowana” głównie przez prof. 
Teres  Borowsk , nawi zuje do potrzeby edukacyjnego przygotowania 
jednostki ludzkiej do radzenia sobie z ró nymi zagro eniami, głównie 
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poprzez rozwój jej zdolno ci kreowania własnej egzystencji18. Autorka 
twierdzi, e moc kreatywn  mog  mie  zasoby moralno-kognitywno-
emocjonalne, które dzi ki edukacji mo e posi  „homo construens  
- człowiek buduj cy”. S  one rodkiem „za” i ,,przeciw” wszystkim 
omawianym tu zagro eniom. Trzon tych zasobów stanowi  warto ci, 
zwłaszcza warto ci wolno ci, pozwalaj ce „człowiekowi buduj cemu”  
na wychodzenie poza granice własnego ycia zarówno w warunkach 
zagro e  płyn cych ze wiata rzeczywistego (stresy), jak i ze wiata 
iluzji, stwarzanego przez media techniczne19. 

Druga tendencja w okre laniu współczesnego kształtu edukacji  
dla bezpiecze stwa sprowadza si  do respektowania podstawowych 
warto ci, takich jak: prawda, dobro, pi kno, odpowiedzialno , wolno ,
sprawiedliwo , podmiotowo  i to samo  człowieka, ycie wolne  
od zagro e  wojn , demokracja, godziwy poziom ycia duchowego  
i materialnego oraz bezpiecze stwo i pokój20. 

Warto ci  czyni c ycie godnym i zasługuj cym na uznanie jest 
człowiecze stwo, odzwierciedlaj ce aktywno  człowieka w czynieniu 
dobra21. Z zagadnieniem tym wi e si  poczucie odpowiedzialno ci 
nauczycieli za stworzenie warunków dla pełnego rozwoju mo liwo ci 
ka dej osoby, w tym mo liwo ci aktywnego przetwarzania rodowisk 
lokalnych i społecze stwa ku stanom korzystniejszym dla ich dobrego 
przetrwania i zmian, poszerzaj cych wolno  i dobrostan ka dego 
członka społeczno ci i całego społecze stwa22.

Edukacja dla bezpiecze stwa ma dwa wyra ne zarysowane filary 
teoretyczne. Pierwszy to teorie filozoficzne, psychologiczno-pedagogiczne 

18  T. Borowska,,,Homo construens” – człowiek buduj cy. Edukacyjne przygotowanie 
do radzenia sobie z ró nymi zagro eniami, Pedagogika i edukacja wobec nadziei  
i zagro e  współczesno ci. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, 
(red.) Janusz Gnitecki, Joanna Rutkowiak, Warszawa – Pozna  1999, s. 351. 

19  Tam e, s. 351. 
20  Zob. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toru  1999, s. 30 i nast.,  

K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toru  1998, s. 29-34. 
21  J. Gajda, Człowiecze stwo sensem ycia i odpowiedzialnym zadaniem edukacji, 

Edukacja zorientowana na XXI wiek, (red.) Janusz Gajda, Lublin 2000. 
22  Z. Kwieci ski, Struktura i tre  odpowiedzialno ci nauczycielskiej i pedagogicznej. 

Zarys problematyki, Odpowiedzialno  jako warto  i problem edukacyjny, (red.) 
Andrzej M. Tchorzewski, Bydgoszcz 1998, s. 79. 
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i pedagogiczno-socjologiczne, które rozpoznaj  natur  człowieka  
i odpowiadaj  na pytanie, kim jest człowiek, a zwłaszcza wskazuj   
na bezpiecze stwo jako naturaln  potrzeb  w yciu człowieka. Druga  
z kolei obejmuje teorie filozoficzne, aksjologiczno-etyczne i pedago- 
giczne, które traktuj  bezpiecze stwo jako warto  cenn  i wymagaj c
organizowania stosownych oddziaływa  wychowawczych. Wskazuj
tak e na istotne komponenty bezpiecze stwa. S  to filary daj ce si
zredukowa  do psychologii bezpiecze stwa i aksjologii bezpiecze stwa. 
Pierwszy okre la podmiot obejmowany edukacj  dla bezpiecze stwa, 
drugi natomiast wskazuje na cel, tre  i form  oraz oczekiwany efekt 
pedagogiczny. Efektem tym powinien by  człowiek odpowiedzialny, 
wra liwy i twórczy, potrafi cy sprosta  trudom ycia, a tak e zdolny  
do wychodzenia poza granice własnego ycia23. 

wiadomo  społeczna 

SZKOŁA     UCZNIOWIE

        Interakcja – współzale no          
 Fabryka     Produkt 

ródło: Opracowanie własne.  

