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Wsparcie społeczne żołnierzy 
powracających z misji poza 
granicami kraju

Polska jest zaangażowana w  udział w  misjach wojskowych począwszy 
od lat pięćdziesiątych XX wieku. Początek XXI wieku przyniósł nowe wy-
zwania, z którymi przyszło się zmagać polskiemu wojsku – zaangażowanie 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku oraz w Afganistanie. W latach 
2003–2008 służbę w  Iraku pełniło 15 tys. żołnierzy1, a  w  trwającej jeszcze 
misji afgańskiej uczestniczyło około 25 tys. żołnierzy2. W latach 1953–2013 
Siły Zbrojne RP brały udział w 85 misjach i operacjach pokojowych. Służyło 
w nich łącznie 113,3 tys. osób3.

O  tych ludziach nie powinno się zapominać. Należy im się szacunek 
i  wsparcie, ponieważ narażając swoje zdrowie i  życie, pełnili służbę czę-
sto na drugim końcu świata. Realizowali nie tylko działania stabilizacyjne, 
ale także nieśli pomoc lokalnej ludności4. Decyzję o  ich wyjeździe podjęły 
odpowiednie organy konstytucyjne wybrane przez naród, który sprawuje 
władzę za pośrednictwem swoich przedstawicieli5. Należy też zauważyć, że 
świadomość polskiego społeczeństwa na temat misji poza granicami kraju 

1 M. Kowalska-Sendek, Od Korei do Afganistanu, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach 
misji; Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.], s. 10.
2 Dane na dzień 25.01.2014 r., <http://www.rp.pl/artykul/1081889.html?print=tak&p=0>, (do-
stęp: 17.11.2014).
3 Podana liczba obejmuje zarówno żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej oraz 
nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, jak i pracowników cywilnych wojska. Mały 
rocznik statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 89.
4 Przykład stanowią działania podjęte w Iraku w latach 2003–2008 na terenie prowincji, za 
które odpowiedzialność ponosiła wielonarodowa dywizja pod polskim dowództwem. Zrealizo-
wano wówczas ponad 3,1 tys. projektów pomocowych oraz przeszło 2 tys. akcji dystrybucji hu-
manitarnej. Więcej na ten temat [w:] J. Z. Matuszak, Pomoc zawsze potrzebna, [w:] Kurier Weterana. 
O uczestnikach misji; Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.], s.17–20.
5 Ł. Jureńczyk, Wysyłanie polskich żołnierzy na misje poza granicami kraju w  świetle 
krajowego ustawodawstwa i doktryny obronnej, [w:] Rocznik bezpieczeństwa międzynaro-
dowego – 2011/2012; s. 133–134, <http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnic-
two/RBM/RBM_artykuly/2012_10.pdf>, (dostęp: 19.11.2014).



41

nie jest wystarczająca6. Jednego z powodów tego stanu rzeczy można upatry-
wać w obrazie misji i jej uczestników przedstawianym przez mass media.

Obraz misji w Afganistanie i wizerunek jej 
uczestników kreowany przez mass media

Środki masowego przekazu stanowią konstytutywny element współcze-
snego świata. Wynika to z ich zasięgu, regularności i wszechobecności7. Choć 
nie ma wspólnego stanowiska, w  jaki sposób interpretować oddziaływania 
mass mediów, za zasadne można uznać nazywanie ich „czwartą władzą”8. 
Są instrumentami komunikowania na ogromną skalę, które oddziałują na 
doświadczenia jednostki oraz kształtowanie opinii publicznej i postaw spo-
łecznych9. Można zatem uznać, że przyczyniają się do budowania wizerunku 
żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju. 

Z badania przeprowadzonego przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych 
WCEO w  2014 roku wynika, że zdaniem ponad połowy uczestników misji 
sprawy dotyczące działań w Afganistanie są poruszane w mediach wystar-
czająco często (58%)10. Jednocześnie wśród ankietowanych dominował po-
gląd, że polskie media przedstawiają tę problematykę w sposób nieobiektyw-
ny (52%)11, a forma przedstawiania informacji buduje negatywny wizerunek 
weteranów misji w Afganistanie (55%)12.

