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 Szanowni Państwo!  
 
 
 

 Mam przyjemność zaprezentować Państwu 
czwarty już numer czasopisma „Security 
Review”, a zarazem trzeci w 2017 roku, w którym 
zamieszczono trzy artykuły oraz rozmowę 
z Maciejem Górskim. Szczególną uwagę pragnę 
zwrócić na artykuł dotyczący problematyki bez-
pieczeństwa Izraela pt. „Główne determinanty 
kultury bezpieczeństwa Państwa Izrael”. To wła-
śnie Izrael praktycznie od daty swojego powsta-
nia boryka się z problematyką zagrożeń terrory-
stycznych, a co za tym idzie tworzeniem odpo-
wiedniego systemu bezpieczeństwa tego państwa 
i jego ciągłej modyfikacji. Polecam Państwa uwa-
dze również pozostałe artykuły. Mam nadzieję, że 
staną się one dla Państwa cennym źródłem wie-
dzy i inspiracji . Życzę miłej lektury i refleksji, za-
chęcając do publikowania w naszym kwartalniku.  
 
 
W imieniu Rady Naukowej  
i Zespołu Redakcyjnego  
gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk 
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WPŁYW ŚRODOWISKA WIĘZIENNEGO NA AMBICJE  
SPOŁECZNE OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁAD KARNY 

 
 

 
Patrycja Golba 

 
Abstract 

 

The impact of the prison environment on social ambitions persons leaving penitentiary 
 
The prison causes irreversible changes in human behavior and in his psyche. In addition, the process of resociali-

zation is not always effective. The general purpose of the article is to show the prison community and its impact 

on people leaving the prison. The assumption of work is also showing how society responds to people after the 

verdict and how it affects the individual. 

 

Keywords: prison, resocialization, social ambitions 

 
 
Wstęp 
 
 Więzienie oraz kara pozbawienia wolności towarzyszą nam już od starożytności. Często 
zdarza się, że więzienie oraz zasady, jakie w nim panują, powodują w zachowaniu człowieka 
oraz w jego psychice nieodwracalne zmiany. Człowiek odizolowany od świata, w jakim żył 
wcześniej, stara się za wszelką cenę dostosować do reguł panujących za murami więzienia. Po-
konanie własnych obaw, lęku oraz ograniczeń wymaga od człowieka sporego wysiłku. Osoba 
skazana, z chwilą przekroczenia bramy więzienia, uświadamia sobie, że jej życie radykalnie 
się zmieni. Tylko nieliczni potrafią walczyć z rzeczywistością i pokonać wszelkie przeszkody. 
Proces resocjalizacji nie zawsze jest skuteczny. Zależy on bowiem od wielu czynników. Naj-
ważniejsza jest wola więźnia, to on decyduje, jak będzie wyglądało jego życie po opuszczeniu 
zakładu karnego. 
 W dużej mierze zależy to od cech charakteru oraz psychiki. Zazwyczaj więźniowie pod-
dają się wpływowi środowiska więziennego i za wszelką cenę chcą się do niego dostosować. 
Dzieję się tak, ponieważ uważają, że po wyjściu na wolność zastaną zupełnie inny świat niż 
ten, w którym żyli. Więzienie staje się ich domem, a inni więźniowie zastępują przyjaciół 
i rodzinę.  

Celem ogólnym artykułu jest ukazanie społeczeństwa więziennego oraz jego wpływu 
na osoby opuszczające zakład karny. Założeniem pracy jest również pokazanie, jak społeczeń-
stwo reaguje na osoby po wyroku i jak to ewentualnie wpływa na daną jednostkę. 

 

1. Pomoc postpenitencjarna w Polsce 

 Określenie pomocy postpenitencjarnej nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Gene-
ralnie pojęcie to można interpretować jako różnego rodzaju wsparcie, przekazywane przez po-
wołane do tego instytucje. Warto wspomnieć, że od pewnego momentu pojęcie to przestano 
ograniczać jedynie do świadczeń finansowych (Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej, 
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2012, s. 24). Pomoc ta powinna się rozpoczynać w więzieniu i być przygotowaniem do opusz-
czenia zakładu karnego. Czas na to przygotowanie wyznacza sąd penitencjarny lub komisja 
za aprobatą skazanego, może on obejmować do 6 miesięcy przed spodziewanym zwolnie-
niem. W okresie tym skazany powinien nawiązać kontakt z kuratorem, osobami uznanymi za 
godne zaufania bądź instytucjami zapewniającymi pomoc w społecznej readaptacji więźniów. 
Wymienione wyżej podmioty określają wraz ze skazanym zakres pomocy koniecznej oraz 
form jej udzielania. W chwili przygotowywania się do opuszczenia zakładu karnego więźnio-
wie powinni być umieszczani w zakładach zamkniętych znajdujących się jak najbliżej miejsca 
zamieszkania, tym samym dając im szanse odnalezienia miejsca pracy. Możliwe jest także, aby 
skazany dysponował posiadanymi pieniędzmi poza więzieniem, a także aby w celach poszu-
kiwania miejsca zamieszkania, pracy, zapisania do szkoły, pozyskania dowodu tożsamości 
lub w celu wyjaśnienia konfliktów rodzinnych opuścił zakład karny na czas nieprzekraczający 
dwóch tygodni. Z pieniędzy, jakie otrzymuje skazany w zakładzie karnym, odtrąca się 20% 
w celu przekazania na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej (http://www.publikacje.edu.pl/
publikacje.php?nr=7717). Więzień, przed zwolnieniem z zakładu karnego, może skierować się 
do sądu penitencjarnego z prośbą o nadzór kuratora, w szczególności gdy oczekiwane warun-
ki życia po opuszczeniu więzienia mogą mu przeszkadzać w readaptacji społecznej.  

Za zgodą więźnia, sąd penitencjarny może obarczyć go obowiązkami. W wypadku gdy 
zostaną one należycie wypełnione lub kiedy są na to szanse przyznaje mu się tymczasowe za-
kwaterowanie oraz zapewnia pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Okres dozoru nie może być 
dłuższy niż 2 lata. 

W rzeczywistości tymczasowe zakwaterowanie bądź dodatek do czynszu dostaje jedy-
nie niewielu skazanych. W 2003 roku odsetek ten wynosił 0,07% wychodzących na wolność, 
którzy doświadczali pomocy, natomiast w 2004 roku był to 0,1%. Zadaniem dyrektora więzie-
nia w chwili zwolnienia skazanego jest przekazanie mu niezbędnych informacji dotyczących 
warunków uzyskania pomocy postpenitencjarnej. Z chwilą opuszczenia zakładu karnego wię-
zień trzymuje z depozytu instytucji swoją własność, jaką są: pieniądze, dokumenty, cenne 
przedmioty, zaświadczenie o zwolnieniu z więzienia, zatrudnieniu, a także wyniki badań le-
karskich. W przypadku gdy zwalniany nie odłożył odpowiednich środków, dyrektor więzie-
nia może mu przekazać pomoc materialną, wynoszącą do 1/3 miesięcznego wynagrodzenia 
bądź jej równowartość. Gdy opuszczający zakład karny jest niezdatny aby samodzielnie trafić 
do miejsca zamieszkania, zarząd zakładu ma obowiązek skontaktować się z rodziną bądź inną 
osobą, którą wskazał więzień i powiadomić o dacie zwolnienia, jeżeli jednak nie ma możliwo-
ści nawiązania takiego kontaktu, instytucja musi udzielić pomocy w podróży (Kodeks karny 
wykonawczy, art 41 § 1). 
 W oparciu o Kodeks Karny Wykonawczy, a szczególnie o jego 41 § 1 należy wniosko-
wać, że instytucje administracji rządowej, samorządu terytorialnego, a także kuratorzy sądowi 
są zobowiązani do zapewnienia niezbędnej pomocy więźniom oraz ich rodzinom. Pomoc ta 
dotyczy przede wszystkim wsparcia materialnego, medycznego, wsparcia w poszukiwaniach 
zatrudnienia oraz zakwaterowania, a także udzielenia niezbędnych porad prawnych (Kodeks 
karny wykonawczy, art 41 § 1). Warto dodać że pomocą dominującą jest pomoc materialna: 
w 2004 roku otrzymało ją aż 41,8% osób korzystających z zapomogi, 19% wynosiła odzież oraz 
pożywienie, 18% bilety na podróż, zaś nauką i szkoleniami zawodowymi objęto zaledwie 
0,9% wychodzących na wolność. Pomoc prawna oraz psychologiczna obejmowała jedynie 
9,25% osób. Po opuszczeniu zakładu karnego byli skazani otrzymują również świadczenia 
z pomocy społecznej, ale wyłącznie w przypadku gdy spełniają wymagane kryteria. Według 
art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej podstawą pozyskania świadczeń są 

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
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trudności w adaptacji społecznej po zwolnieniu z więzienia. Obecnie pomocą postpenitencjarną 
trudzą się m.in. takie instytucję jak: Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, Polskie Towarzystwo 
Penitencjarne, Fundacja „Barka”, Stowarzyszenie „Agape”, Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad 
Więźniami, Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” oraz MONAR (http://www.publikacje.edu.pl/
publikacje.php?nr=7717). Kierują one schroniskami dla byłych skazańców oraz oddziałami po-
mocy postpenitencjarnej, przeprowadzają terapię psychologiczną dla skazanych oraz ich ro-
dzin, udzielają wsparcia duchowego i religijnego, pomagają w przezwyciężaniu problemów ży-
ciowych, tworzeniu wniosków procesowych, ponadto aranżują spotkania z byłymi skazanymi, 
którzy pokonali przeszkody i rozpoczęli życie zgodne z prawem oraz zasadami społecznymi 
(http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717).  

Należy wspomnieć, jakie wymagania według prawa muszą spełniać osoby zamierzające 
współpracować z skazanymi bądź byłymi więźniami. Opierając się na Rozporządzeniu MS z 1 
grudnia 2003 roku w związku z dokładnym zakresem oraz trybem udziału podmiotów 
w realizacji kary, środka karnego, zabezpieczania oraz przeciwdziałania i kontroli nad ich reali-
zacją, współuczestniczyć w ww. działalności może wyłącznie osoba, która spełnia wymagania 
tj.: 

 

 posiada pełnię praw cywilnych i obywatelskich; 
 nie została skazana za czyn popełniony umyślnie; 
 nigdy nie pozbawiono jej praw rodzicielskich oraz opiekuńczych; 
 daje gwarancję właściwego wykonywania swoich obowiązków; 
 skończyła 24 lata, a w wyjątkowych przypadkach 21, jeżeli dysponuje odpowiednimi 

kwalifikacjami, bądź doświadczeniem życiowym, które może okazać się przydatne 
w kierowaniu działalnością wychowawczą bądź resocjalizacyjną (http://
www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717). 

 
 System pomocy penitencjarnej regulują następujące akty prawne:  
 

 Kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997 roku, a w szczególności jego VII i X roz-
dział; 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2005 roku w sprawie Fundu-
szu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 1 grudnia 2003 roku w sprawie dokładnego zakresu oraz trybu uczestnictwa podmio-
tów w wykonaniu kary oraz środka karnego, zabezpieczającego i zapobiegawczego, 
a dodatkowo społecznej kontroli nad ich wykonywaniem; 

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 

Pomoc postpenitencjarna z biegiem czasu zmieniała zakres swojego wsparcia. Jest ona 
bardzo ważna, szczególnie dla więźniów opuszczających zakład karny. Już w chwilach przygo-
towywania do zwolnienia więzień otrzymuje potrzebne wsparcie, wie, że są osoby które mu 
pomogą i na które może liczyć. Bardzo ważna jest także pomoc w odnalezieniu pracy. Często 
byli skazani nie odnajdują zatrudnienia. Nie mogą sobie poradzić ze swoim życiem 
i problemami, przez co powracają na drogę przestępczą. Na szczęście dziś byli skazani mogą 
liczyć na coraz większą pomoc. Pierwszy patronat wspierający więźniów powstał 
w Warszawie. Następnie powstały kolejne w każdym mieście, gdzie znajdował się zakład kar-
ny. System tej pomocy reguluje wiele aktów prawnych. 

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
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2. Problemy, z jakimi musi się zmierzyć więzień opuszczający zakład karny 
 

Więzień, który po opuszczeniu zakładu karnego zamierza przestrzegać obowiązujące-
go prawa oraz norm społecznych, będzie musiał zmierzyć się z wieloma przeszkodami doty-
czącymi życia na wolności. Próba ta jest trudna i związana z czasem, jaki skazany spędził, od-
bywając swą karę, oraz jak długo i jaki wpływ miała na izolacja penitencjarna (Iwanowska, 
2013, s. 26). Osoby skazane niekoniecznie musiały zmienić swoje przekonania, co za tym idzie 
poddać się resocjalizacji w sposób pozorny, widząc w swoim działaniu korzyści (http://
www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717). W takim przypadku bardzo prawdopodob-
ny jest powrót do środowiska przestępczego. Co więcej, osoby skazane po odbyciu kary nie-
jednokrotnie powracają do całkiem nowego świata, gdzie nie mają kogo poprosić o pomoc, 
brak im podstawowych środków do życia oraz możliwości znalezienia mieszkania czy pracy. 
Wszystkie z wymienionych czynności powodują, że powrót na wolność jest gorszy niż prze-
bywanie w więzieniu. Mimo wszystko nie tylko elementy zewnętrzne, które nie są zależne 
wyłącznie od więźniów przeszkadzają im w powrocie na wolność (http://
www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717).  

Poważną przeszkodą jest stygmatyzacja. Do osób skazanych społeczeństwo ma stosu-
nek nieufny i odrzuca je, nie zważając na charakter popełnionego przestępstwa. Generalnie 
uznaje się, że takie osoby nie zasługują na szacunek i pomoc, a kara, którą im przyznano, po-
winna być boleśnie odczuta. Ludzie niechętnie otaczają się takimi osobami, nie chcą mieć wo-
kół siebie takich sąsiadów czy współpracowników. Także pracodawcy niechętnie zatrudniają 
osoby z przeszłością przestępczą, natomiast jeśli tacy się znajdą, to jest ich bardzo niewielu 
(http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717). Przebywanie w więzieniu 
w dużym stopniu psuje więzy skazanego z rodziną. Często się zdarza, że więzień nie posiada 
prawa do przepustek, natomiast bliskich wielokrotnie nie stać na poniesienie opłat za przy-
jazd na widzenie. Bardzo często rodzina osadzonego zostaje napiętnowana przez społeczeń-
stwo. Wtedy sama też potrzebuje terapii. Występują również przypadki, kiedy więzi rodzinne 
pozostają całkowicie zerwane. Wówczas więzień nie ma gdzie się udać po przebyciu kary 
(http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717).  

 
2.1. Zadania resocjalizacji 

 

Resocjalizacja polega na zmianach w postawie oraz osobowości osób skazanych. Naj-
ważniejszym jej celem jest zminimalizowanie lub całkowite usunięcie braku adaptacji społecz-
nej osób, do których się ją kieruje. W związku z jej korekcyjnym charakterem uważa się ją za 
jeden z najtrudniejszych przebiegów wychowawczych. Resocjalizacja penitencjarna jest zjawi-
skiem bardzo trudnym, przede wszystkim dlatego, że dotyczy ona przestępców, którzy za-
zwyczaj są wrogo nastawieni do społeczeństwa, dodatkowo odbywa się ona za murami wię-
zienia w odizolowaniu od społeczeństwa co dodatkowo nie sprzyja temu procesowi. Ogólnie 
można powiedzieć, że resocjalizacja dąży do takich zmian osobowości osób jej poddanych, 
aby były one przygotowane do funkcjonowania ze społeczeństwem. W powszechnym celu 
resocjalizacji wskazuje się dwa cele, które różnią się między sobą poziomem efektywności. Ty-
mi celami są cel minimum oraz maksimum. Cel minimum określa się jako odpowiedni stan 
skazanego, który pozwala mu na funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu 

karnego zgodnie z obowiązującymi normami prawa (Machel, 2006, s. 2021). Osiągnięcie tego 
celu uodparnia byłego więźnia na podjęcie wcześniejszych jego zachowań. Drugi zaś cel mo-

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7717
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żemy określić jako stan osobowości skazanego, który ułatwi mu działanie w społeczeństwie 
zarówno poprzez przestrzeganie norm prawnych, jak również innych istotnych norm mo-
ralnych. Wypracowanie celu zabezpiecza byłego więźnia przed nieprzestrzeganiem prawa 
oraz norm moralnych, a także pozwala mu na ułożenie sobie życia zgodnie 
z obowiązującymi standardami (Machel, 2006, s. 21). 
 