Pa stwo winno zagwarantowa  swoim obywatelom ochron ycia 
i mienia w ka dym czasie i w ka dej sytuacji, społecze stwo ma 
nienaruszalne, konstytucyjne prawo do ochrony przed katastrofalnymi 
zagro eniami przemysłowymi, kl skami ywiołowymi i skutkami 
działa  zbrojnych. Obowi zkiem wszystkich organów administracji 
samorz dowej i rz dowej oraz podmiotów gospodarczych jest 
wypełnienie tych gwarancji, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny,  
a pomoc obywateli w realizacji tych zada  jest ich moraln  i naturaln

23  R. Jakubczak, J. Marczak, Bezpiecze stwo narodowe Polski w XXI w., Wyzwania  
i Strategie, Warszawa 2011, s. 436. 

...Dom rodzinny rodowisko... 
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powinno ci . W warunkach ycia codziennego do ochrony ludno ci,  
w tym ratownictwa przeznaczone s  etatowe, wyspecjalizowane 
jednostki, których zadaniem jest udzielanie niezb dnej pomocy.  

Codzienne wypadki drogowe, kolejowe, awarie sieci elektrycz- 
nych, gazowych nie naruszaj  i nie zakłócaj  normalnego, w miar
spokojnego funkcjonowania społecze stwa, a przeznaczone do ochrony 
ycia i zdrowia oraz mienia słu by potrafi  zapanowa  nad sytuacj .

Problem ochrony ludno ci zaczyna si  zdecydowanie komplikowa , 
gdy niepo dane zdarzenia zaczynaj  burzy  porz dek dnia codziennego, 
zostaj  naruszone i zachwiane podstawowe procesy społeczne,
społecze stwo przestaje normalnie funkcjonowa , z obaw  oczekuj c 
rozwoju dalszych wydarze . Pa stwo w takiej sytuacji musi by
szczególnie przygotowane od szybkiego i skutecznego opanowania  
i zlikwidowania lub zminimalizowania potencjalnego lub realnego 
zagro enia24. Dlatego posiada pewne instrumenty, kompetencje, aby 
przeciwdziała  mog cym pojawi  si  zagro eniom. Poni ej w zarysie 
wspomniane instrumenty, „argumenty” władzy. 

Kompetencje naczelnych organów pa stwowych  
w dziedzinie bezpiecze stwa i obronno ci pa stwa 
Kompetencje Sejmu

W rozdziale IV Konstytucji, po wi conym Sejmowi i Senatowi, 
ustrojodawca zamie cił przepisy dotycz ce kompetencji tych organów  
w odniesieniu do sfery bezpiecze stwa i obronno ci pa stwa. 

Analizuj c funkcj  ustawodawcz  Sejmu (przy współudziale 
Senatu), nale y stwierdzi , i  organ ten kształtuje ustawowe podstawy 
funkcjonowania omawianej sfery. 

Zgodnie z art. 116, ust. 1 Sejm decyduje w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i zawarciu pokoju. Decyzj  w tej 
kwestii podejmuje w formie uchwały. Oznacza to, e jest to decyzja 
ostateczna i niewymagaj ca długiej procedury legislacyjnej z udziałem 
senatu, prezydenta i ewentualnie Trybunału Konstytucyjnego. Jednak e 
ustrojodawca okre la warunki, kiedy taka uchwała mo e by  podj ta.  

24  http://www.agh.edu.pl/files/common/dokumenty/obrona-cywilna/wstep.pdf 
[12.12.2012] 
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Otó  mo e to nast pi  jedynie w razie zbrojnej napa ci na terytorium RP 
lub gdy z umów mi dzynarodowych wynika zobowi zanie do wspólnej 
obrony przeciwko agresji. 

Sejm spełnia, w szerokim zakresie, funkcj  kontroln  wzgl dem 
władzy wykonawczej. 