Konieczne wydają się zatem działania o charakterze informacyjnym, któ-
re prowadziłyby do wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa w  za-
kresie roli i  udziału polskich żołnierzy w  misjach. Dobry przykład stano-
wi kampania społeczna „Dzień Weterana – Szacunek i  Wsparcie”, której 
zadaniem jest pogłębienie szacunku do polskich barw narodowych i  mundu-
ru13. Jej pomysłodawcy chcieliby, aby uczestnicy misji odczuwali dumę, a spo-
łeczeństwo okazywało im szacunek i  wsparcie z  powodu służby dla Ojczy-
zny w  misjach poza granicami kraju14. Z  tym bywa jak dotąd różnie. Należy

6 T. Kloc, Weteran w służbie narodowi..., [w:] Kurier Weterana..., dz. cyt., s. 3.
7 T. Goban-Klas, W. Lipnik, Komunikowanie masowe, hasło [w:] Encyklopedia socjologii. Tom II. K-N, 
red. Z. Bokszański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 45.
8 Więcej na ten temat [w:] K. A. Pietrak, Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w kontekście 
działań  informacyjno-promocyjnych, [w:] Socjologiczny wizerunek profesjonalnych Sił Zbroj-
nych RP, A. Orzyłowska red., WCEO, Warszawa 2012, s. 55–79.
9 A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 475.
10 Przeciwną opinię wyrażało 42% respondentów.
11 Przeciwną opinię wyrażało 48% respondentów.
12 Przeciwną opinię wyrażało 45% respondentów. Wyniki	pochodzą	z	badania	WBBS/WCEO.
13 <http://www.dzien-weterana.pl/dzien-weterana-2013-wroclaw/kampania-szacunek-i-
-wsparcie.html>, (dostęp: 19.11.2014).
14 Tamże.
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podkreślić, że brak szacunku i wsparcia ze strony współobywateli może mieć 
negatywny wpływ na readaptację żołnierzy powracających z misji do kraju.

Trudności w readaptacji żołnierzy  
po powrocie z misji do kraju

Dla uczestników misji powrót do kraju i normalnego życia bywa trud-
ny. „Powrót do kraju oznaczał powrót na kolejną wojnę, jeszcze trudniejszą 
niż misja” – stwierdził jeden z bohaterów filmu dokumentalnego Weterani 
wojny Marka Muchy, który pełnił służbę w ramach PKW w Iraku15. Jak za-
uważa Jacek Z. Matuszak, zagrożenia dla zdrowia i życia żołnierzy wyni-
kające bezpośrednio z udziału w misji czy też mające z nią związek, często 
objawiają się po jej zakończeniu16. Jednym z problemów uczestników misji 
jest trudność w ponownym przystosowaniu się do życia w kraju. Potrzebują 
czasu, aby na nowo się w nim zaklimatyzować. Sytuacja ta dotyczy nie tylko 
readaptacji do służby w kraju, ale i do życia w rodzinie.

Jak pokazują badania WBBS z 2014 roku, zdecydowana większość żoł-
nierzy powracających z  misji (81%) deklarowała, że nie miała problemów 
z przystosowaniem się do życia w rodzinie. Jednak niemal co siódmy respon-
dent (14%) przyznawał, że doświadczył tego rodzaju trudności. Tylko nielicz-
ni ankietowani (5%) nie potrafili określić, czy taka sytuacja miała miejsce 
w ich przypadku. Wśród badanych były także osoby, zdaniem których udział 
w misji przyczynił się m.in. do problemów z wzajemną komunikacją w ich ro-
dzinie (15%). W przypadku 14% ankietowanych pojawiające się trudności były 
związane z ich życiem codziennym (dotyczyły np. podziału obowiązków)17. 

Wyniki badania zrealizowanego przez WBBS w  2013 roku wśród 
uczestników XI zmiany PKW w Afganistanie wskazują, że największą trud-
ność w przystosowaniu do życia rodzinnego po powrocie z misji sprawiało 
respondentom wypełnianie obowiązków życia codziennego, obowiązków 
domowych (5%). Na zmianę otoczenia i stylu życia oraz organizacją czasu 
i  nudę wskazywało 4% badanych. Dla 2% ankietowanych problem doty-
czył zerwania więzi z bliskimi i braku zrozumienia ze strony rodziny. Co 
dwudziesty respondent miał natomiast trudności z innymi aspektami życia 
rodzinnego. Były to jednak pojedyncze odpowiedzi18.