Głównymi zadaniami resocjalizacji są: 

 
 wyrównanie braków w zachowaniu – jak generalnie wiadomo, zachowania prze-

stępcze oraz zaburzenia emocjonalne zazwyczaj wynikają z licznych braków róż-
nych sfer odpowiedniego zachowania. Często są to braki w umiejętności wypowia-
dania się, znikomy poziom wiedzy, brak obcowania z ludźmi. W wyniku tych bra-
ków w zachowaniu osoba nie uzyskuje wzmocnień pozytywnych, ale otrzymuje 
wzmocnienia negatywne, które często wywołują reakcje agresywne. Najistotniej-
szym zadaniem oddziaływania resocjalizacyjnego powinno być dążenie do wyrów-
nania tych braków; 

 eliminowanie negatywnych cech zachowania – osoby ze środowiska przestępczego 
zazwyczaj przyswajają sobie wiele niewłaściwych form zachowania, które 
w znacznym stopniu utrudniają im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Zadanie resocjalizacji powinno skupić się na wykluczeniu negatywnych form za-
chowania, dodatkowo dostarczając silnych wzmocnień pozytywnych; 

 wzmocnienie kontroli własnego zachowania – zachowania przestępcze wynikają 
często z nieodpowiednich reakcji do innych ludzi oraz ich majątku, ale także 
z nieumiejętnego wstrzymania swoich reakcji takich jak agresja czy zaspokajanie 

samego siebie (Pospiszyl, 2012, s. 2122). 
 

2.2.  Zasady resocjalizacji penitencjarnej 

 
 Zasady to przyjęte normy. Każda zasada uwzględnia pewne dyrektywy, jakie należy re-
spektować, gdy decydujemy się na konkretne działania. Podczas działań z osobami skaza-
nymi można wyróżnić normy, które odnoszą się zasadniczo do kwestii traktowania tych 
osób, a dodatkowo zasady resocjalizacji. Zasady generalne określają różnorakie akty praw-
ne, natomiast zasady resocjalizacji powstają z potrzeby wychowania więźniów odbywają-
cych karę (Pospiszyl, 2012, s. 272). Ważniejszymi zasadami resocjalizacji penitencjarnej są: 

 
 zasada normalności – polega na upodobnieniu życia w zakładzie karnym do życia 

na wolności. Więźniowie powinni posiadać możliwość uczestniczenia w różnych 
zajęciach, a dodatkowo komunikowania się z najbliższymi. Prawo to powinno być 
jedynie ograniczone dla więźniów bardzo zdemoralizowanych, osoby takie należy 
izolować, aby nie demoralizowały pozostałych; 

 zasada otwartości – zgodnie z tą zasadą osadzony powinien mieć prawo do kontak-
tu ze światem zewnętrznym, odwiedzin bliskich, a nawet do spotkań seksualnych 
odbywających się na terenie więzienia; 

 zasada odpowiedzialności – każdy więzień ponosi konsekwencje swoich zachowań 

przez co uczy się odpowiedzialności (Pospiszyl, 2012, s. 275276); 
 zasada indywidualizacji – zasada ta mówi o sposobie traktowania więźniów 
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z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji; 
 zasada wyboru – przez tą zasadę należy rozumieć stwarzanie takich warunków, 

gdzie więzień sam dokonuje wyborów i decyduje o swoim zachowaniu. Zasada ta 
ma miejsce wyłącznie w chwili kiedy skazany ma do wyboru wiele zachowań, nato-
miast jego zadaniem jest wybranie tylko jednego z nich. Norma ta powiązana jest 
z zasadą odpowiedzialności za samego siebie oraz za swoje czyny; 

 zasada instancji obiektywnych – opiera się na odwoływaniu w postępowaniu resocja-
lizacyjnym do różnych norm oraz wartości o charakterze społecznym; 

 zasada tworzenia środowiska wychowawczego – polega na rozmieszczeniu skaza-
nych w taki sposób, aby uniknąć wzajemnej demoralizacji oraz zagrożeń wynikają-
cych z subkultury więziennej; 

 zasada właściwego stosunku do więźnia – polega na respektowaniu praw człowiek 
oraz jego godności osobistej (Machel, 2006, s. 277). 

 
 
2.3.  Metody resocjalizacji penitencjarnej 

 

Metoda resocjalizacji penitencjarnej jest to sposób wpływania na daną osobę, w wyniku 
czego możemy uzyskać oczekiwane zmiany w jej zachowaniu. Na ogół, korzystając 
z konkretnych metod resocjalizacji, należy uwzględniać wytyczne, które płyną z zasad reso-
cjalizacji jakie opisze poniżej. Najważniejszą zasadą o której należy pamiętać to zasada 
„indywidualizacji oraz otwartości wychowawcy na drugiego człowieka”. Ta zasada pomaga 
w dotarciu do skazanego oraz uzyskaniu z nim odpowiednich relacji. Sprostanie temu zada-
niu jest bardzo ważnym elementem metod resocjalizacji. Ważny jest również dobry kontakt 
między wychowawcą a jego podopiecznym przebywającym w zakładzie zamkniętym. Pierw-
szy kontakt ma miejsce już na początku, zaraz po przybyciu skazanego do więzienia 
i nazywany jest „rozmową wstępną”. Nawiązanie porozumienia ze skazanym nie jest rzeczą 
łatwą, ponadto nie istnieją dokładne zasady, zgodnie z którymi należy postępować. Przeważ-
nie porozumienie następuje w chwili, gdy skazany nie zauważa w swoim przełożonym 
uprzedzeń oraz wrogości, a także obojętności i ponadto odczuwa, że ma kogoś, komu jego 
problemy nie są obojętne (Machel, 2006, s. 250). Początkowo wychowawca musi dążyć do te-
go, aby skazany miał do niego zaufanie, powierzał mu swoje sekrety i wiedział, że może li-
czyć na pomoc w rozwiązywaniu swoich więziennych i osobistych spraw. W taki sposób naj-
łatwiej jest dotrzeć nawet do najgorszych przestępców. Skazani to zazwyczaj ludzie 
z marginesu społecznego, wysoce zdemoralizowani, którzy mają bardzo negatywny stosunek 
do policjantów oraz prokuratorów. Istotne jest więc dążenie do pokonania tych uprzedzeń. 
Często może się wydawać, że pokonanie tych uprzedzeń jest jednoznaczne z sytuacją, która 
pozwala przełożonemu na zbudowanie autorytetu. Autorytet nie pojawia się nagle, rozwija 
się wolno, ale jest niezbędnym warunkiem udanego procesu resocjalizacji (Machel, 2006, s. 

250251). Możemy wyróżnić kilka metod resocjalizacji penitencjarnej. Są to: 
 

 metody oparte na wpływie osobistym; 
 metody oparte na wpływie sytuacyjnym; 
 metody zorganizowane; 
 metody psychokorekcyjne. 
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 Resocjalizacja jest bardzo ważnym elementem przygotowania więźnia do opuszczenia 
zakładu karnego. Jej zadaniem jest przygotowanie skazanego do życia na wolności oraz wy-
warcie na niego wpływu, dzięki któremu nie powróci do dawnych nawyków. Niewątpliwie 
jest ona procesem bardzo trudnym. Często skazani nie widzą w swoim zachowaniu niczego 
złego i nie zamierzają go zmieniać. Jednak osoba opuszczająca zakład karny, pragnąca prze-
strzegać norm oraz przepisów prawa, spotka na swojej drodze wiele przeszkód na wolności. 
Często byli więźniowie z chwilą opuszczenia murów więzienia nie mają nikogo, kogo mogliby 
poprosić o pomoc. Często nie posiadają podstawowych środków do życia. Są zdani sami na 
siebie. Często byli więźniowie uważają, że społeczeństwo ich nie akceptuje, bliscy się odwróci-
li. Lepiej jest im w więzieniu niż na wolności. 
 

 
3. Wpływ społeczeństwa oraz środowiska więziennego na ambicje osób  
opuszczających zakład karny na podstawie badań własnych 
 
 

Kara pozbawienia wolności jest karą całkowicie ograniczającą sferę ludzkiego życia. 
Odizolowanie, bez względu na czas trwania, jest wykluczeniem osoby z życia społecznego, do-
datkowo niekorzystnie wpływa na skazanego oraz na jego ambicje. Więzień, przebywający za 
murami więzienia, zostaje członkiem populacji więziennej. Musi się zatem przystosować do 
środowiska oraz zasad, jakie tam panują. Zmienia swoje zachowanie, przyzwyczajenia oraz 
poglądy. Często zdarza się także, że całkowicie zmienia swoje aspiracje, przestaje dążyć do wy-
znaczonych sobie wcześniej celów (Dymanus, 2014). 
 Przeszkody, jakie stwarza osobie środowisko więzienne, można powiązać z czterema 
aspektami środowiska. Są to: 
 

 aspekt stymulacyjny – chodzi tu o układ bodźców, jakie mają wpływ na człowieka. 
Wiadomym jest, że zakłady karne mają taką architekturę, której zadaniem jest maksy-
malne ograniczenie dopływających z zewnątrz bodźców. Skromna ilość barw, jakie 
możemy zauważyć w więzieniach, niezmienność przestrzeni, nuda, rutyna zachowań 
oraz zdarzeń wyraźnie mają negatywny wpływ na proces emocjonalno-motywacyjny, 
a dodatkowo na stan układu nerwowego skazanego; 

 aspekt funkcjonalny – pojawia się ograniczanie swobody działań oraz możliwości 
utrzymywania kontaktów z bliskimi. Rozłąka z rodzinom i przyjaciółmi doprowadza 
do niezaspokojenia potrzeb fizycznych oraz psychicznych; 

 aspekt przestrzenno—czasowy – w tym aspekcie osadzeni przejmują się, koncentrują 
na upływającym czasie oraz ograniczonej przestrzeni. Brakuje wówczas możliwości 
skutecznego wpływu na zmianę osobowości w przeludnionych zakładach karnych. 
Zatłoczenie często powoduje agresję oraz depresję. Duża ilość czasu wolnego staje się 
problemem, więźniowie muszą zapełniać go by mijał szybko i przybliżał ich do wyj-
ścia na wolność; 

 aspekt społeczny środowiska – można tu powiedzieć o systemie funkcjonowania spo-
łeczności więziennej. Związany on jest z zachowaniem skazanych oraz budowaniem 
się podkultury (Dymanus, 2014). 
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Nie tylko nieodpowiednie właściwości izolacji więziennej są negatywnymi zjawiskami, jakie to-
warzyszą karze pozbawienia wolności. Oprócz nich istnieje jeszcze wiele innych negatywnych 
następstw w postaci procesów, takich jak: 
 

 stygmatyzacja – czyli naznaczenie społeczne. Zazwyczaj odbywa się przy określeniu 
negatywnych cech oraz zachowania danej osoby, która złamała prawo i nazwanie jej 
kryminalistą. Przez ten proces naznaczona osoba przestaje wierzyć w siebie i utożsamia 
się z kryminalistami. Powoduje to odrzucenie społeczeństwa, bezradność, brak poczu-
cia własnej wartości, a dodatkowo brak motywacji do zmian. Zarówno w okresie uwię-
zienia, jak i po opuszczeniu zakładu karnego przypomina się osobie fakt, że w chwili 
złamania prawa straciła ona status obywatela i należy do środowiska przestępców. 
Osądzanie oraz opinia innych często kształtuje u więźnia sposób widzenia siebie, tak 
jak widzą go inni, a z tym często wiąże się powrót do przestępczości; 

 degradacja – negatywne emocje, na jakie narażona jest osoba w chwili pozbawienia 
wolności. Rzeczywistość więzienna wiąże się z poniżeniem, upokorzeniem, brakiem 
szacunku oraz zniewagą godności; 

 depersonalizacja – ten proces należy rozumieć jako poczucie zagubienia własnej osobo-
wości, osadzeni nie wiedzą kim na prawdę są, czują się niezauważani, mają problem 
w odnalezieniu się w rzeczywistości. Proces ten zawsze powiązany jest z niepokojem, 
lękiem oraz strachem; 

 prizonizacja – z upływem czasu skazany uczy się charakterystycznych dla środowiska 
więziennego postaw oraz sposobów zachowania, ubioru, odpoczynku, pracy, a nawet 
zwyczajów dotyczących jedzenia. Poszerza się również jego wiedza dotycząca norm 
oraz wartości jakie tam obowiązują. Prizonizacja nie sprzyja resocjalizacji 
w więzieniach, ani przyszłemu przystosowaniu społecznemu (Dymanus, 2014). 

 
 Każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności musi zmierzyć się z izolacją. Musi się 
do niej dostosować i przyzwyczaić. E. Goffman wyodrębnił kilka technik adaptacji do warun-
ków izolacji więziennej. Są to: technika wycofania się, bunt, zadomowienie, konwersja oraz kal-
kulacja. Pierwsza technika polega na całkowitym wycofaniu się z sytuacji i skoncentrowaniu się 
wyłącznie na sobie i swoich sprawach. Taki typ zachowania odznacza się całkowitym brakiem 
zainteresowania tym, co dzieje się wokół. Kolejną taktyką jest bunt. Polega on na bezkompromi-
sowej postawie, oporze oraz wrogości wobec personelu i innych więźniów. Zadomowienie jest 
kolejnym typem zachowania. Najczęściej stosują go więźniowie odporni na trudne sytuacje. 
Konwersja z kolei polega na przyjmowaniu przez skazanego wszelkich poglądów oraz oczeki-
wań personelu. Jest osobą posłuszną i zdyscyplinowaną, często wzorem do naśladowania. Nie-
jednokrotnie jednak takie zachowania są jedynie pozorne, a skazany dzięki swojemu zachowa-
niu dba o własne interesy. Ostatnim typem przystosowania jest zimna kalkulacja. Polega na 