Konstytucja stanowi (art. 95, ust. 2), e sejm sprawuje funkcj
kontroln  nad działalno ci  Rady Ministrów w zakresie okre lonym 
przepisami konstytucji i ustaw. Oznacza to, e sejm ma mo liwo
kontrolowania Rady Ministrów w zakresie zapewnienia przez ten organ 
bezpiecze stwa zewn trznego pa stwa (art. 146, ust. 4, pkt 8) oraz 
ogólnego w dziedzinie obronno ci pa stwa (art. 146, ust. 4, pkt 11). 

Uprawnienia kontrolne sejmu rozci gaj  si  te  na ministra obrony 
narodowej, którego zakres działania został okre lony w ustawie (art. 149, 
ust. 1). 

Z powy szego wynika, e sejm nie kontroluje bezpo rednio sił 
zbrojnych, ale poprzez naczelne (cywilne) organy pa stwowe, jakimi s
rz d i minister obrony narodowej, które zgodnie z normami prawa s
upowa nione do kierowania i kontrolowania sił zbrojnych (art. 146,  
ust. 3, art. 148 pkt 2, 5, art. 149, ust. 1). Przeprowadzona analiza 
przepisów konstytucji dowodzi, i  Sejm dysponuje skutecznymi 
rodkami prawnymi i instytucjonalnymi oddziaływania na sfer

bezpiecze stwa i obronno ci pa stwa25. 

Kompetencje prezydenta RP w dziedzinie bezpiecze stwa 
i obronno ci pa stwa

Kompetencje prezydenta RP jako głowy pa stwa zostały  
w konstytucji uj te do  szeroko. Cz  z tych kompetencji prezydent 
wykonuje samodzielnie, a cz  z innymi naczelnymi organami władzy 
wykonawczej: Rad  Ministrów i jej prezesem oraz ministrem obrony 
narodowej. 

Konstytucja uznaje prezydenta za najwy szego przedstawiciela 
pa stwa polskiego i gwaranta ci gło ci władzy pa stwowej (art. 126, ust. 1). 

25 Patriotyzm, Obronno , Bezpiecze stwo, red. A. Wesołowska, A. Szerauc, Warszawa 
2002, s. 96-98. 
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Warto przypomnie , e prezydent mo e obj  swój urz d  
po uprzednim zło eniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysi gi,  
w której zobowi zuje si  strzec niezłomnie godno ci narodu, niepodleg- 
ło ci i bezpiecze stwa pa stwa. Dobro Ojczyzny i pomy lno  obywateli 
s  dla prezydenta zawsze, w ka dej sytuacji najwy szym nakazem. 

Kompetencje prezydenta w zakresie obronno ci i bezpiecze stwa 
pa stwa silnie koncentruj  si  w atrybutach zwierzchnictwa nad siłami 
zbrojnymi oraz w okre lonych uprawnieniach przewidzianych  
dla prezydenta na wypadek wojny26. 

Uprawnienia i zadania Rady Ministrów w dziedzinie bezpiecze stwa 
i obronno ci kraju

Konstytucja stanowi (art. 146, ust. 1), e Rada Ministrów prowadzi 
polityk  wewn trzn  i zagraniczn  RP, z wył czeniem tych spraw 
polityki pa stwa, które s  zastrze one dla innych organów pa stwowych 
oraz samorz du terytorialnego (art. 146, ust. 2). W tej szerokiej formule 
kompetencji rz du mieszcz  si  te  sprawy bezpiecze stwa i obronno ci 
pa stwa. 

Rada Ministrów posiada uprawnienia kierownicze (w tym 
koordynacyjne i kontrolne) w stosunku do całej administracji rz dowej 
(art. 146, ust. 3), w tym równie  wobec ministra obrony narodowej, 
który kieruje siłami zbrojnymi27. 

Konkluduj c, nie mo na mówi  o bezpiecznym pa stwie bez 
bezpiecznego społecze stwa, nie mo na mówi  o bezpiecznym pa stwie 
bez społecze stwa o odpowiedniej odpowiedzialno ci społecznej. 
Charakter współczesnego pa stwa podlega ci głym procesom ewaluacji, 
tak jak dynamicznym zmianom ulega cały wiat. Pojawiaj  si  nowe 
zagro enia i wyzwania. Wydaje si , i  najwa niejszym celem 
tera niejszych pa stw, społecze stw winna by  na szerok  skal
zakrojona walka o makro i mikro wiadomo .

26  Tam e, s. 98. 
27  Tam e, s. 100. 