15 <http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/12792?t=Powrot-do-kraju-trudniejszy-
niz-misja>, (dostęp: 17.11.2014).
16 J. Z. Matuszak, W obliczu zagrożenia, [w:] Kurier Weterana..., dz. cyt., s. 24.
17 Wyniki pochodzą z badania WBBS/WCEO.
18 Pytanie miało charakter otwarty. Respondenci mogli wskazać dowolną ilość odpowie-
dzi. Nieliczni jej udzielili. J. Zauer, G. Predel, Społeczne aspekty służby poza granicami 
kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afganistan); sprawozdanie z badania WBBS/WCEO, 
Warszawa 2013, s. 51.
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Według badania przeprowadzonego przez WBBS w 2013 roku, potwier-
dzenie przez żołnierzy wystąpienia trudności w readaptacji do życia w rodzi-
nie było skorelowane z tym, że doświadczyli traumatycznych przeżyć w czasie 
pobytu na misji. Problemy z zaaklimatyzowaniem się po powrocie do domu 
występowały w większym stopniu u tych respondentów, którzy częściej byli 
narażeni na sytuacje, takie jak bezpośrednie zagrożenie własnego życia czy 
widok zabitych lub rannych (osób cywilnych, żołnierzy)19. Nie bez znaczenia 
był również staż służby badanych. Im był on dłuższy, tym częściej ankieto-
wani mieli trudności z przystosowaniem się do życia rodzinnego20. Podobne 
zdanie ma J. Z. Matuszak. Według niego dla osób, które były uczestnikami 
czy też świadkami traumatycznych zdarzeń, na przykład śmierci kolegi, czę-
sto powrót do życia jest szczególnie trudny. To one najczęściej są narażone na 
PTSD, czyli zespół stresu pourazowego21.

Na trudności związane z readaptacją uczestników misji do życia w ro-
dzinie zwraca także uwagę A. Baranowska, która w 2010 roku przeprowa-
dziła wywiady jakościowe z  żołnierzami pełniącymi służbę w  czasie róż-
nych zmian PKW w Iraku22. Wyniki tego badania potwierdzają, że powrót 
z misji do domu wywoływał u respondentów negatywne uczucia i stres. Po-
dobne zresztą odczucia towarzyszyły ich bliskim. Dlatego przystosowanie 
się do ponownego bycia razem wymagało od żołnierzy i  ich rodzin czasu 
oraz wysiłku. Według A. Baranowskiej proces readaptacji był w większości 
przypadków zaburzony i  towarzyszyły mu różne komplikacje23. Trudności 
z zaklimatyzowaniem się sprawiała zmiana strefy czasowej i  rytmu funk-
cjonowania w  ciągu doby. Problematyczna okazała się także konieczność 
podejmowania nowych zadań oraz emocjonalnego przystosowania się do 
funkcjonowania w  rodzinie. Rozmowy z  uczestnikami misji pozwoliły na 
wyodrębnienie różnego rodzaju utrudnień w zaklimatyzowaniu się wśród 
bliskich. Należy do nich zaliczyć: 

• uczucie ciągłego napięcia i nadmierną czujność
• zmęczenie podróżą i  przeżycie szoku kulturowego wywołanego po-

wrotem do znanego sobie świata i dawnych zwyczajów
• kwestie finansowe
• złość

19 W przypadku widoku zabitych lub rannych żołnierzy chodzi zarówno o żołnierzy wła-
snych, żołnierzy sojuszników, jak i żołnierzy przeciwnika.
20 J. Zauer, G. Predel, Społeczne aspekty służby..., dz. cyt., s. 52.
21 J. Z. Matuszak, W obliczu zagrożenia, [w:] Kurier Weterana..., dz. cyt., s. 24.
22 A. Baranowska, Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnie-
rzy poza granicami kraju, NOMOS, Kraków 2013, s.116–119.
23 Na podstawie przeprowadzonych wywiadów A. Baranowska wyodrębniła trzy grupy 
żołnierzy uczestniczących w misjach: grupa, która napotkała na przeszkody w ponownym 
przystosowaniu się do życia w rodzinie, ale długofalowy proces readaptacji zakończył się 
pomyślnie; grupa, która nie miała żadnych trudności w ponownym zaklimatyzowaniu się 
w domu, a rozłąka niekiedy doprowadziła nawet do zacieśnienia więzi z ich bliskimi; grupa, 
która nie potrafiła przystosować się na nowo do życia, a problemy małżeńskie doprowadziły 
do rozpadu rodziny.
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• reakcję dzieci na powrót swoich ojców24