kombinacji różnych sposobów adaptacji więziennej (Bębas, 2010, s. 2122). 
 Środowisko więzienne ma duży wpływ na osoby, które opuszczają zakład karny. Podczas 
odbywania swojej kary więźniowie przyjmują wartości oraz morale więzienne. Więzienie rządzi 
się swoimi prawami, jest światem samym w sobie. Każdy człowiek posiada ambicje, które 
kształtują się w nim już od najmłodszych lat. Stawia sobie cele i za wszelką cenę chce do nich 
dążyć. Tak samo jest w przypadku więźniów. Sytuacje, w jakich się znajdujemy, też mają na to 
wpływ. Osoba skazana, przebywająca w odizolowaniu od społeczeństwa często zsuwa swoje 
cele na dalszy plan i dostosowuje się do obyczajów panujących w zakładzie karnym. To właśnie 
za murami skazani zmieniają swoje wartości oraz zachowanie by za wszelką cenę się 
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dostosować i wpasować w środowisko. Uczą się języka specyficznego dla zakładów karnych. 
Często zdarza się, że po opuszczeniu więzienia nadal używają słów z niego wyniesionych, 
których społeczeństwo nie rozumie. Wielu skazanych ma świadomość braku środków do ży-
cia oraz zabezpieczeń socjalnych. Powrót do życia na wolności najtrudniejszy jest dla recydy-
wistów, często jest to powodem utożsamiania się z funkcjonowaniem w realiach zakładu za-
mkniętego, gdzie wszelkie jego podstawowe potrzeby są zaspokojone. Pobyt w więzieniu oraz 
dostosowanie do jego środowiska wywołuje w skazanych obawy przed powrotem do życia na 
wolności. Najczęściej boją się, że nie mają gdzie wrócić, brak im miejsca zamieszkania 
i zatrudnienia, ponadto boją się odrzucenia przez społeczeństwo oraz najbliższych.  
 Środowisko więzienne wywołuje najmniejszy wpływ na więźniów o silnej osobowości, 
obojętnych na normy kodeksu więziennego, mających silny związek z osobami przebywający-
mi na wolności, ponadto krótki wyrok i zaangażowanie się w prace oraz inne zajęcia na tere-
nie zakładu karnego. Często izolacja więzienna powoduje utratę poczucia odpowiedzialności, 
oraz oddalenie się od norm oraz wartości obowiązujących na wolności. Często zdarza się, że 
po opuszczeniu zakładu karnego, były więzień ma problemy w dostosowaniu się do życia na 
wolności. Poprzez środowisko więzienne skazany uczy się nowych zachowań, które wcześniej 

były mu obce (Bębas, 2010, s. 2230). Można powiedzieć, że więzienie, a dokładniej osoby, któ-
re w nim przebywają, często oddziaływają na siebie w dość nietypowy sposób. Zdarzają się 
więźniowie, którzy pragną władzy, a pozostali za wszelką cenę chcą im się przypodobać. Ro-
bią wszystko, co tamci im każą. Wychodząc na wolność taki człowiek, nie może się odnaleźć 
w nowym świecie, nie wie, co ma robić i dosyć często poszukuje podobnych cech u innych 
osób. Zdarza się, że ponownie wchodzi na drogę przestępczą. Więźniowie to nie zawsze źli 
ludzie, często to osoby, które zagubiły się w życiu i przez nieuwagę trafiły za kratki. Często są 
to ludzie z problemami osobistymi, którzy dla ratowania swojej sytuacji wdały się w konflikt 
z prawem. Więzienie i jego środowisko wywołuje w człowieku wstrząs, który spowodowany 
jest nową sytuacją, wyrwaniem go od dotychczasowego życia. Więźniowie tracą kontakt 
z rzeczywistością i przyjaciółmi, nie mają pracy, tracą przedmioty codziennego użytku oraz 
osobiste. Po opuszczeniu zakładu karnego nie mają do czego wracać. Często brak im miejsca 
zamieszkania oraz pracy. Ponadto wzmacniają się ich więzi z osobami naruszającymi prawo, 
po wyjściu na wolność nie zawsze udaje się te kontakty zatracić, a odnowić dawne (http://
www.karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona3.html). W wielu przypadkach środowi-
sko więzienne negatywnie wpływa na ambicje byłego więźnia. Po opuszczeniu zakładu kar-
nego uważa on, że nie jest nic wart, nic mu się nie uda i ponownie powraca na drogę przestęp-
czą. Więzienie stało się jego domem i tam czuje się lepiej niż na wolności. Ale bywają także 
przypadki kiedy więzień jest odporny na wpływy, odbywa karę, cały czas myśląc o sobie 
i swoich planach. Poddaje się procesowi resocjalizacji i za wszelką cenę chcę wyjść na prostą. 
Po opuszczeniu więzienia poszukuje pracy, udziela się społecznie i stara się żyć zgodnie 
z obowiązującym prawem i normami. Najczęściej takie osoby mają wsparcie w bliskich, to 
dzięki nim się nie poddali i zmienili swoje dotychczasowe postępowanie. Wiedzą, że mają na  
kogo liczyć i w razie problemów do kogo mogą się zwrócić. Poniżej rozmowa oraz wspomnie-
nia byłego więźnia.  
 „Już w chwili przekroczenia bramy więzienia wiedziałem, że nie będzie łatwo, stałem 
się nikim, nie miałem żadnych praw, nikt się ze mną nie liczył, a moje zdanie w ogóle nie mia-
ło znaczenia. Te barwy, atmosfera, jaka tam panuje, w niczym nie przypominały mi domu. To 
mnie niszczyło. Najgorzej było nocami, wszystko do mnie wracało, wspomnienia wyrzuty, 
a jak już udało mi się zasnąć, to te okropne koszmary. Myślałem, jak przetrwać by nie zwario-
wać, by być dalej tym samym człowiekiem. Myśli nie dawały mi spokoju, bałem się. 

http://www.karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona3.html
http://www.karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona3.html
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Wiedziałem, że jakoś muszę to przetrwać, ale gdy już wyjdę na wolność będę całkiem innym 
człowiekiem. Musiałem się dostosować, stać się taki jak inni, tego ode mnie wtedy oczekiwali. 
Początkowo było ciężko, wariowałem. Sam siebie nie poznawałem. Z czasem wszystko minęło, 
przyzwyczaiłem się, zmieniłem, robiłem to co inni. Nie rzucałem się w oczy, byłem jednym 
z nich. Początkowo mój kontakt z rodziną był dobry, nawet czasem mnie odwiedzali, opowia-
dali co u nich i reszty znajomych. Chciało mi się płakać, tak bardzo żałowałem swoich czynów, 
chciałem być z nimi. Z czasem jednak było mi wszystko jedno, chcieli, to odwiedzali, nie to 
trudno. Ich opowieści nie wzbudzały już we mnie żadnych emocji, przecież ja miałem inne ży-
cie, życie za murami, teraz tam była moja rodzina i przyjaciele. Najgorszy był czas, nie wiedzia-
łem, co mam robić, starałem się zapełnić wolne chwile by choć na chwile zapomnieć, zdarzało 
się, że z innymi więźniami graliśmy w karty albo wymienialiśmy się żartami i historiami i jakoś 
czas leciał, choć wydawało się, że ciągle stoi w miejscu. Czasami słyszałem, jak inni więźniowie 
robili różne głupoty by dostać się do szpitala i choć na chwilę wyrwać się z tego koszmaru, 
wtedy to i mnie przeszło coś takiego przez myśl. Gdy zbliżała się data mojego zwolnienia, nie 
wiedziałem, co ze sobą zrobić, z jednej strony cieszyłem się, a z drugiej bałem, jak to będzie, jak 
przyjmą mnie ludzie, czy znajdę prace. Przecież teraz całym moim światem było więzienie 
i zasady w nim panujące. Z perspektywy czasu uważam, że więzienie spowodowało we mnie 
nieodwracalne zmiany. Choć staram się żyć zgodnie z prawem, ciągle boje się, że kiedyś znów 
złamie swoje postano więźnie i kolejny raz trafie za kratki”. 
 
 

4. Opinie oraz stereotypy o osobach, które opuszczają zakład karny 
 
 
4.1.  Metodologia badań  
 

Celem przeprowadzonych przeze mnie badań było zapoznanie się z opiniami oraz ste-
reotypami na temat osób opuszczających zakład karny. W badaniu wzięły udział osoby różnej 
płci i w różnym wieku. Jako narzędzie badawcze wykorzystałam przygotowaną przez siebie 
ankietę. 

4.2.  Organizacja i przebieg badań 
 

Badania zostały przeprowadzone wśród społeczności Mielca oraz przez stronę interneto-
wą. Mają one jedynie charakter statystyczny. Liczebność przebadanej grupy wynosiła 50 osób, 
w tym 29 kobiet i 21 mężczyzn. Badanie przeprowadzono w czerwcu 2015 roku. Składało się 
ono z 15 pytań zamkniętych, z czego dwa były pytaniami wielokrotnego wyboru. Ankieta była 
anonimowa dzięki czemu każdy mógł bez skrępowania udzielić odpowiedzi zgodnych ze swo-
imi poglądami. Udział w ankiecie był dobrowolny. 
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4.3.  Wyniki przeprowadzonych badań  

 
Tabela 1. Rozkład respondentów pod kątem płci i wieku 

 

 

            
 Źródło: Badania własne 

 
 

Wykres 1. Procentowy rozkład respondentów pod względem płci i wieku 

Źródło: Badania własne 
 

 

Wśród ankietowanych było 58% kobiet i 42% mężczyzn. Zaledwie 4% respondentów 
miało mniej niż 20 lat, 80% było w wieku pomiędzy 20 a 35 lat (była to najliczniejsza grupa wie-
kowa wśród badanych osób). 14% ankietowanych było w wieku pomiędzy 35 a 50 lat. Pozosta-
ła grupa stanowiła jedynie 2%. 

 
Wykres 2. Czynność zawodowa respondentów w zależności od wykształcenia 

(rozkład procentowy) 

 

 

Źródło: Badania własne 

  
Wiek (w latach) 

Poniżej 20 2035 3550 Powyżej 50 

Kobieta 1 23 5 0 

Mężczyzna 1 17 2 1 
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Wśród ankietowanych pod względem czynności zawodowej, największą grupę (46%) 
stanowią uczniowie. 42% to osoby pracujące. 10% respondentów deklaruje się, jako osoby bez-
robotne, najmniejszą grupą są emeryci, którzy stanowią jedynie 2%.  

Zdecydowana większość respondentów (84%) odpowiedziało, że były więzień może 
poprawnie i bez wchodzenia w kolejne konflikty z prawem funkcjonować. Jednak znalazły się 
również osoby, które w to nie wierzą i stanowią oni (16%) badanych. 

 
 

Wykres 3. Czy według Pani/Pana przestępca, który opuszcza zakład karny ma szanse na  
normalne i poprawnie funkcjonowanie w społeczeństwie, bez wchodzenia w kolejne 

konflikty z prawem? 
 

 

Źródło: Badania własne 
 

 
Analizując odpowiedzi respondentów, można zauważyć, że większość z nich wierzy 

w skazanych. Daje im szanse i uważa, że wyciągnęli oni wnioski ze swojego pobytu 
w zakładzie karnym. Są też tacy, którzy w to nie wierzą, ale stanowią oni mniejszą grupę ba-
danych. 

 

 

Wykres 4. Czy uważa Pani/Pan, że osoby opuszczające zakład karny zasługują na zaufanie ze 
strony społeczeństwa? 

 

 

Źródło: Badania własne 
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Większość ankietowany uważa, że byli więźniowie zasługują na drugą szansę i zaufanie 
ze strony społeczeństwa. Są oni gotowi zaufać byłym więźniom i wyciągnąć do nich pomocną 
dłoń. Jednak 26% respondentów dało odpowiedź negatywną, uważają oni, że były więzień nie 
zasługuje na ich zaufanie. 

 

Wykres 5. Czy według Pani/Pana środowisko więzienne ma wpływ na ambicje osób  

opuszczających zakład karny? 

 

 

Źródło: Badania własne 

 

Większość, bo aż 84% ankietowanych, potwierdziło wpływ środowiska więziennego na 
ambicje osób opuszczających zakład karny. Jednak znalazły się również osoby, które uważają 
że nie ma on żadnego wpływu na jednostkę. 

 

 

Wykres 6. Jak pobyt w więzieniu wpływa na człowieka? 

 

 

Źródło: Badania własne 
 

   umer 1(2)/2017   
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Znaczna większość (82%) respondentów uważa, że pobyt w więzieniu negatywnie wpły-
wa na człowieka. 14% osób udzieliło odpowiedzi, że nie ma to żadnego wpływu, natomiast zna-
leźli się też tacy, według których pobyt w więzieniu pozytywnie wpływa na człowieka. 

 

 

Wykres 7. Które z wymienionych czynników utrudniają skuteczną resocjalizację jednostki? 

 

Źródło: Badania własne 

 

Wykres przedstawia odpowiedzi na temat czynników utrudniających skuteczną resocjali-
zację jednostki. Było to pytanie wielokrotnego wyboru. Najczęściej ankietowani stawiali na agre-
sję oraz konfliktowość. 25 osób odpowiedziało, że to nieumiejętność dostosowania się do środo-
wiska jest największą przeszkodą. Mniejszość stawiała na brak cierpliwości oraz upór w dążeniu 
do celu. 
 

Wykres 8. Czy przyjęłaby/przyjąłby Pani/Pan do pracy byłego więźnia? 

 
 

Źródło: Badania własne 

 

Większość z badanych osób odpowiedziało, że nie wie, czy przyjęłoby do pracy byłego 
więźnia. Nie znaleźli się dotychczas w takiej sytuacji, więc nie mają pojęcia jak by postąpili. 20% 
odpowiedzi było na tak. Reszta odpowiedziała, że nie przyjęłaby do pracy byłego skazańca. 
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Wykres 9. Czy uważa Pani/Pan, że polskie instytucje zajmujące się resocjalizacją są do tego  

odpowiednio przygotowane? 

 

 

Źródło: Badania własne 

 

Z 50 przebadanych osób, aż 39 uważa, że polskie instytucje zajmujące się resocjalizacją 
nie są do tego odpowiednio przygotowane. Reszta ma odmienne zdanie. 
 

Wykres 10. Czy według Pani/Pana rodzaj popełnionego przestępstwa oraz długość odbywania kary 

mają jakiś wpływ na proces resocjalizacji? 

 

 

Źródło: Badania własne 

 

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych rodzaj popełnionego przestępstwa oraz dłu-
gość kary ma wpływ na proces resocjalizacji. Odpowiedziała tak większa liczba respondentów. 
Na „nie” było ich jedynie 24%. 
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Wykres 11. Czy chciał(a)by Pani/Pan współpracować z osobą po wyroku ?  

  

 

Źródło: Badania własne 
 

 

 Z wyników ankiety jasno wynika, że większość nie chciałaby współpracować z osobą 
z wyrokiem. Jednak znaleźli się nieliczni, którzy wyrazili taką chęć. 

 

 

Wykres 12. Czy według Pani/Pana pomoc postpenitencjarna jest wystarczająca, aby skazany 
mógł rozpocząć „normalne” życie na wolności?   

 

 

Źródło: Badania własne 
 

Większość respondentów uznało, że pomoc udzielana więźniom nie jest wystarczająca 
aby mógł on rozpocząć normalne życie na wolności. 
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Wykres 13. Które z wymienionych czynników mają największy wpływ na poprawne  
funkcjonowanie osoby, która opuszcza zakład karny? 

 

 

Źródło: Badania własne 

 

Było to pytanie wielokrotnego wyboru. Jak wynika z odpowiedzi, najważniejsze jest 
wsparcie rodziny oraz akceptacja społeczeństwa. Często padała także odpowiedź, że ważna jest 
praca, która satysfakcjonuje oraz hobby. Najrzadziej wybierano wiarę. 