• znalezienie własnego miejsca (poczucie, że się zmienili, że stracili bez-
powrotnie w życiu coś ważnego, odczuwanie dręczącej niepewności, 
czy prawidłowo dostosowali się do rodziny)

• samotność (badani czuli się obco w domu, byli przytłoczeni codzien-
nym funkcjonowaniem rodziny i hałasem, nie mogli znaleźć wspólne-
go języka z bliskimi, odczuwali brak zrozumienia z ich strony)25.

Jak słusznie zauważa Dave Grossman, podstawowym czynnikiem kształ-
tującym zdrowie psychiczne żołnierzy powracających z wojny jest wsparcie 
społeczne. Jak dowodzą liczni eksperci (socjolodzy, psychiatrzy, psycholodzy 
wojskowości, specjaliści z  zakresu zdrowia psychicznego, weterani wojen-
ni)26, jego brak jest kluczową przyczyną oddziałującą na powstanie zespołu 
stresu pourazowego27. Dowodzi tego jedna z metaanaliz badająca czynniki 
ryzyka rozwoju objawów PTSD u osób dorosłych, które doświadczyły stresu 
traumatycznego. Wśród grupy 14 czynników najsilniej związany z wystąpie-
niem symptomów PTSD był brak wsparcia społecznego28. W dodatku jest to 
zależność silniejsza w stosunku do traumy wiążącej się ze służbą wojskową 
niż w stosunku do traumy „cywilnej”29.

Definicja wsparcia społecznego 
i jego podmiotowy aspekt

Pojęcie wsparcia społecznego nie doczekało się uniwersalnego i  jedno-
znacznego sposobu definiowania, choć funkcjonuje w literaturze od lat 60–70. 
XX wieku i  jest jednym z podstawowych terminów dla wielu dyscyplin na-
ukowych. W zależności od dziedziny nauki, która podejmuje tę problematykę, 
sposób definiowania różni się od siebie. Wynika to z tego, że każda z nauk 
koncentruje swoją uwagę na różnych aspektach życia człowieka30.

24 W zależności od wieku i poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci, ich reakcje były różne.
25 A. Baranowska, Człowiek w instytucji totalnej..., dz. cyt., s. 187–193.
26 Np.: Lifton (1974), Levetman (1978), Egendorf, Kadushin, Laufer, Rothbart i Sloan (1981), 
Fry i Stock (1982), Keane i Fairbank (1983), Brown (1984), Strech (1985), S. Grenier, K. 
Darte, A. Heber, D. Richardson (2010), J. Z. Matuszak (2013), A. Klawinowska (2013).
27 D. Grossman, O zabijaniu; Mayfly, Warszawa 2010, s. 375. 
28 Inne czynniki to np.: występowanie różnych sytuacji stresowych, ekspozycja na traumę, 
czynniki społeczno-ekonomiczne.
29 A. Łuszczyńska, Wsparcie społeczne a  stres traumatyczny, [w:] Wsparcie społeczne, 
stres i zdrowie, H. Sęk, R. Cieślak red., Warszawa 2004, s. 198–199.
30 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wspar-
cia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne..., dz. cyt., s. 11; M. Kózka, 
Wsparcie społeczne w  chorobie, <http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/226270100.
pdf>, (dostęp: 19.02.2013).
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Jedna z najczęściej występujących definicji wsparcia społecznego kon-
centruje się wokół pomocy dostępnej jednostce lub grupie w sytuacjach trud-
nych, stresowych, zadaniowych, przełomowych, której celem jest mobilizo-
wanie ich zachowanych sił, potencjału i zasobów, aby mogły sobie radzić ze 
swoimi problemami31. Podany sposób desygnowania uwzględnia występo-
wanie interakcji społecznych służących wymianie przez jedną lub obie stro-
ny działań, informacji oraz emocji w sytuacjach problemowych, trudnych32. 

W socjologii definicje wsparcia społecznego skupiają uwagę na instytu-
cjach oraz strukturach wspierających ludzi (ich cechach i udziale w pomaga-
niu innym)33. Jedną z definicji jest ta, którą posłużyła się Jolanta Grotowska-Le-
der. Jej zdaniem owo wsparcie jest działaniem, zachowaniem zmierzającym 
do redukcji lub całkowitego usunięcia trudności doświadczanych przez jed-
nostkę w codziennym funkcjonowaniu, których nie może rozwiązać we wła-
snym zakresie, bez udziału zasobów będących w dyspozycji innych podmio-
tów: osób, grup społecznych, instytucji34.

Badania socjologiczne nad wsparciem społecznym zmierzają do pozna-
nia kontaktów międzyludzkich i relacji społecznych, które są nastawione na 
zaspokojenie potrzeby pomocy. Na szczególną uwagę zasługuje podmiotowy 
oraz przedmiotowy aspekt wsparcia. Pierwszy z nich koncentruje się na tym, 
czy i kto pomaga w przezwyciężaniu bieżących problemów oraz w zaspoka-
janiu potrzeb (ile jest osób wspierających, co je charakteryzuje)35. Aby okre-
ślić wielkość sieci wsparcia żołnierzy powracających z misji, zapytano ich do 
ilu osób mogą się zwrócić z prośbą o wsparcie w przezwyciężaniu trudności 
związanych ze służbą poza granicami kraju. Z badania zrealizowanego przez 
WBBS w 2014 roku wynika, że co piąty respondent może liczyć tylko na jed-
ną osobę. Taki sam odsetek badanych (20%) może uzyskać pomoc od dwóch 
osób. Na trzech osobach może polegać 15% ankietowanych, a na czterech – 
10% uczestników badania. Niemal co szósty respondent (16%) deklaruje, że 
znajduje wsparcie u pięciu osób, a co piąty (19%) ma co najmniej sześć takich 
osób w swoim otoczeniu36. 

31 A. Nowicka, Możliwości uzyskania wsparcia społecznego przez chorych na Alzheimera 
i  ich bliskich w  percepcji opiekunów rodzinnych, <http://www.monografie.pl/glownavspol/
monografie_2009tV/artykuly/575_pdfsam_w_krengu_niepelnosprawnosni_tom%20V.pdf>, 
(dostęp: 21.02.2013).
32 Tamże.
33 Na złożoność tego zjawiska składa się podział na aspekty strukturalne oraz funkcjonalne, 
jak i perspektywa wartości (kogo i dlaczego należy wspierać) oraz osobowości (kto jest bior-
cą i dawcą wsparcia). 
34 Zachowania te obejmują relacje jednostki nie tylko z  innym człowiekiem, z  inną grupą 
lub instytucją społeczną, ale i z szerszym otoczeniem społecznym. Zob. J. Grotowska-Leder, 
Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi, sieci społecznych, 
sieci wymiany społecznej, [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezinte-
gracji społecznej, J. Grotowska-Leder red., Łódź 2008, s. 24.
35 Tamże, s. 9–24.
36 W analizach nie brano pod uwagę badanych, którzy nie podali żadnej osoby. Dane pocho-
dzą z badania WBBS/WCEO.
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Kim są osoby wspierające żołnierzy powracających z misji? W jednym 
z wywiadów ppłk Leszek Stępień, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza 
Granicami Państwa stwierdził, że dla uczestników misji powracających do 
kraju fundamentalną rolę odgrywa pomoc ze strony rodziny. Jest ona nie-
zwykle ważna zarówno dla fizycznego, jak i  psychicznego stanu zdrowia 
żołnierza37. O znaczeniu wsparcia ze strony najbliższych świadczą też dane 
pochodzące z badania zrealizowanego przez WBBS w 2014 roku. Wynika 
z  nich, że ankietowani największe wsparcie otrzymują od rodziny (94%). 
Tylko 6% badanych nie może liczyć na pomoc ze strony jej członków. Waż-
nym źródłem wsparcia są także znajomi spoza miejsca służby (72%) i współ-
pracownicy (71%). Ponad połowa badanych otrzymuje pomoc od przełożo-
nych (62%) i psychologów (56%), a blisko co drugi respondent jest wspierany 
przez lekarzy (49%). Nieco rzadziej ankietowani uzyskują pomoc ze strony 
kapelana wojskowego lub innego duchownego (36%) bądź od organizacji 
(stowarzyszeń) działających poza wojskiem (25%). Najrzadziej natomiast 
respondenci są wspierani przez organy wojskowe powołane do udzielania 
pomocy, takie jak np. Centrum Pomocy Rodzinie (23%) i przez inne źródła 
wsparcia (13%). Dane przedstawiono na wykresie 138.