 

5. Wnioski z przeprowadzonych badań 

 

 Z przeprowadzonych przeze mnie badań jasno wynika, że społeczeństwo z biegiem czasu 
zmienia swoje nastawienie do osób odbywających karę pozbawienia wolności. Coraz mniej jest 
uprzedzeń wobec osób po wyroku. Często odpowiadano, że były więzień zasługuje na drugą 
szansę i zaufanie. Według ankietowanych mają oni spore szanse na normalne funkcjonowanie 
bez wchodzenia w kolejne konflikty z prawem. W pytaniu, czy przyjęli by do pracy byłego więź-
nia, byli jednak bardzo ostrożni i zaznaczali odpowiedź „nie wiem”. Wydaje mi się, że taka sytu-
acja jeszcze ich nie dotyczyła i nie musieli podejmować takiej decyzji. Dziwią mnie odpowiedzi 
dotyczące współpracy z byłym więźniem, większość bowiem na to pytanie odpowiedziała, że nie 
chciałoby jej podjąć. Może to wynikać z ich obawy, że takie osoby wciąż pozostają w kontakcie ze 
środowiskiem przestępczym i boją się, że może to mieć również negatywny wpływ na nich. Re-
spondenci większością swoich głosów zdecydowali, że długość kary oraz rodzaj popełnionego 
przestępstwa mają wpływ na przebieg procesu resocjalizacji. Natomiast czynnikami utrudniają-
cymi skuteczną resocjalizację są agresja i konfliktowość, a także nieumiejętność dostosowania się 
do środowiska. Im dłużej człowiek przebywa w izolacji, tym trudniej jest go nawrócić. Uważają 
oni również, że nasze instytucje, które zajmują się resocjalizacją nie są do tego odpowiednio 
przygotowane. Według ankietowanych największy wpływ na poprawne funkcjonowanie osoby 
wychodzącej na wolność ma akceptacja społeczeństwa, świadomość, że nie zostaną oni wytykani 
palcami, że nikt nie będzie uważał ich za gorszych. Kolejną równie często zaznaczaną odpowie-
dzią było wsparcie rodziny. Więzień, który ma się do kogo zwrócić, wie, że są osoby, które go 
wysłuchają i pomogą, nie szuka wsparcia i akceptacji wśród znajomych z więzienia. Urywa 
z nimi kontakt i stara się żyć zgodnie z prawem i normami moralnymi. Ważnym czynnikiem 
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jest także praca, która przynosi satysfakcję oraz hobby. 
 

Zakończenie 

Czy i w jaki sposób więzienie oraz jego środowisko wpływa na człowieka? Takie pytanie 
słyszeliśmy niejednokrotnie, a nawet sami je sobie zadawaliśmy. Jednak nie można na to pyta-
nie odpowiedzieć jednoznacznie. Więzienie na każdego wpływa inaczej. W dużej mierze zależy 
to od jego predyspozycji psychicznych. Bardzo duże znaczenie ma również wsparcie ze strony 
rodziny i przyjaciół. To właśnie kontakt z nimi oraz ze światem zewnętrznym pozytywnie 
wpływa na więźnia.  

Kara pozbawienia wolności całkowicie ogranicza wiele sfer naszego życia. Osoby pozo-
stające w odizolowaniu są wykluczone z normalnego funkcjonowania. Nie mają kontaktu ze 
światem zewnętrznym, co powoduje, że zadomowiają się w więzieniu. Stają się członkami spo-
łeczności więziennej. Muszą się dostosować do panujących tam obyczajów. Wielokrotnie takie 
osoby po opuszczeniu murów więzienia nadal się z nim utożsamiają. Widzą tam swoje drugie 
życie. Więzienie oraz jego środowisko całkowicie zmienia przyzwyczajenia oraz poglądy czło-
wieka. Osoby znajdujące się w nim często zapominają o swoim dotychczasowym życiu 
i rozpoczynają nowe w odizolowaniu od świata. Czują się gorsi. Wiedzą, że po powrocie na 
wolność nic już nie będzie takie samo, nawet oni będą już zupełnie innymi ludźmi. W każdym 
człowieku więzienie budzi lęk i niepokój. Jest ono instytucją bardzo skomplikowaną. Jego zada-
nie nie polega wyłącznie na izolacji społecznej, ale również na dbaniu o zmianę ich postaw 
i zachowań. Jednym z zadań więzienia jest również dążenie do zniechęcenia więźnia do konty-
nuowania działalności przestępczej (Machel, 2006, s. 10). Właśnie w tym celu prowadzony jest 
proces resocjalizacji. Ma on na celu nawrócenie skazanego na dobrą drogę. Ma pokazać mu, że 
można żyć normalnie i w zgodzie z prawem. Resocjalizacja, mimo że jest procesem bardzo 
trudnym, jest niezbędnym elementem przygotowania skazanego do wyjścia na wolność. 
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Abstract  

The main determinants of the Israel's security culture 

This article is the author's reflections on the major determinants of Israel’s security culture. In this article, the au-
thor describes the current geopolitical situation in the Middle East, legal system, religion, society and history of 
Jewish, Israel State and its specific culture, conditions and preparation for dangers from different directions. The 
author outlines the prospects for the development of Israeli security culture. 
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Wstęp 

Bezpieczeństwo państwa opiera się na utrwalonych wartościach kultywowanych 
w obrębie danej społeczności. Istotą badania kultury bezpieczeństwa państw i narodów jest 
poznanie i zrozumienie mało znanych, bądź obcych obserwatorom zachowań i motywacji słu-
żącym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa określonego podmiotu. Żeby w pełni zrozu-
mieć istotę kultury bezpieczeństwa, niezbędne jest zgłębienie, czym jest szeroko rozumiana 
kultura. Otóż kultura to ogół materialnych i niematerialnych wytworów ludzkiej działalności, 
wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych 
w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokole-
niom” (Szczepański, 1972). Problematyka podejmowana przez autora zasadniczo dotyczy 
wielu obszarów naukowych. Jednak najbardziej zasadnym jest umiejscowienie kultury bez-
pieczeństwa w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.  

Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnego i poza materialnego dorobku człowieka, 
który służy jego szeroko rozumianej obronności. Składają się na nią trzy następujące wymiary: 
mentalno-duchowy, organizacyjno-prawny oraz materialny (Hrynicki, Piwowarski, 2012, s. 7). 
Rozumiana w ten sposób kultura bezpieczeństwa towarzyszy człowiekowi od jego począt-
ków. Zapewnienie bezpieczeństwa leżało u podstaw humanizacji i stanowiło nie tylko  
o przetrwaniu gatunku ludzkiego, ale także o rozwoju innych płaszczyzn ludzkiej działalno-
ści. Najszerszą, a zarazem najbardziej szczegółową definicje kultury bezpieczeństwa przedsta-
wia prof. Marian Cieślarczyk, który definiuje kulturę bezpieczeństwa jako „wzór podstawo-
wych założeń, wartości, norm, reguł, symboli i przekonań, wpływających na sposób postrze-
gania wyzwań, szans i lub zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia 
o nim oraz związany z tym sposób zachowania, działania i współdziałania podmiotów, 
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w różny sposób przez te podmioty «wyuczonych» i wyartykułowanych w procesach szeroko 
rozumianej edukacji, w tym również w naturalnych procesach wewnętrznej integracji 
i zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyjnych, a także w procesie umacnia-
nia szeroko nie tylko militarnie rozumianej obronności, służących w miarę harmonijnemu roz-
wojowi tych podmiotów i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa, 
z pożytkiem dla siebie ale również i otoczenia” (Cieślarczyk, 2010, s. 210). Można przyjąć, iż 
najważniejszymi determinantami kultury bezpieczeństwa państwa czy narodu jest szeroko 
rozumiana geopolityka, jego historia i religia, które w zasadniczy sposób mają wpływ na kul-
turę oraz system prawny przyjęty i obowiązujący daną grupę narodową, czy etniczną. Kultura 
bezpieczeństwa wpływa również na postrzeganie miejsca danego podmiotu na arenie między-
narodowej, percepcję zagrożeń, określanie metod i modeli bezpieczeństwa, w tym wybór soju-
szy i definiowanie potencjalnych wrogów.  

Warto uświadomić sobie, że Tukidydes za sprawą swego klasycznego dzieła Wojna Pe-
loponeska uznawany jest za prekursora podejścia kulturowego do kwestii strategii 
i bezpieczeństwa. Tukidydes wskazywał na istotne różnice w podejściu greckich państw –
miast do wzajemnej rywalizacji oraz groźby konfliktu. „(…) Lacedemończycy okazali się naj-
wygodniejszymi przeciwnikami dla Ateńczyków. Dzięki temu bowiem,  
że najbardziej różnili się od nich charakterem (Ateńczycy byli energiczni i przedsiębiorczy, La-
cedemończycy powolni i bez inicjatywy), w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w wojnie morskiej 
wbrew woli pomogli Ateńczykom. Okazało się to na przykładzie Syrakuzańczyków: najbar-
dziej zbliżeni charakterem do Ateńczyków, najlepiej też wojnę przeciw nim prowadzi-
li” (Tukidydes, 1988, s. 347). 

W ramach badań nad kulturą bezpieczeństwa starano się znaleźć powiązania między 
kulturą a zachowaniem państw na podstawie modeli antropologicznych. Jedna z najbardziej 
znanych prac klasyka antropologii Amerykańskiej Ruth Benedict Chryzantema i miecz. Wzory 
kultury japońskiej (1946), traktuje o przyzwyczajeniach i obyczajach, które dla Japończyków są 
oczywiste, natomiast dla innych kultur są niezrozumiałe. „Ze wszystkich wrogów, z którymi 
Stany Zjednoczone kiedykolwiek toczyły wojnę totalną, Japończycy byli najbardziej Ameryka-
nom obcy. Żaden poważny konflikt zbrojny nie wymagał brania pod uwagę tak odmiennych 
sposobów działania i myślenia przeciwnika. (…) przyszło nam walczyć z uzbrojonym 
i w pełni wyszkolonym narodem, który jednak nie należał do tradycji kulturowej Zachodu. 
Zasady prowadzenia wojny, jakie narodom Zachodu wydawały się wpisane w naturę człowie-
ka dla Japończyków wyraźnie nie istniały” (Benedict, 2006, s. 6). 

Współcześnie wyraźnie wzrosło znaczenie nadawane bezpieczeństwu społeczno-
kulturowemu. To w jego ramach sytuują się relacje między etniczne i narodowościowe, pro-
blemy związane z ochroną tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej, rzutujące na wybu-
chy konfliktów lokalnych i niekontrolowane fale migracji. Rozpoznawalne zagrożenia czy 
priorytety i strategie w zakresie bezpieczeństwa są zmienne w czasie i zależne m.in. od poło-
żenia geograficznego, świadomości społecznej i kultury. I chodź inne metody realizacji swoich 
żywotnych interesów i rozwiązywania konfliktów, nie są nam obce, współczesna europejska 
kultura bezpieczeństwa ponad politykę siły preferuje współpracę jako środek budowania zau-
fania i w konsekwencji zapobiegania konfliktom.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie, zdaniem autora 
głównych determinantów kształtu i rozwoju kultury bezpieczeństwa Państwa Izrael.  
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Uwarunkowania geopolityczne Państwa Izrael 

Izrael położony jest na kontynencie azjatyckim na tzw. Bliskim Wschodzie, na wschod-
nim brzegu Morza Śródziemnego. Powierzchnia kraju wynosi 20 770 km². Całkowita długość 
granic Izraela to 1068 km, w tym 273 km to granice morskie (Central Inteligence Agency 
[CIA], 2016). Historycznie Izrael można podzielić na trzy krainy: Galileę na północy, Judę na 
południu oraz Samarię w centralnej części kraju. Izrael graniczy z Egiptem od zachodu, Jorda-
nią od wschodu, ze Strefą Gazy od północy, z Libanem i Syrią od północnego wschodu.  

Państwo Izrael posiada stosunkowo niewielkie zasoby złóż naturalnych. Na wyżynie 
Judzkiej, znajdującej się w centralnej części kraju, wydobywa się fosforyty, nad Morzem Mar-
twym sole potasowe i sól kamienną. W Izraelu pozyskuje się również bromek magnezu, rudy 
miedzi, fosforyty i gliny (CIA, 2016). Ropę naftową i gaz ziemny Izrael zmuszony jest impor-
tować, jednak według prognoz, odkrycie gazu u wybrzeży Izraela w 2009 roku ma potencjał 
do zmiany stosunków zagranicznych z krajami sąsiadującymi. Pole gazowe Tamar oraz pole 
naftowe Lewiatan znajdujące się na dnie Morza Śródziemnego u wybrzeży Izraela postrzega-
ne są jako szansa na poprawę sytuacji państwa w sektorze energetycznym (The Economist, 
2010).  

Izrael od zawsze cierpiał na niedobory wody, a intensywny rozwój przemysłu 
i rolnictwa sprawia, że spadek ilości i jakości wód staje się palącym problemem. Jezioro Tybe-
riadzkie i rzeka Jordan położone na północy kraju w Galilei to główne źródła wody pitnej. 
Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiadomo, że mieszkańcy regionu od zarania osadnic-
twa, dbali o wodę. Dowodem na to są ślady systemów magazynowania, przechowywania 
i przesyłania deszczówki (Ambasada Izraela w Warszawie, 2016). Odnawialne zasoby wodne 
Izraela wynoszą ok. 1,7 mld m³ rocznie, z czego 56% zużywane jest na potrzeby rolnictwa, 
a reszta na potrzeby przemysłowe i komunalne. Zbiorniki wód gruntowych i naturalne źró-
dła wody są użytkowane bardzo ostrożnie, by nie doprowadzić do ich osuszenia ani zasole-
nia. Dzięki wysokiemu poziomowi zaawansowania technicznego w Izraelu stwarza się możli-
wość poszukiwania nowych metod jej pozyskiwania: recykling ścieków, zasiewanie chmur, 
odsalanie wody brachicznej (mieszanka słodkich i słonych wód) i morskiej. System bezpie-
czeństwa Izraela w szczególności uwzględnia zagrożenia naturalne, odpowiednio przygoto-
wując się na problemy z dostarczaniem wody pitnej zarówno do użytku w gospodarstwach 
domowych, jak i w rolnictwie (Ministry of National Infrastructures, 2016). 

Kultura rolna w Izraelu stoi na bardzo wysokim poziomie. W rolnictwie pracuje około 
3% ludności czynnej zawodowo. Izrael jest w stanie zaopatrzyć swoich obywateli w żywność 
a „import produktów rolno-spożywczych ogranicza się do stosunkowo niewielkich ilości ni-
szowych wyrobów, takich jak francuskie sery, duńskie masło czy też owoce leśne, a także nie-
których, przetworzonych wyrobów rolnych z Polski (np. ogórki konserwowe), Łotwy (np. 
szproty), Ukrainy (np. kasza gryczana)” (Mackiewicz, 2016). 

W Izraelu powstała zaawansowana technologicznie gospodarka wolnorynkowa, dzięki 
czemu kraj ten jest wśród czołowych eksporterów usług związanych z cięciem diamentów, 
eksportu zaawansowanych technologii, w tym sprzętu wojskowego i produkcją preparatów 
farmaceutycznych (Consulate General of Israel to the Pacific Northwest, 2016). 

Izrael eksportuje głównie maszyny, oprogramowanie, produkty rolne, chemikalia, tek-
stylia i odzież do swoich największych partnerów handlowych, przeważnie do Stanów Zjed-
noczonych, Chin, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Niemiec (CIA, 2016). 

Od powstania pierwszego państwa, Izrael posiadał porty i dostęp do drewna potrzeb-
nego do budowy statków, jednak nigdy nie stał się morską potęgą. Lewant i Izrael przyciąga-
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ły wielkie mocarstwa. Podbicie Izraela zawsze następowało, kiedy państwa z nim niesąsia-
dujące zaczynały formować wielkie imperia (Babilon, Persja, Macedonia, Rzym, Turcja oraz 
Wielka Brytania, która kontrolowała Izrael politycznie). Żadne ze śródziemnomorskich im-
periów nie mogło być bezpieczne, jeśli nie kontrolowało terenów na Bliskim Wschodzie. 
Przyczyną ekspansji terytorialnej był fakt, że przenoszenie oddziałów jedynie drogą morską 
wprowadza ograniczenia logistyczne. Droga lądowa, która może być łatwo obroniona, jest 
niezbędna przy przerzucaniu dużych oddziałów wojskowych. Kontrola Bliskiego Wschodu 
łączy terytoria imperium śródziemnomorskiego, uniemożliwiając przybyszom ze wschodu 
możliwości dostępu do Morza Śródziemnego. Utrzymanie Bliskiego Wschodu i kontrola 
Izraela jest koniecznym następstwem dla mocarstw regionalnych, chcących utrzymać swoją 
potęgę. Lewant to miejsce, gdzie krzyżują się kontynenty, a umiejscowienie Izraela właśnie 
w tym rejonie sprawia, że silniejsze i liczniejsze narody nie mogą pozostać obojętne 
w stosunku do tego kraju (Stratford, 2011). 