Wykres 1.

Źródło: Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.

37 <http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/czy-da-sie-wyleczyc-z-wojennej-traumy,149081.
html>, (dostęp: 25.11.2014).
38 Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.



47

Należy mieć na uwadze, że wielkość sieci wsparcia społecznego może być 
związana z  nasileniem symptomów PTSD. Jak wykazują niektóre badania, 
osoby funkcjonujące w ramach większych sieci wykazują niższy poziom stresu 
pourazowego. Dowodzą tego prace badawcze przeprowadzone wśród kobiet 
chorych na raka piersi, kobiet będących ofiarami przemocy ze strony partne-
ra czy wśród dzieci, które uległy wypadkom komunikacyjnym39. Wielkość sie-
ci wsparcia ma również znaczenie dla żołnierzy uczestniczących w misjach. 
Z badania zrealizowanego przez WBBS w 2014 roku wynika, że respondenci 
potrzebujący pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej i korzystający z niej, 
częściej są wspierani przez małą liczbę osób, niż osoby, które nie potrzebują 
tego rodzaju pomocy. Ci ostatni mogą liczyć na wsparcie dużej grupy osób40.

Zdaniem Aleksandry Łuszczyńskiej możliwe jest, że osobom o mniejszym 
nasileniu PTSD łatwiej jest utrzymać większą ilość kontaktów społecznych. Przy-
kład stanowią badania dotyczące weteranów wojny wietnamskiej. W porówna-
niu z okresem przed doznaniem traumy, wielkość ich sieci wsparcia zmniejszyła 
się bezpośrednio po wystąpieniu traumy. Wykazano też, że w okresie od mie-
siąca do trzech miesięcy po zakończeniu służby wojskowej sieć ta jest mniejsza 
u osób z PTSD niż w przypadku osób, u których PTSD nie wystąpiło. Ciekawych 
wniosków dostarcza też badanie przeprowadzone kilkanaście lat po zakończeniu 
wojny w Wietnamie wśród jej uczestników. Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że zmiany wielkości sieci utrzymują się tylko u osób cierpiących na 
PTSD. W przypadku weteranów, którzy nie mieli PTSD, sieć wsparcia społecz-
nego zwiększyła się do stanu sprzed wystąpienia traumy41.

Przedmiotowy aspekt wsparcia społecznego 
w odniesieniu do żołnierzy uczestniczących 
w misjach 

Przedmiotowy aspekt wsparcia społecznego dąży do zbadania tego, jakie 
potrzeby osób znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej są zaspokajane 
i jaki rodzaj pomocy mogą one otrzymać42. W ujęciu funkcjonalnym bierze się

39 A. Łuszczyńska, Wsparcie społeczne a stres..., dz. cyt., s. 197.
40 W badaniu przyjęto założenie, że małą grupę wsparcia mają ankietowani mogący liczyć 
na wsparcie maksymalnie dwóch osób. Natomiast duża grupa wsparcia to ta, która liczy 
co najmniej trzy osoby. Analizy wykonano dla grupy respondentów, która może liczyć na 
wsparcie co najmniej jednej osoby. Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.
41 A. Łuszczyńska zaznacza, że prawdopodobnie wsparcie społeczne nie zajmuje kluczowe-
go miejsca w  genezie PTSD (nie jest czynnikiem prewencyjnym, który zabezpiecza przed 
negatywnymi skutkami po traumie). A. Łuszczyńska, Wsparcie społeczne a stres..., dz. cyt., 
s. 197–198.
42 J. Grotowska-Leder, Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych..., dz. cyt., 
s. 9–24.
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pod uwagę, to co w interakcji wspierającej stanowi treść wymiany społecznej. 
Na tej podstawie wyodrębnia się różne rodzaje wsparcia. Najczęściej wyróż-
niany i badany podział uwzględnia wsparcie: emocjonalne, informacyjne (po-
znawcze), instrumentalne oraz materialne (rzeczowe). Niekiedy wyodrębnia 
się również wsparcie duchowe43. 

W nawiązaniu do powyższych teorii postanowiono sprawdzić, jakiego ro-
dzaju wsparcie otrzymują polscy żołnierze powracający z misji poza granica-
mi kraju (wykres 2). Z badania przeprowadzonego przez WBBS w 2014 roku 
wynika, że najczęściej respondenci uzyskują wsparcie informacyjne (78%). 
Jest nim m.in. rozmowa lub możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami 
z innymi osobami. Zdecydowana większość badanych otrzymuje też wsparcie 
emocjonalne, tzn. jest im np. okazywana troska, zainteresowanie czy akcep-
tacja (75%). Nieco mniejszy odsetek ankietowanych, choć nadal stanowiący 
ponad połowę respondentów, deklaruje zaś, że po powrocie z misji okazano 
im wsparcie materialne (58%), instrumentalne (57%) i duchowe (56%)44.

Wykres 2.

Źródło: Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.

* Na potrzeby badania wsparcie informacyjne nazwano w  kwestionariuszu ankiety 
wsparciem społecznym.

** Na potrzeby badania wsparcie instrumentalne nazwano w kwestionariuszu ankiety 
wsparciem praktycznym.

Żołnierze uczestniczący we wspomnianym powyżej badaniu zostali po-
proszeni także o ocenienie poszczególnych rodzajów wsparcia, którego byli 
odbiorcami (wykres 3). Uzyskane wyniki świadczą o tym, że osoby wspierane 

43 Szerzej na ten temat [w:] H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania..., dz. 
cyt., s. 18–20.
44 Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.
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odczuwają największe zadowolenie z otrzymanego wsparcia emocjonalnego 
(66%) i  informacyjnego (64%). Co drugi respondent jest usatysfakcjonowa-
ny z okazanego mu wsparcia duchowego. Mniej niż połowa badanych (46%) 
jest zadowolona z  uzyskanej pomocy materialnej. Najmniejszy odsetek an-
kietowanych deklaruje natomiast zadowolenie z  otrzymanego wsparcia in-
strumentalnego (37%)45. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że 
w systemie pomocowym skierowanym do uczestników misji, większy nacisk 
powinno się postawić na wspieranie ich w załatwianiu spraw urzędowych czy 
informowanie na temat przysługujących im świadczeń.

Wykres 3.

Źródło: Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.

* Analizy wykonano wyłącznie dla grupy osób, która deklarowała, że otrzymała da-
nego rodzaju wsparcie społeczne. 

** Na potrzeby badania wsparcie informacyjne nazwano w kwestionariuszu ankiety 
wsparciem społecznym.

*** Na potrzeby badania wsparcie instrumentalne nazwano w kwestionariuszu ankiety 
wsparciem praktycznym.

Jednym z  przykładów wspomnianego już wsparcia informacyjnego 
jest możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z  innymi osobami. 
Według badania WBBS z 2014 roku w przypadku wspomnień z misji bada-
ni najczęściej opowiadali o nich swoim kolegom, którzy także brali w nich 
udział (75%). Niemal co drugi respondent dzielił się nimi z najbliższą ro-
dziną, tj. z żoną i dziećmi (48%), a 43% ankietowanych mówiło o tym ko-
legom, którzy nie byli na misji. Nieco rzadziej badani zwierzali się swo-
im przełożonym (20%), rodzicom (17%) i podwładnym (14%). Najrzadziej

45 Analizy wykonano wyłącznie dla grupy osób, która deklarowała, że otrzymała danego 
rodzaju wsparcie społeczne. Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.
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respondenci opowiadali o własnych doświadczeniach psychologowi (3%), 
duchownemu (1%) lub innej osobie (2%). Ponadto wśród ankietowanych 
były też osoby, które swoimi wspomnieniami z misji nie dzieliły się z nikim 
(13%)46. Zaprezentowane w tym miejscu wyniki badania podkreślają zna-
czenie, jakie ma możliwość podzielenia się własnymi przeżyciami z tymi, 
którzy mają podobne doświadczenia. Ogromną rolę odgrywa również 
otrzymywane od tych osób tzw. koleżeńskie wsparcie47. W gronie innych 
uczestników misji łatwiej jest mówić im o problemach, jak i udzielać sobie 
nawzajem wsparcia48. 