 

Dzieje i kultura państwa Izrael 

Nazwa Państwa Izrael pochodzi od starożytnego Królestwa Izraela. Według tradycji 
biblijnej patriarcha żydowski Jakub otrzymał właśnie imię „Izrael”: „Odtąd nie będziesz się 
zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś” (Biblia Tysiąclecia, 
s. 55–56). 

Na temat początków Żydów nie wiadomo nic pewnego. Jedynie Księga Rodzaju wy-
jaśnia kwestie ich pochodzenia. Informacje zawarte w Starym Testamencie, wraz 
z najstarszymi glinianymi tabliczkami z Mezopotamii, pozwalają sądzić, iż historia Żydów, 
mogła rozpocząć się między XX a XV w. p.n.e. Według Biblii pierwszy patriarcha hebrajski 
Abraham na wezwanie Boga opuścił Ur (lub Harran) (Górna Mezopotamia) i ruszył wraz 
z ludem do Palestyny, zapoczątkowując dzieje narodu żydowskiego.  

Księga Wyjścia przedstawia Żydów jako niewolników pracujących przy wznoszeniu 
egipskich miast królewskich. Ponad 400 lat ucisku stało się przyczyną buntu żydowskiego, 

na czele którego stanął Mojżesz (Oxford Wielka Historia Świata, 2005, s. 7475). Wyjście Ży-
dów z Egiptu jest niewątpliwe w oparciu o źródła żydowskie, jednak prawdziwym kłopo-
tem jest brak dowodów spoza Biblii na poparcie tego wydarzenia. Kiedy Jehowa obiecał 
Abrahamowi (przed 1933 rokiem p.n.e.), że jego potomkowie odziedziczą wyznaczoną zie-
mię, powiedział jeszcze: „Wiedz z całą pewnością, że twoje potomstwo będzie osiadłym 
przybyszem w nie swojej ziemi i będą musieli im służyć, ci natomiast będą ich dręczyć 
przez czterysta lat. Ale ja osądzam naród, któremu będą służyć, i potem wyjdą z wielkim 
dobytkiem” (Rdz 15:13 –16). 

Mojżesz jest kluczową postacią do zrozumienia historii i kultury bezpieczeństwa Ży-
dów. Prowadził on naród przez ponad 40 lat przez pustynie do Ziemi Obiecanej. Za sprawą 
Boga, przekazał rodakom kamienne tablice zawierające dziesięć przykazań. Księga Wyjścia 
wskazuje, że zostawił on również szczegółowe prawo karne i cywilne. W Księdze zawarte 
są również nakazy i zakazy moralne (Oxford Wielka Historia Świata, 2005, s. 76). 

Po długiej wędrówce Izraelici przybyli do Kanaan. Zastali tam zorganizowane grupy 
plemienne, które nie zamierzały oddać swoich ziem bez walki. Rozpoczął się okres starć 
i podbojów, połączony z jednoczesnym jednoczeniem plemion żydowskich przez Josuego 
(pierwotne imię to Ozeasz. Po śmierci Mojżesza został przywódcą Izraelitów i wprowadził 
ich do ziemi Kanaan). Izraelitom najbardziej zagrażali Filistyni (lud zamieszkujący 
w starożytności tereny południowego wybrzeża Kanaanu, położone na zachód od Judei). 



NUMER 3(4)/2017             25 

 

Okazali się oni bardzo niebezpiecznym, agresywnym i zaborczym sąsiadem uzbrojonym 
w broń żelazną. W 1010 p.n.e. władzę objął Dawid, który przebywał przez pewien czas na 
dworze królewskim u Filistynów. Poznał on ich sztukę wojenną i tajniki wyrobu broni. Pierw-
szym posunięciem Dawida było utworzenie zaciężnej armii, dzięki której zepchnął Filistynów 
na wąski pas wybrzeża, likwidując przy tym przejawy dawnych wierzeń. Religia stała się 
w rękach Dawida skutecznym instrumentem polityki wewnętrznej jednoczącym skłócone ple-
miona. Dawid chciał kontrolować szlaki handlowe przechodzące przez jego ziemie (Oxford 

Wielka Historia Świata, 2005, s. 7780). Po śmierci syna Dawida, króla Salomona (970–931 
p.n.e.) państwo rozpadło się na część południową – Judę i północną – Izrael. Odtąd dwa kró-
lestwa rozwijały się osobno, czemu towarzyszyło osłabienie ich pozycji. W 722 roku p.n.e. Sal-
manasar V król Asyrii zdobył stolicę Izraela Samarię i kraj przestał istnieć. Przez następne 
dwa stulecia Judea zdołała bronić się przed najazdami Asyryjczyków. Dopiero władca Babilo-
nu Nabuchodonozor II w 586 roku p.n.e. podbił Judeę. Jerozolima upadła, a ludność dostała 
się do niewoli (Martin, 2004). Kres istnienia państwa Izraelitów nastąpił pod panowaniem 
Rzymian (63 p.n.e.–395 n.e). Wielkie powstanie, pod przewodnictwem Szymona Bar Kochby, 
jakie wybuchło w prowincji Judei w 132 roku n.e., spowodowało represje, których wynikiem 
było zniszczenie i splądrowanie świątyni jerozolimskiej. Pozostała po niej jedynie Ściana Pła-
czu. Żydzi pozbawieni swojej największej świętości rozproszyli się po całym świecie. Na pra-
wie 2 tysiące lat utracili państwowość, żyjąc w diasporze (Jewish Historical Institute [JHI], 
2016). 

Okres od powstania żydowskiego, aż do powstania Państwa Izrael określany jest jako 
„Wielka Diaspora”. Żydzi osiedlali się w różnych krajach, gdzie nakładano na nich liczne 
ograniczenia. Izraelitów spotykały prześladowania, doświadczali przymusowych przesiedleń. 
Jako zjawisko, diaspora ma zasięg ogólnoświatowy. Żydzi osiedlali się zarówno w basenie 
Morza Śródziemnego, w Europie, w Babilonii i Persji. Emigrowali także dalej na wschód do 
Indii i Chin. Po klęsce Wiosny Ludów w Europie w 1848 roku rozpoczęła się migracja Żydów 
do Stanów Zjednoczonych. Od 1918 roku rozwinęło się osadnictwo żydowskie również 
w Azji Środkowej. W okresie „Wielkiej Daiaspory” kultura i judaizm rozwijały się w krajach 
osiedlenia, czerpiąc w wielu aspektach z wpływów miejscowych kultu roku Wówczas po-
wstały zasadnicze podziały obyczajowe i języki żydowskie (jidysz, ladino) (JHI, 2016). 

Żydzi, którzy pozostali na terenie Palestyny, jak i ci, którzy wyemigrowali, doznali 
wielu krzywd w postaci pogromów, zsyłek do prac przymusowych oraz dyskryminacji. 
W Palestynie Arabowie dokonali wielu zbrodni na Żydach. Dążyli oni do umocnienia władzy 
Osmańskiej w Galilei i zagarnięcia majątków bogatej ludności żydowskiej.  

Kolejna faza prześladowań miała miejsce wiele lat później, za sprawą chrześcijan pod-
czas wypraw krzyżowych (1096–1147). U Żydów często zaciągano pożyczki. Morderstwo 
traktowano więc jako metodę na uwolnienie się od długów. Szczyt prześladowań przypada 
na XIV w., gdy epidemia dżumy spowodowała śmierci wielu milionów ludzi w całej Europie. 
To właśnie Żydów obarczono winą za wybuch zarazy, stali się tzw. kozłem ofiarnym 
(Duszeńczuk, 2009). 

Wiek XIX i XX w wielu krajach europejskich, szczególnie w Rzeszy Niemieckiej, 
w Cesarstwie Rosyjskim (później ZSRR), na terenach Polski i Ukrainy, był okresem wzmożo-
nej aktywności miejscowej ludności przeciwko Żydom. Zdecydowanie najtragiczniejszym 
wydarzeniem dla ludności żydowskiej było dojście do władzy Adolfa Hitlera w III Rzeszy 
Niemieckiej. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) w swoich zało-
żeniach zakładała odsunięcie z życia politycznego i społecznego wszystkich Żydów. W 1938 
roku ulice miast zostały zasypane odłamkami szkła ze zniszczonych żydowskich sklepów, 
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stąd też powstała nazwa wydarzenia – Noc Kryształowa. Nazwa nawiązuje również do kry-
stalizacji – oczyszczenia narodu niemieckiego. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, 
na terenach okupowanych przez Niemców, ludność żydowska była zamykana w specjalnie 
stworzonych gettach i zmuszana do pracy w obozach koncentracyjnych, w następstwie cze-
go ginęły tysiące ludzi (Encyklopedia PWN, 2016). 

Endlösung (z niem. ostateczne rozwiązanie) to kryptonim dla akcji wymordowania 
Żydów europejskich, rozpoczętej w 1941 roku. Ostateczne rozwiązanie było punktem kul-
minacyjnym antyżydowskiej polityki Niemiec. Rozmiar zdobyczy terytorialnych i stale 
wzrastająca liczba ludności żydowskiej znajdującej się pod kontrolą niemiecką, pociągnął za 
sobą konieczność ich eksterminacji wobec niemożności tworzenia gett. Jedynym rozwiąza-
niem, zgodnym z celami i dotychczasowymi metodami działania była masowa ekstermina-
cja (JHI, 2016). Szacuje się, że w wyniku działań wojennych, bezprecedensowego ludobój-
stwa, śmierć poniosło prawdopodobnie 4.5 milionów Żydów. Dokładna liczba nie jest znana 
z powodu zacierania śladów i systematycznego niszczenia archiwów przez hitlerowców 
w obliczu klęski w wojnie (Zychowicz, 2009).  

Po 1945 roku Wielka Brytania, która kontrolowała terytorium mandatowe istniejące 
w latach 1922–1948, utworzone z części terytoriów byłego Imperium Osmańskiego tzw. 
Mandat Palestyny, została wmieszana w coraz bardziej agresywny konflikt z Żydami, wal-
czącymi o swobodny dostęp żydowskiej imigracji do Palestyny. Równolegle toczące się star-
cia żydowsko – arabskie przekształciły się w 1947 roku w otwartą wojnę domową. Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 29 listopada 1947 roku Rezolucję nr 181 o podziale 
Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Jerozolima miała zostać międzynarodo-
wym miastem pod nadzorem ONZ. Społeczność żydowska zaakceptowała ten plan, ale Liga 
Państw Arabskich i społeczność arabska w Palestynie go odrzuciły.  

Ukoronowaniem wysiłków ruchu syjonistycznego było powstanie Państwa Izrael. 
Jego parlament w 1950 roku uchwalił ustawę zwaną „prawem powrotu”, zgodnie z którym 
każdy Żyd ma prawo przybyć do Izraela, osiedlić się na jego terytorium i otrzymać obywa-
telstwo (Kudlicka, 2016). Żydzi ocaleni z Holocaustu w większości zdecydowali się na po-
wrót do Izraela. Kolejną „falą” byli Żydzi ewakuujący się z państw arabskich pod naciskiem 
prześladowań, czego efektem było zwiększenie ludności Izraela w latach 1948–1960 ponad 
dwukrotnie. Celem izraelskiego rządu było uzyskanie przewagi demograficznej nad Pale-
styńczykami. Następstwem migracji milionów ludzi były problemy dotyczące podstaw do 
egzystencji, znalezienia mieszkań i środków niezbędnych do życia. Początek lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku przyniósł kolejne migracje Żydów. „Wielka Alija” z ZSRR miała zna-
czący wpływ na strukturę społeczną. Ludność przybyła w tym czasie, nie zawsze była uzna-
wana przez ortodoksyjnych wyznawców. Tak duża fala imigracji przyniosła liczne proble-
my, głównie na tle przestępczym i ekonomicznym, jednak analizując to zjawisko, można 
znaleźć również pozytywne aspekty. Wśród setek tysięcy migrantów byli również wykształ-
ceni ludzie, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój technologiczny oraz polityczny Izraela 
(Rogaciński, 2015). 

 
 

Religia i społeczeństwo Izraela 

Główną religią wyznawaną w Izraelu jest judaizm, który deklaruje 75% ludności. Mu-
zułmanie stanowią 17,5%, chrześcijanie 2%, Druzowie (grupa wyznaniowa i etniczna, która 
wyłoniła się z egipskiego izmailizmu w XI wieku) 1,6% oraz inni 3,9%.  
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Żydzi pozbawieni Świątyni skupili swoje życie wokół synagogi i Tory, która jest nie 
tylko ich świętą księgą, ale całym dziedzictwem religijnym i kulturowym. Terminu Tora uży-
wa się do określenia całej Biblii hebrajskiej, tj. Starego Testamentu. Obok Tory spisanej istnie-
je Tora ustna, dawniej przekazywana przez pokolenia w formie tradycji ustnej, później trady-
cja ta została spisana w III wieku tworząc Talmud.  

Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga, będącego nie tylko stwórcą świata, ale 
także sędzią i opiekunem. Bóg zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochro-
nę i pomoc w zamian za podporządkowanie się boskim nakazom. Religia mojżeszowa nie ma 
określonych dogmatów. Jej zasady oparte na Biblii i Talmudzie, muszą przyjmować Żydzi 
pod groźbą ekskomuniki. 

 Prawo żydowskie (halacha) reguluje życie Żydów na tyle szczegółowo, że trudno od-
dzielić wyznawanie religii od zajęć życia doczesnego. Wyznawców judaizmu obowiązuje ob-
rzezanie, przestrzeganie szabatu, powstrzymywanie się od spożywania mięsa wieprzowego 
oraz obchodzenie świąt i ścisłych postów. Kult judaizmu odprawiany w synagogach polega 
głównie na czytaniu tekstów Tory i innych ksiąg biblijnych oraz ich wyjaśnianiu w formie 
obrządków modlitewnych, paschalnych i szabasowych (Forum Żydów Polskich [FZP], 2016).  

Ludność zamieszkująca Izrael tworzy wyjątkową mieszankę kulturową z główną linią 
podziału przechodzącą pomiędzy ludnością żydowską a ludnością arabską. Stanowi to 
utrudnienie, ze względu na konieczność radzenia sobie z problemami natury ideologicznej 
i z trudnościami wielokulturowego społeczeństwa wewnątrz państw. 

Charakterystyczny dla podziału geograficznego Państwa Izrael jest podział jego społe-
czeństwa. Przybrzeżna strefa sprzyja wymianie handlowej, służąc jako połączenie pomiędzy 
morskim szlakiem handlowym, a wschodnim lądowym. Równina przybrzeżna jest bardziej 
otwarta i kosmopolityczna od reszty kraju. Korzyści jej mieszkańców są związane bardziej 
z partnerami handlowymi z basenu Morza Śródziemnego niż z rodakami w głębi kraju. Ich 
poziom życia jest wyższy, a oddanie tradycji znacznie słabsze aniżeli wśród innych Żydów. 
Mieszkańcy wybrzeża od zawsze byli bogaci, choć mniej bitni. Kontrola tego obszaru była 
zawsze ambicją dowódców, którzy chcieli zdobyć zasoby potrzebne do prowadzenia dal-
szych działań zbrojnych na terenie Palestyny. Wybrzeże jest domem dla kupców 
i wytwórców. Północny wschód kraju stanowią wzniesienia, najbliżej znajdujące się zagroże-
nia ze strony żywiołu syryjskiego. Mieszkają tam głównie rolnicy. Teren na południe od Jero-
zolimy to pustynie, najbardziej sprzyjające pasterzom i wojownikom (FZP, 2016).  

 

Kluczowe organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa 

Po uzyskaniu państwowości Izrael stanął przed wyzwaniem związanym ze stworzeniem sys-
temu prawnego. Ustrojem Państwa Izrael jest system demokratyczno – parlamentarny, cha-
rakteryzujący się brakiem konstytucji. Najważniejszymi aktami normatywnymi w państwie 
są tzw. akty konstytucyjne. Cały system polityczny Izraela opiera się na trzech filarach: usta-
wodawczym, wykonawczym oraz sprawiedliwości. Izraelski system prawny wzoruje się na 
rozwiązaniach systemu brytyjskiego, które dostosowano do potrzeb prawa żydowskiego, 
oraz na systemie prawa zwyczajowego, judaistycznego, chrześcijańskiego i prawa koranicz-
nego (Wojtyczek, 2001). 
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Do najważniejszych organów Państwa Izrael w dziedzinie bezpieczeństwa zalicza się  
Kneset – jednoizbowy parlament, który ma 120 członków wybieranych bezpośrednio 
w ogólnokrajowym głosowaniu w ordynacji proporcjonalnej bezpośrednio przez obywateli. W 
ramach zadań Knesetu z zakresu bezpieczeństwa wyróżnia się: przyjmowanie 
i opracowywanie ustaw i innych aktów prawnych niezbędnych do wdrażania podstaw zapew-
nienia bezpieczeństwa narodowego, przygotowanie podstaw i baz prawnych instytucji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo. Gabinet Rady Ministrów wybierany jest przez premiera, wy-
maga natomiast aprobaty Knessetu. 

Naczelnym elementem systemu bezpieczeństwa jest Rząd. Jego głównym zadaniem jest 
zapewnienie nienaruszalności integralnej państwa. W celu realizacji tych zadań Rząd podej-
muje działania na rzecz utrzymania pokoju, realizacji polityki bezpieczeństwa oraz polepsze-
nia stosunków międzynarodowych. Do zadań Rządu z zakresu bezpieczeństwa wyróżnia się 
przede wszystkim kierowanie wszystkimi środkami bezpieczeństwa, przygotowanie obywate-
li do powszechnej obrony państwa oraz planowanie strategiczne w obszarze bezpieczeństwa 
narodowego (Bożyk, 2002, s. 270). 

Prezydent jest wybierany pośrednio przez Knesset na siedmioletnią kadencję, bez moż-
liwości reelekcji. Jednym z naczelnych uprawnień Prezydenta Izraela jest wybór kandydata na 
premiera. Jest on również naczelnym dowódcą Sił Obronnych, a ponadto podlega mu bezpo-
średnio Minister Obrony (Bożyk, 2002, s. 270).  

Do naczelnych zadań Ministerstwa Obrony Izraela należy: zapewnienie stałej gotowości 
obronnej oraz możliwość szybkiego przejścia do ofensywy, zwalczanie działań terrorystycz-
nych, budowanie nowoczesnej armii. Natomiast Izraelski Minister Obrony jest odpowiedzial-
ny za: kierowanie polityki obronnej, przygotowanie systemu obrony narodowej, zarządzanie 
zasobami finansowymi przeznaczonymi na bezpieczeństwo, zakup uzbrojenia i sprzętu dla sił 
zbrojnych. Pod Ministerstwo Obrony Izraela podlegają Siły Obronne Izraela (Israel Ministry of 
Foreign Affairs, 2016). 

System sądowniczy Izraela ma zagwarantowaną całkowitą niezależność od władzy 
ustawodawczej i wykonawczej. Kluczową jest łacińska zasada stare decisis (pozostań przy pod-
jętej decyzji), która oznacza, że wszystkie wcześniejsze decyzje sądów muszą być uznawane za 
precedensy stanowiące prawo (Bożyk, 2002, s. 273–274). 

 

Charakterystyczne elementy kultury bezpieczeństwa narodu żydowskiego oraz   
Państwa Izrael  

Opisując specyfikę kultury bezpieczeństwa Państwa Izrael, należy zwrócić uwagę na jej 
charakterystyczne elementy dotyczące: polityki międzynarodowej, gospodarki, stopnia zmili-
taryzowania społeczeństwa, spraw wojskowych, szczególnie związanych z zadaniami wywia-
dowczymi i ochroną ludności żydowskiej oraz trudnego położenia geograficznego. Wszystkie 
te aspekty związane są z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi jakie miały wpływ 
na społeczność żydowską rozproszoną po świecie. 

Żydzi, świadomi swojej trudnej sytuacji w regionie, stworzyli system militarny obejmu-
jący całe społeczeństwo, kobiety jak i mężczyzn, Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Fakt od-
bycia służby wojskowej ma pozytywny wpływ na kształt bezpieczeństwa zewnętrznego 
i zarazem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W trakcie odbywania służby obywatele poza 
nauką obsługi sprzętu wojskowego i taktyki wojskowej, uczą się zasad pierwszej pomocy, za-
bezpieczania miejsca wypadku, zachowania opanowania w sytuacjach kryzysowych. Stopień 
zmilitaryzowania jest charakterystyczny dla państwa, które musiało znaleźć przeciwwagę dla 
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radykalnych aktów nienawiści ludności arabskiej, często bardzo zdeterminowanej, by stawiać 
opór władzy Izraela, który uważany jest za okupanta.  

Powszechny obowiązek obrony dotyczy wszystkich obywateli, którzy ukończyli 18 lat 
– dla Żydów i Druzów. Do służby wojskowej od 17 roku życia mogą przystąpić dobrowolnie 
chrześcijańscy i muzułmańscy ochotnicy. Obowiązek świadczenia służby wynosi 32 miesiące 
dla mężczyzn i 24 dla kobiet. Długość służby waha się w oparciu o przydzielone zadania woj-
skowe. Dla funkcjonariuszy czas trwania wynosi 48 miesięcy (CIA, 2016). Izrael, czerpiąc do-
świadczenie z historii własnego narodu, postawił sobie za cel obronę ojczyzny, by utrata nie-
podległości z przeszłości się nie powtórzyła. Izrael przyjął doktrynę zakładającą zniechęcenie 
agresorów, przez spowodowanie jak największych strat potencjalnego przeciwnika.  

Państwo Izrael przeznacza na wydatki wojskowe od 2010 roku około 6% swojego PKB, 
co stawia to państwo na pozycji wśród światowych liderów. Obecnie Izrael klasyfikuje się na 
piątym miejscu w porównaniu z innymi państwami, jeśli chodzi o procent PKB przeznaczony 
na wydatki wojskowe (CIA, 2016). 

Proklamowanie Państwa Izrael 14 maja 1948 roku o godzinie 16:00 w Tel Awiwie, jest 
określane przez świat islamski jako „wielka katastrofa.” Wiązało się to z opuszczeniem przez 
ludność arabską swoich miejsc zamieszkania. Izrael niemal od samego początku został zmu-
szony do walki o swoje interesy, a przede wszystkim o przetrwanie (Poznańska Filia Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich w RP, 2016). 

Egipt, Liban, Syria, Irak, była Transjordania, Arabia Saudyjska oraz Jemen praktycznie 
bezpośrednio po ogłoszeniu proklamacji Izraela wypowiedziały mu wojnę. Pomimo począt-
kowych niepowodzeń stroną zwycięską zostali Żydzi, którzy powiększyli swoje terytorium 
o ponad połowę powierzchni (Encyklopedia PWN, 2016).  

Długofalowy spór z państwami sąsiednimi zainicjował ukierunkowanie się systemu 
bezpieczeństwa Izraela na przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym o charakterze typowo 
militarnym. Szczególnie ważnym w strategii bezpieczeństwa Izraela było zapewnienie jako-
ściowej przewagi w konwencjonalnych środkach bojowych, dążenie do nieustannej przewagi 
technologicznej i gospodarczej oraz utrzymanie specjalnych stosunków z USA.  
Żydzi odgrywają rolę poważnego partnera Stanów Zjednoczonych jako strażnicy 
i reprezentanci ich interesów w regionie. Amerykańsko – Izraelskie zbliżenie zainicjowało 
wzmocnieniem Izraela w kwestiach militarnych, poprzez dostarczanie najnowszych zdobyczy 
techniki wojskowej oraz w kwestii ekonomicznej w postaci pożyczek oraz pomocy finansowej 

(Stratford, 2011). Izrael, który prawdopodobnie posiada broń jądrową, ma pozycję prawdzi-
wej potęgi militarnej na Bliskim Wschodzie. USA i ZSRR widziały w odtworzeniu państwa 
Izrael możliwość wprowadzenia swojej siły na Bliski Wschód. Rosjanie sądzili, że mogą mieć 
wpływ na Izrael przez ideologię bliższą Żydom, a Amerykanie uważali, że mogą wpływać na 
Izrael za pośrednictwem amerykańskich Żydów, którzy odegrali znaczącą rolę w jego powsta-
niu. 
 Izrael, pomimo swojej młodej państwowości, podejmuje dojrzałe i racjonalne działania. 
Głównie przejawia się to poprzez wprawę w działaniach zbrojnych, nie tylko w kwestiach de-
fensywnych, ale i ofensywnych. Prawdopodobnie spowodowane jest to tym, iż znaczna część 
obecnej kadry oficerskiej i politycznej zdobywała doświadczenie bazując na dokonaniach po-
przedników wykształconych i wychowanych po za Izraelem.  

Charakterystycznym dla tradycji wojskowej Żydów jest odwoływanie się do wydarzeń 
historycznych. Szczególnie ważnym miejscem dla żołnierzy jest Masada. Była to starożytna 
twierdza żydowska położona na szczycie płaskowyżu na wschodnim skraju Pustyni Judej-
skiej. W 73 roku Masada była jednym z ostatnich punktów oporu przeciw Rzymianom. Kiedy  



30                                               SECURITY REVIEW                                                                                                                                                           

 

Żydzi uświadomili sobie, że nie są w stanie dalej się bronić, 960 obrońców odebrało sobie 
życie (Encyklopedia PWN, 2016).  

Masada jest symbolem heroicznego oporu, walki aż do śmierci. Na jej ruinach żoł-
nierze składają przysięgę wojskową. Składając przysięgę, wypowiadają słowa „Masada 
nigdy więcej nie zostanie zdobyta” (Jewish Virtual Library, 2014). 

Państwo zapewniając swym obywatelom bezpieczeństwo organizuje wiele przed-
sięwzięć, w których realizacji uczestniczy duża liczba podmiotów. Są to nie tylko instytu-
cje rządowe i samorządowe, ale również przedsiębiorstwa prywatne. Wszystkie one two-
rzą system bezpieczeństwa narodowego. Jego skuteczne funkcjonowanie zapewnia pań-
stwu i jego obywatelom odpowiednią ochronę przed zagrożeniami i odpowiednią reak-
cję w przypadku ich wystąpienia. 

W Izraelu skomplikowana i tragiczna historia Żydów zaowocowała powstaniem 
złożonego i bardzo skutecznego systemu bezpieczeństwa. Mnogość zagrożeń wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych, sytuacja międzynarodowa oraz niechęć sąsiadów powodują, że 
Izrael stoi w obliczu trudnego wyzwania. Podwalin systemu bezpieczeństwa Państwa 
Izrael należy szukać już w początkach ruchów syjonistycznych. W tych organizacjach po-
jawiły się pierwsze przesłanki warunkujące kulturę bezpieczeństwa państwa żydowskie-
go. Obecnym w świadomości zamiarem Żydów, rozproszonych po całym świecie, był 
powrót do ojczyzny, co było ściśle uwarunkowane przez religię wyznawaną wśród 
większość tego społeczeństwa. 

Położenie geograficzne Izraela stanowi jeden z determinantów niechęci innych 
narodowości Bliskiego Wschodu. Poprzez swoją odmienność religijną i kulturową od 
krajów ościennych nie spotyka się z przyjazną polityką tych państw. 

Napływ społeczności żydowskich z całego świata do Państwa Izrael doprowadził 
do wymieszania kultury oraz tradycji. Dzięki temu procesowi powstała złożona struktu-
ra społeczna o niejednolitej mentalności, co już stanowi podstawę do rozbieżnego poglą-
du na temat priorytetów w kwestii bezpieczeństwa. 

Istotną rolę w polityce Izraela odgrywają zagrożenia ze strony takich ugrupowań 
jak Hamas i Hezbollah. Działania tych organizacji stanowią poważną przeszkodę 
w tworzeniu bezpiecznego Izraela. Główne zagrożenie ze strony tych ugrupowań stano-
wią działania asymetryczne na tle konfliktu izraelsko – palestyńskiego.  

Po raz pierwszy od 60 lat, 13 sierpnia 2015 roku Państwo Izrael oficjalnie przedsta-
wiło Strategię Obrony. Generał Gadi Eizenkot, szef Sztabu Generalnego zaprezentował 
część jawną strategii. Strategia obrony stanowi odpowiedź na zachodzące zmiany 
w najbliższym otoczeniu Izraela. Opublikowany dokument jest drugim od początku po-
wstania państwa, którego treści zostały przedstawione do publicznej wiadomości. Pierw-
sza strategia została upubliczniona w latach pięćdziesiątych zeszłego wieku w czasie rzą-
dów premiera Dawida Ben–Guriona. Ogłoszona przez generała Eizenkota strategia, jest 
kluczowym dokumentem wytyczającym ścieżkę działania Izraelskich Sił Obronnych. Do-
kument określa zadania oraz wyzwania stojące przed siłami zbrojnymi. Najważniejszą 
misją armii jest zapewnienie przetrwania Państwa Izrael, utrzymanie integralności tery-
torialnej oraz ochrona jego obywateli i mieszkańców. Kluczowe dla strategii jest utrzy-
manie charakteru państwa jako siedziby narodu żydowskiego. Dokument zakłada obro-
nę wartości demokratycznych oraz zapewnienie stabilności socjalnej i gospodarczej pań-
stwa (The Washington Institute, 2015). 

Kompleksowe podejście do zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oznacza 
odejście od polityki skoncentrowanej wyłącznie na ochronie własnych granic. W celu rea-
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lizacji zadań określonych w strategii, ustalono kluczowe zasady Koncepcji Bezpieczeństwa 
Narodowego. W aspekcie wojskowym Izrael musi posiadać zdolności odstraszania potencjal-
nych przeciwników, wczesnego ostrzegania oraz skuteczny proces podejmowania decyzji. 
Odstraszanie ma odsunąć zagrożenie konfliktów, które w latach 60. pogrążyły Izrael, Jorda-
nię, Syrię, Egipt i Irak. Ze względu na zagrożenia pochodzące w większości ze strony organi-
zacji terrorystycznych, wojsko izraelskie musi być gotowe do prowadzenia działań niesyme-
trycznych. Kluczowe dla bezpieczeństwa kraju są takie czynniki, jak: uznanie na arenie mię-
dzynarodowej, dobre stosunki dyplomatyczne z sąsiadami i organizacjami międzynarodowy-
mi (The Washington Institute, 2015). 