Przez długi czas osoby biorące udział w misjach były zdane w zasadzie 
tylko na siebie, swoich bliskich i środowisko weteranów. To zaczyna się jednak 
zmieniać. Przykładem jest zagwarantowanie im przez państwo określonych 
uprawnień, które zawarto w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 
działań poza granicami państwa49.

Podsumowanie

Trudności z  ponownym przystosowaniem się żołnierza do życia co-
dziennego w  kraju po powrocie z  misji nie są tematem nowym. Samuel 
Stoffer stwierdza, że z  trudnościami związanymi z dostosowaniem się do 
społeczeństwa (w różnym stopniu nasilenia) zmagali się weterani II wojny 
światowej50. Problemy z readaptacją mieli też weterani wojny wietnamskiej. 
Konieczne w  ich przypadku okazało się leczenie zarówno ran fizycznych, 
jak i  tych, pozostawionych w  ich psychice. Amerykanie wynieśli jednak 
wnioski z  wojny w  Wietnamie, której uczestnicy dotkliwie odczuli skutki 
braku wsparcia społecznego ze strony własnych współobywateli. Osoby bio-
rące udział w tym konflikcie zbrojnym były atakowane słownie i fizycznie, 
a nawet opluwane51. Sytuacja amerykańskich żołnierzy służących w Iraku 

46 Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.
47 Szerzej na ten temat [w:] S. Grenier, K. Darte, A. Heber, D. Richardson, Program 
wsparcia społecznego dla osób z  urazami spowodowanymi przez stres operacyjny: pro-
gram wsparcia koleżeńskiego – we współpracy z  Kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi i  sto-
warzyszeniem „Sprawy weteranów w Kanadzie”, [w:] Stres bojowy. Teorie, badania, pro-
filaktyka i  teoria, Ch.R. Figley, W.P. Nash red.; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010,  
s. 298–332.
48 P. Glińska, Weterani weteranom, [w:] Kurier Weterana..., dz. cyt., s. 49–50.
49 Z  badania przeprowadzonego przez WBBS w  2014 r. wynika, że większość żołnierzy 
uczestniczących w misjach (50%) dobrze ocenia ustawowe rozwiązania normujące status 
weterana i weterana poszkodowanego działań poza granicami państwa. Przeciwnego zda-
nia jest 26% respondentów. Ponadto niemal co czwarty badany (24%) miał trudność z oceną 
ustawy. Dane pochodzą z badania WBBS/WCEO.
50 D. Grossman, O zabijaniu; dz. cyt., s. 364.
51 Tamże, s. 382.
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czy Afganistanie jest odmienna od tej, w której znaleźli się weterani wojny 
wietnamskiej. Okazywany jest im szacunek oraz wsparcie. Hołd żołnierzom 
za ich służbę krajowi składają nawet gwiazdy takiego formatu, jak: Rihanna, 
Jennifer Hudson, Eminem, Metallica czy The Black Keys. Wymienieni artyści 
wzięli udział w zorganizowanym niedawno koncercie (Concert for Valor), wy-
stępując dla weteranów misji zagranicznych52. Pomagają im także liczne orga-
nizacje prywatne i stowarzyszenia53. Na ich pomoc mogą też liczyć brytyjscy 
weterani misji wojennych54. Natomiast, jak zauważa Małgorzata Schwarzgru-
ber, o ile za granicą misjonarze są najlepszymi ambasadorami Polski, o tyle 
w kraju pozostają niedocenieni55.

D. Grossman zadaje w swojej książce pytanie dotyczące weteranów woj-
ny wietnamskiej: co zrobiliśmy naszym żołnierzom?56. Jest ono uniwersalne 
– może odnosić się także do uczestników misji zagranicznych. Warto uczyć 
się na cudzych błędach, aby uniknąć ich negatywnych następstw. Należy 
uniknąć tego, co spotkało weteranów wojny w  Wietnamie. Dlatego polskie 
społeczeństwo powinno zrozumieć, jak ogromne znaczenie dla żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP biorących udział w misjach ma publiczne uznanie i stosunek 
okazywany na co dzień przez ich współobywateli57. 
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