Po uzyskaniu niepodległości ciągłe niebezpieczeństwo ze strony muzułmańskich sąsia-
dów zmusiło żydowskich decydentów do utworzenia służb specjalnych. Mosad (Instytut do 
spraw Wywiadu i Zadań Specjalnych) jest agencją wywiadowczą odpowiedzialną m.in. za 
gromadzenie danych poza granicami kraju. Formalnie agencja została utworzona 1 kwietnia 
1951 roku. Mosad jest dzisiaj powszechnie uważany za najlepszy wywiad świata. Jego agenci 
prowadzili operacje, które w ciągu istnienia służby wpłynęły na losy Izraela i nie tylko. Do  
głośnych sukcesów zalicza się: schwytanie Adolfa Eichmanna, zlikwidowanie radykalnej, pa-
lestyńskiej organizacji terrorystycznej Czarny Wrzesień, przejęcie tajnego referatu Nikity 
Chruszczowa o kulcie jednostki i zbrodniach Stalina, doprowadzenie do eksodusu i ocalenia 
etiopskich Żydów, unieszkodliwienie syryjskich instalacji jądrowych i wyeliminowanie czoło-
wych irańskich fizyków (Bar–Zohar M. Mishal Nissim, 2012). Zdolność wczesnego ostrzega-
nia niemal od początku stanowią kluczowy element przewagi Izraela nie tylko na polu bitwy, 
ale również w obszarze polityki. W okresie gwałtownych zmian zachodzących w regionie, 
wywiad wymaga ciągłego rozwijania zdolności i budowania pozycji.  

 

Perspektywy rozwoju kultury bezpieczeństwa 

 Przewidywania dotyczące rozwoju kultury bezpieczeństwa Państwa Izrael dotyczą 
głównie rozwoju w dziedzinach wojskowości i strategii, również tej dotyczącej polityki we-
wnętrznej i zagranicznej. Burzliwa historia narodu żydowskiego, jak również położenie geo-
polityczne w otoczeniu nieprzychylnych sąsiadów sprawiają, że Izrael stworzył podwaliny 
nurtu w kulturze bezpieczeństwa, dla przyszłych pokoleń. Izrael zaczyna rozumieć zmiany 
jakie zachodzą w mentalności w społeczności arabskiej i stan obecnej sytuacji żydowsko –
palestyńskiej. Choć droga do ostatecznego porozumienia jest wciąż długa, już należy upatry-
wać widocznych zmian w podejściu rządu Izraelskiego do kwestii palestyńskiej. Jest to głów-
ne uwarunkowanie kultury bezpieczeństwa, mające znaczenie w perspektywie przyszłości. 

Żydzi na rzecz własnych interesów gospodarczych, przy zastosowaniu zręcznej dyplo-
macji, starają się przekonać Egipt i Jordanię, by zdały sobie sprawę z ważnej roli dobrych rela-
cji tych państw z Izraelem. Działania rządu skupiają się na odsunięciu zakorzenionych 
w kulturze wzajemnych uprzedzeń Arabów i Żydów. Można spodziewać się dalszego pogłę-
biania relacji gospodarczych z najbliższymi sąsiadami, jednak główną przeszkodą może oka-
zać się radykalizacja religijna grup decyzyjnych w sąsiednich krajach arabskich. Kolejnym 
ważnym elementem geopolitycznym mającym wpływ na kształt przyszłych dogmatów kultu-
ry bezpieczeństwa Izraelitów jest stosunek Iranu do Izraela. Pojawiające się informacje 
w dyskursie politycznym o możliwości prowadzenia działań typowo militarnych między ty-
mi państwami stanowią podstawę do prowadzenia działań prewencyjnych przez Izrael 
i kształtowania systemu bezpieczeństwa ukierunkowanego na zagrożenia ze strony Iranu, 
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który w regionie dysponuje największą armią i wielką siłą rażenia środków konwencjonal-
nych. Iran stawia się w roli głównego przeciwnika Żydów i obrońcy muzułmańskich intere-
sów w Palestynie (Stratford, 2011). Blisko od początku 2003 roku, obalenie przez USA reżi-
mu Saddama Hussajna w Iraku, konflikty w państwach arabskich oraz dojście do władzy 
Baracka Obamy, który zapoczątkował poważne przesunięcia akcentów w polityce bliskow-
schodniej Waszyngtonu, otworzyło Iranowi drogę do niczym nie skrępowanego artykuło-
wania i urzeczywistniania jego mocarstwowych aspiracji względem obszaru bliskowschod-
niego. Niewykluczone jest, że rządowi w Jerozolimie przyszły, teoretyczny konflikt 
z Iranem jest potrzebny, aby zapewnić sobie przewagę i swobodę realizacji partykularnych 
interesów. Kultura bezpieczeństwa Izraela ukierunkowana głównie na zagwarantowanie 
przetrwania państwa i jego obywateli, w swoich założeniach dopuszcza możliwość użycia 
siły w celu zapewnienia niezbędnej przestrzeni politycznej w rejonie.  

Sztab Generalny Izraelskich Sił Obronnych dostrzega zagrożenie w swoim najbliż-
szym otoczeniu, pod postacią destabilizacji sytuacji w Syrii i Libanie oraz ze strony islam-
skich grup fundamentalistycznych i rozwoju światowego ruchu dżihadu. Zachodzące obec-
nie akty terrorystyczne na świecie mogą negatywnie wpłynąć na rozwój kultury bezpie-
czeństwa, poprzez zachowanie społeczeństwa izraelskiego, które może okazać się nie dość 
wytrzymałe wobec wojny psychologicznej prowadzonej przez radykałów islamskich. Żydzi 
szczególnie obawiają się aktów terroru związanych m.in. z dokonywaniem porwań 
i zabójstw. Dlatego dla izraelskich wojskowych istotne jest zapewnienie zdecydowanego 
zwycięstwa w ewentualnych kampaniach wojennych przeciwko Państwu Islamskiego 
i doprowadzenie do przewagi wywiadowczej, mogącej przeciwdziałać aktom terroru  
(Stratford, 2016). 

W dłuższej perspektywie, Izrael stoi przed szeregiem problemów strukturalnych, 
w tym niskiej stopy aktywności zawodowej dla najszybciej rozwijających się segmentów 
społecznych – ortodoksyjnych społeczności arabsko – izraelskich. Ponadto, progresywna, 
konkurencyjna gospodarka, w tym sektor technologii Izraela oparty na wyższym wykształ-
ceniu zatrudnia tylko około 8% siły roboczej. Reszta społeczeństwa zatrudniona głównie 
w przemyśle i usługach spotyka się z problemem niedofinansowania, co może spowodo-
wać odpływ młodych ludzi (CIA, 2016). 

W rozpatrywaniu przyszłości rozwoju kultury bezpieczeństwa Izraela należy doce-
nić kwestię pomocy Stanów Zjednoczonych. Pomoc USA można podzielić na wsparcie: po-
lityczne, ekonomiczne i zbrojne. Powodem wstawiennictwa Amerykanów była realizacja 
własnych interesów w regionie. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Tramp 
podczas kampanii po fotel prezydenta oświadczył, że „kocha Izrael” i „będzie wspierał go 
z całego serca”. Skrytykował jednocześnie ówcześnie urzędującego prezydenta Baracka 
Obamę za to, że ten robi zbyt mało dla swojego bliskowschodniego sojusznika. 

Armia Izraela w przyszłości będzie musiała zwiększyć manewrowość swoich wojsk 
lądowych, aby były w stanie szybciej odpowiadać na zagrożenia pojawiające się na wszyst-
kich możliwych frontach. Dodatkowo przewaga nad przeciwnikiem ma zostać uzyskana 
dzięki rozwinięciu środków wywiadowczych oraz rozpoznania lotniczego. Planiści opo-
wiadają się za rozwojem uzbrojenia wojskowego wysokiej precyzji. Już teraz Izrael jest 
głównym eksporterem dronów wojskowych zaspokajając 61% rynku światowego 
(Rabinowitz, 2016).  

Gdy izraelskie wojsko skupia się jedynie na bezpośrednich interesach i zagrożeniach, 
dyplomacja musi patrzeć o wiele dalej. Izrael jest niezmiennie uwikłany w globalne intere-
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sy, starając się zmieniać równowagę na Bliskim Wschodzie na swoją korzyść, dlatego też 
niezmiernie ważne dla przyszłości Żydów jest zawieranie sojuszy z większymi mocarstwa-
mi świata. 

Izrael chodź jest małym krajem, otoczonym przez państwa kilkukrotnie przewyższa-
jące go pod względem liczby ludności, musi radzić sobie z wieloma zagrożeniami. Kultura 
bezpieczeństwa tego kraju powinna rozwijać się przede wszystkim w kierunku przewidy-
wania zagrożeń, planowania rozwoju i przygotowaniu zarówno militarnego, jak 
i ideologicznego ludności.  

Gospodarka Izraela jest dynamiczna, uprzemysłowiona, bazuje na zaawansowanych 
badaniach i rozwoju oraz rozwiązaniach high–tech. Będzie się rozwijała w stronę dalszej 
dywersyfikacji. Pewną barierą rozwojową jest fakt, że wymiana towarowa może odbywać 
się tylko drogą morską lub powietrzną, co zwiększa koszty transportu. Biorąc pod uwagę 
potencjał technologiczny oraz jeden z najbardziej skutecznych na świecie systemów inno-
wacji, już dziś możemy mówić, że Izrael stał się prawdziwą potęgą regionalną, posiadającą 
zdolność projekcji siły za granicą. 

Izrael może przetrwać tylko, jeśli będzie manewrował między wielkimi mocarstwa-
mi, dysponującymi zasobami, których sam nie posiada. Dlatego więc musi być pomysłowy 
i zarazem przebiegły, co niejednokrotnie jeszcze będzie powodem konfliktów w tym regio-
nie świata.  
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Abstract 

The meaning of security systems and activities aimed at preventing terrorist acts and their consequences in civil aviation 

 

Airborne terrorism is a growing problem in the modern world due to the continuing development of aviation, 
its sensitivity and complexity, and the dynamics of terrorism. Specific actions need to be taken to prevent or 
reduce the effects of terrorism. These include the definition of infrastructure requirements for airports and 
aircraft, various barriers and counter–terrorism. Their formulation, character and intensification depends on 
the specific region and level of threat. 
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Wstęp 

 

Problematyka związana z bezpieczeństwem w międzynarodowych portach lotni-
czych jest ciągle poruszana ze względu na postępujący rozwój transportu lotniczego 
i powstawanie coraz to nowych wyzwań wynikających z rosnącej liczby osób wykorzystu-
jących ten środek transportu (Laprus, 2010, s. 6). Mowa tu nie tylko o tym jak usprawnić 
i zwiększyć przepustowość w przestrzeni powietrznej z zachowaniem odpowiedniego po-
ziomu bezpieczeństwa, lecz także w jaki sposób zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pa-
sażerów zanim jeszcze wsiądą do statku powietrznego. Na podstawie ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia porty lotnicze i otaczające go tereny wraz z ich 
urządzeniami podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne, uzbrojone formacje. 
Z nieco innego punktu widzenia ochrona portów lotniczych jest niezbędna z uwagi na zali-
czanie ich do infrastruktury krytycznej. W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko Unii 
Europejskiej w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej, ponieważ szczególną uwagę 
zwraca ona w kierunku ochrony przed terroryzmem. Z tego też powodu cywilne porty lot-
nicze wyposażane są w systemy i urządzenia, które służą do skutecznego eliminowania 
wszelkich zagrożeń związanych m.in. z terroryzmem lotniczym (Siadkowski, 2013, s. 199–
200). Ponieważ sam fakt gromadzenia się dużych skupisk ludzi w jednym miejscu, szcze-
gólnie w zatłoczonych międzynarodowych portach lotniczych, wymusza na kierownictwie 
portu lotniczego stosowanie różnorakich środków ochrony (osobowej, fizycznej 
i technicznej), to działania te kształtują bezpieczną przestrzeń w odniesieniu do komunika-
cji lotniczej na ziemi i w powietrzu. 
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Celem niniejszej pracy jest ukazanie właściwego znaczenia wybranych systemów 
bezpieczeństwa i działań lotnictwa cywilnego w zakresie ochrony przed terroryzmem, ich 
miejsca i sposoby działania. Artykuł ma także na celu uświadomienie czytelnikowi, że to, 
co może powodować zmniejszenie komfortu pasażerów oraz z drugiej strony, często jest 
niewidoczne lub/i niezrozumiałe z ich perspektywy, stanowi podstawę w tworzeniu bez-
pieczeństwa lotnictwa cywilnego, narażonego na wiele różnorakich niebezpieczeństw. 

 
Ogólne wymagania infrastrukturalne 

 

Istotą w kształtowaniu bezpieczeństwa w cywilnych portach lotniczych jest unie-
możliwienie dostępu do określonych miejsc osobom do tego nieupoważnionym. W tym ce-
lu stosuje się środki zaradcze, ograniczające lub uniemożliwiające swobodę poruszania się 
osób i pojazdów w strefach budynku portu lotniczego. Wyróżnia się więc strefy: ogólnodo-
stępne, operacyjne, zastrzeżone i części krytyczne stref zastrzeżonych. Istotne są też przej-
ścia pomiędzy tymi strefami, wejścia do nich oraz odpowiednie ich oznaczenie 
(Siadkowski, 2013, s. 199–201), tworzenie granic pomiędzy strefami może być oznaczone 
znakami, przeszkodami fizycznymi lub specjalnymi drzwiami z zamkami na karty magne-
tyczne lub wyposażone w konieczność wprowadzania kodów liczbowych. Stosuje się roz-
budowaną sieć ogrodzeń, bardzo często kilkuwarstwową, dookoła całego terenu lotniska, 
aby wyeliminować przedostanie się na teren płyty portu lotniczego osób niepowołanych. 
Pomocne są przy tym nowoczesne systemy monitoringu całodobowego, stosowane również 
wewnątrz budynków. Integralną i obowiązkową częścią systemu bezpieczeństwa jest 
ochrona fizyczna: posterunki, patrole, konwoje (Siadkowski, 2013, s. 201–202). System 
oświetlenia również spełnia swoją rolę w zakresie tworzenia bezpieczeństwa. Pozwala on 
na monitorowanie terenu wokół lotniska i na jego płycie, a oświetlenie dróg kołowania oraz 
pasu startowego ułatwia statkom powietrznym poruszanie się, w szczególności od zmierz-
chu do świtu i w czasie ograniczonej przejrzystości powietrza. 

Porty lotnicze 

Najważniejszym elementem w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jest sam budy-
nek portu lotniczego, jego umiejscowienie, konstrukcja, różnego rodzaju zabezpieczenia 
oraz ochrona. Mówiąc o szczególnej roli ochrony pasażerów i pracowników lotnictwa 
przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi lub innymi niebezpiecznymi zdarzeniami 
mogącymi wystąpić w wyniku niesprawnego systemu kontroli na lotniskach, istotnym ele-
mentem jest także teren płyty lotniska oraz jego usytuowanie w odniesieniu do otaczające-
go go terenu, a także sama konstrukcja i wyposażenie statku powietrznego, co również 
istotnie wpływa na poziom ryzyka wystąpienia wypadku lub bezprawnej ingerencji. Wsze-
lakie uwarunkowania prawne, nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe, poprzez swoją re-
strykcyjność mają za zadanie zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa, jednocześnie nie 
doprowadzając do paraliżu ruchu lotniczego. Zawsze jednak istnieje pewne ryzyko wystą-
pienia zagrożenia, a wtedy najistotniejsza jest faza reagowania, jak również wcześniejsze 
przygotowanie na taką ewentualność odpowiednich służb. Istotnie wpływa też na to prze-
myślany wcześniej projekt samej infrastruktury portu lotniczego. 

Pierwsza podstawowa kwestia to umiejscowienie samego lotniska w odniesieniu do 
otaczającego go terenu, innej infrastruktury lub też lokalnych warunków atmosferycznych, 
tzw. mikroklimatu. Znanych jest wiele takich lotnisk, gdzie stale wieją silne wiatry, otoczo-
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ne są wysokimi górami, umiejscowione są na dużej wysokości bezwzględnej, wymagają od 
pilotów ostrych skrętów tuż przed progiem pasa startowego oraz znajdują się bardzo blisko 
centrum dużego miasta (lotnisko Kai-Tak w Hong-Kongu). Bardzo ciekawy jest fakt, że lot-
nisko Kai-Tak w Hong-Kongu nie dość, że z jednej strony otoczone jest wieżowcami miej-
skimi, a z drugiej oceanem, to podchodzące tam do lądowania samoloty od strony lądu mu-
siały wykonywać ostry skręt tuż przed progiem pasa startowego, znajdując się kilkadziesiąt 
metrów nad budynkami miasta. Oczywiście poza oczywistymi zagrożeniami z tego wyni-
kającymi są też te mniej oczywiste, jak zagrożenie terrorystyczne. W przypadku lotniska 
Kai-Tak (obecnie nieczynne), istniało także poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa stat-
ków powietrznych z uwagi na wyjątkową ich bliskość z wieloma wieżowcami. Kluczowe 
w tym momencie okazały się rozbudowane systemy monitoringu (http://
www.lotniska.info/lotnisko,gibraltar-airport,84.html). Te przykłady uwidaczniają, że nie 
tylko same obiekty, które są integralną częścią portu lotniczego, wymagają szczegółowego 
planowania. Znaczący wpływ na bezpieczeństwo ma także, a może i przede wszystkim, 
usytuowanie lotniska oraz kierunku podejścia i startów statków powietrznych. W tym miej-
scu polskie porty lotnicze mogą cieszyć się brakiem takich ekstremalnych przeszkód 
i utrudnień w tworzeniu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. 

W odniesieniu do infrastruktury portu lotniczego i obowiązków z tego wynikających 
funkcjonuje ustawa Prawo lotnicze (Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 
2002 nr 130 poz. 1112)), jako krajowe przepisy prawne oraz międzynarodowe (zalecenia 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego – ICAO). Projektujący porty lotnicze 
muszą mieć na szczególnej uwadze bezpieczeństwo, czyli odpowiednie usytuowanie stref 
zastrzeżonych, stref dostępu i miejsc kontroli. Należy pochylić się też nad zaplanowaniem 
bezpiecznej przestrzeni płyty postojowej. Chodzi tu nie tylko o przestrzeganie odpowied-
nich odstępów pomiędzy miejscami postoju, ale także o wyznaczenie miejsca szczególnie 
zabezpieczonego, w którym mogłaby się zatrzymać maszyna, na której dokonano aktu bez-
prawnej ingerencji, co spowoduje szybki i łatwy do niej dostęp służbom ratunkowym, od-
dalona była od niebezpiecznych punktów, np. łatwopalnych materiałów oraz, by istniało 
odseparowanie jej od mediów i osób postronnych. Ciekawostką może też być konstrukcja 
ścian terminala lotniczego, a w szczególności dużych powierzchni oszklonych. Są one czę-
sto pochylone lub obudowane stalową siatką, co ma istotne znaczenie podczas wybuchu 
bomby wewnątrz. Po pierwsze, fala uderzeniowa jest kierowana w stronę stropu, a po dru-
gie, zniszczone szkło upada w ściśle określony sposób, aby wyrządzać jak najmniejsze obra-
żenia wśród ludzi (http://www.amw1.iq.pl/library/File/ZN%202010/16Zielinski%
20M.pdf). 

Jednym z najgroźniejszych słabych punktów portów lotniczych są ich granice. Obli-
gatoryjnie muszą być wyposażone w ogrodzenie zbudowane z siatki metalowej 
o wysokości co najmniej 1,8 metra oraz posiadać u jego szczytu drut kolczasty lub taśmę 
tnącą. Łączna wysokość ogrodzenia musi mieć przynajmniej 2,44 metra. Wokół ogrodzenia 
winna być obustronna wolna przestrzeń o szerokości wynoszącej po 3 metry szerokości. 
Obowiązkiem jest też istnienie drogi wewnętrznej wzdłuż ogrodzenia lotniska, co umożli-
wia skuteczniejsze patrolowanie terenów granicznych. Same budynki lotniska, zarówno te 
ogólnodostępne, jak i zastrzeżone dla personelu, muszą posiadać odpowiednie zabezpie-
czenia antypożarowe ze sprawnym systemem wentylacji pomieszczeń włącznie. Główne 
wejścia i drogi bezpośrednio do nich prowadzące muszą być wyraźnie oznaczone znakami, 
mogącymi świecić samodzielnie, pomimo odłączonego głównego zasilania. Wielkość par-
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kingu przed budynkiem terminala lotniskowego musi zostać odpowiednio oszacowana, 
aby nie dochodziło do przypadków blokowania wyjazdów przez pojazdy, a ogólne wypo-
sażenie i zamysł konstruktorski takiego parkingu powinno uwzględniać miejsca dla pojaz-
dów o dużych gabarytach, służb ratunkowych oraz stosowanie progów zwalniających. Za-
leca się również ustawianie trwałych przeszkód pomiędzy budynkiem terminala lotniczego 
a parkingiem, który umiejscowiony jest przy samym budynku terminala. Mają one za zada-
nie blokować te pojazdy, które chciałyby wtargnąć bezpośrednio pod sam budynek termi-
nala (zamach terrorystyczny z użyciem ładunków wybuchowych w pojeździe), lecz rów-
nież często spełniają dodatkową funkcję dekoracyjną, co zmyślnie wkomponowuje je 
w architekturę portu lotniczego. Ważne jest też, aby port lotniczy posiadał własne źródło 
zasilania awaryjnego na wypadek przerwy w dostawach prądu (http://www.amw1.iq.pl/
library/File/ZN%202010/16Zielinski%20M.pdf). 

Statki powietrzne 

Każdy statek powietrzny znajdujący się na terenie portu lotniczego podlega ochronie przed 
bezprawną ingerencją, niezależnie od miejsca i czasu, w którym aktualnie przebywa. Za-
bezpieczenie takie polega na możliwości natychmiastowego zatrzymania osób starających 
się dostać do samolotu. Za wystarczającą ochronę uważa się odseparowanie samolotu od 
sprzętów, które mogą ułatwić dotarcie do wnętrza samolotu (np. pojazd ze schodami wej-
ściowymi do samolotu) oraz wykorzystanie odpowiednich kamer monitoringu całodobo-
wego (np. z funkcją wykrywania ruchu). Gdy zaistnieje podejrzenie, że do statku powietrz-
nego miały dostęp lub próbowały dostać się nieupoważnione osoby, następuje jego szcze-
gółowe przeszukanie. Prawo do przeszukania bez wyraźnego powodu mają też służby, tj. 
Straż Graniczna oraz Służba Celna, w ramach zapobiegania przemytu broni, narkotyków 
i materiałów wybuchowych. Podstawowym i zarazem dobrze przemyślanym środkiem sto-
sowanym przeciw włamaniu do samolotu, gdy ten odbywa dłuższy postój, jest umieszcza-
nie (naklejanie) jednorazowych plomb łączących każde wejście do samolotu z jego pozosta-
łym poszyciem. Po próbie otwarcia drzwi następuje uszkodzenie plomby, której nie da się 
naprawić i przykleić na nowo, dzięki czemu pozostaje wyraźny ślad informujący 
o bezprawnym wtargnięciu lub próbie wtargnięcia do wnętrza statku powietrznego 
(Siadkowski, 2013, s. 225–227). 

Dwoma ważnymi środkami bezpieczeństwa zapewniającymi ochronę przed bez-
prawnym przejęciem samolotu są bariery techniczne oddzielające przestrzeń pasażerską od 
kokpitu (w którym znajdować powinni się tylko piloci) oraz warty ochronne. Taką barierą 
techniczną są specjalnie wzmocnione drzwi do kokpitu, zamykane od wewnątrz 
i posiadające wewnętrzny wizjer. Obowiązek montowania takich drzwi wprowadzono po 
zamachach z 11 września 2001 roku, a wymogi techniczne z tym związane zostały określo-
ne w rozdziale 13 załącznika 6 do konwencji chicagowskiej. Niektóre loty mogą być też 
uznane za operacje podwyższonego ryzyka. W takim wypadku stosuje się warty ochronne 
na pokładzie samolotu. Funkcję wartowników pełnią w przypadku polskiego prawa funk-
cjonariusze Straży Granicznej w odpowiedni sposób przeszkoleni z zakresu znajomości bu-
dowy statku powietrznego, skutków użycia broni palnej na jego pokładzie, a także sposo-
bów obezwładniania osób niebezpiecznych bez konieczności użycia broni palnej. Funkcjo-
nariusze rozmieszczani są na pokładzie statku powietrznego w odpowiedni sposób, 
w zależności od jego wielkości, typu czy liczby pasażerów (Siadkowski, 2013, s. 227–228). 
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Bariery chroniące przed bezprawną ingerencją 
 

W przypadku działań personelu na rzecz bezpieczeństwa najistotniejszą kwestią jest 
prawidłowe przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa. Jest to stosowanie m.in. technicz-
nych środków do identyfikacji lub wykrywania przedmiotów zabronionych, eliminując 
przypadki wnoszenia na pokład samolotów przedmiotów, urządzeń i materiałów mogą-
cych zagrozić bezpieczeństwu osób i mienia.  

Za kontrolę bezpieczeństwa w polskich cywilnych portach lotniczych do 18 marca 
2013 r. odpowiedzialna była Straż Graniczna. Po znowelizowaniu ustawy Prawo lotnicze, 
obowiązek ten przejął zarządzający lotniskiem (Siadkowski, 2013, s. 206–207). Pracownicy 
ochrony portów lotniczych, z czasem nabywanego doświadczenia, mogą wybierać spośród 
tłumu ludzi osobę, której zachowanie budzi podejrzenia i przeprowadzić na niej rutynową 
kontrolę osobistą. Często w ten właśnie sposób udaje się zatrzymać osoby próbujące prze-
mycić niedozwolone przedmioty lub zamierzające popełnić inne przestępstwo. Zdumiewa-
jące jest to, że dla wprawnego i doświadczonego funkcjonariusza wystarczy jedno spojrze-
nie na osobę, żeby z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić stopień zagrożenia z jej strony. 
Zwolnienie z kontroli bezpieczeństwa przysługuje według prawa jedynie Prezydentowi 
Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady 
Ministrów, członkom Rady Ministrów oraz wszystkim osobom, którym towarzyszy ochro-
na służb państwowych, i członkom delegacji oficjalnych (Siadkowski, 2013, s. 207–212). 

Przechodząc do barier technicznych, są one szczególnie widoczne i aktywne 
w strefie zastrzeżonej lotniska, gdzie kontroli podlegają wszystkie osoby oraz przedmioty 
przez nie wnoszone. Sprawdzane są też bagaże rejestrowane i podręczne, najczęściej za po-
mocą promieni rentgena lub z wykorzystaniem wytresowanych psów tropiących (w celu 
wykrycia narkotyków lub materiałów wybuchowych) (Siadkowski, 2013, s. 206–207). Sto-
sunkowo nowe na wielu lotniskach są detektory materiałów niebezpiecznych, które są 
w stanie wykryć nawet śladowe ilości materiałów wybuchowych przenoszonych na ubra-
niach i skórze pasażerów. Są to urządzenia typu Entry Scan oraz Sentinel II (Dilling, 2005, 
2005, s. 34). Te nowoczesne maszyny ETD wykorzystywane na szeroką skalę w portach lot-
niczych skutecznie uzupełniają luki w systemie bezpieczeństwa lotniczego (Dilling, 2005, s. 
34). Podczas kontroli bezpieczeństwa ważną rolę spełniają urządzenia rentgenowskie, tj. 
ProVision 2 (do prześwietlania osób), HI–SCAN (do prześwietlania bagaży), a także Exami-
ner XLB (tomograf do prześwietlania bagaży). Obowiązkowym i nieodłącznym zabezpie-
czeniem w portach lotniczych są bramki magnetyczne, wykrywające przedmioty wykonane 
z metalu. Stawiane są one na granicy strefy ogólnodostępnej i zastrzeżonej. W przypadku 
nadania sygnału ostrzegawczego przez bramkę magnetyczną, osoba poddawana jest kon-
troli manualnej lub kontroli z wykorzystaniem ręcznego detektora metalu, który potrafi do-
kładnie wskazać miejsce położenia elementu metalowego. Istotne są również systemy infor-
matyczne, rozbudowane bazy danych, np. system CAPPS (Neufville, 2003, s. 266), nowo-
czesne technologie użyte w odniesieniu do wykrywania podejrzanych zachowań, szczegól-
nie wykorzystywane w Izraelu, a także użycie na potrzeby wykrywania niedozwolonych 
substancji psów tropiących. 

Dodatkową barierą ochronną jest natomiast wspomniany wcześniej system CAPPS 
(Komputerowo Wspomagany System Profilowania Pasażera) stosowany w ochronie lotnic-
twa cywilnego Stanów Zjednoczonych Ameryki. System ten należy do środków prekontro-
li, która stosowana jest wobec każdego pasażera pomiędzy chwilą zakupu biletu 
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a poddaniem się kontroli bezpieczeństwa. System CAPPS polega na zbieraniu danych od 
linii lotniczych (wymagane personalia każdego pasażera) i analizowaniu ich pod kątem 
bezpieczeństwa, porównując m. in. z bazami danych przestępców zawartymi w wybranych 
instytucjach państwowych. Pasażer może być oznaczony przez system na trzy sposoby: 
„OK” – nie podlega dodatkowej kontroli, „Selectee” – z różnych względów należy przepro-
wadzić dodatkową i szczegółową kontrolę, oraz „No-fly” – pasażer nie może przejść do 
strefy zastrzeżonej i musi być obligatoryjnie przekazany organom ścigania (Siadkowski, 
2013, s. 324–326). Przypuszczalnie jednym z powodów, dla których czas sprawdzania doku-
mentów podczas podróży do USA jest dłuższy niż w przypadku innych krajów, jest stoso-
wanie systemu CAPPS (Neufville, 2003, s. 266). Po zamachach z 11 września 2001 roku zde-
cydowano się rozbudować system o kolejne bazy danych, np. o dodatkową bazę kryminal-
ną, dane wywiadowcze czy rejestr przedmiotów skradzionych i zagubionych. Niestety 
przebudowa systemu nie powiodła się i wygląda on obecnie podobnie jak sprzed zama-
chów, z niemal niezauważalnymi zmianami (marginalne rozszerzenia baz danych). Co cie-
kawe, system CAPPS oznaczył w 2001 roku niektórych zamachowców, którzy dokonali ak-
tu terrorystycznego w USA, zanim ci dostali się na pokład samolotów, jako osoby potencjal-
nie niebezpieczne. Nikt jednak się tym faktem nie przejął i zamachowcy mimo wcześniej-
szych sygnałów alarmowych bez trudu dostali się na pokład statków powietrznych 
(Siadkowski, 2013, s. 324). 

Środki i metody walki z terroryzmem można podzielić na defensywne i ofensywne. 
Należy więc rozróżnić dwa odmienne pojęcia z tym związane. Antyterroryzm to: 
„przedsięwzięcia obronne obejmujące działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, za-
pewniające zmniejszenie wrażliwości ludzi i obiektów na działania terrorystyczne do ogra-
niczonego użycia lokalnych jednostek sił zbrojnych włącznie. Obejmują one działania 
i udział wyspecjalizowanego personelu ochronnego w celu uniemożliwienia niepowołanym 
osobom dostępu do ochranianego wyposażenia, obiektów, materiałów i dokumentów, 
a także ich ochronę przed szpiegostwem, sabotażem, uszkodzeniami i kradzieżą. W skład 
tych działań wchodzi również ochrona osób realizowana poprzez fizyczne prowadzenie 
działań ochronnych oraz uświadamianie ochranianym, drogą praktycznych treningów, za-
grożenia aktami terrorystycznymi” (Śliwa, 2006, s. 94–95). Natomiast kontrterroryzm jest to: 
„zbiorcze określenie całości działań przeciwterrorystycznych o charakterze ofensywnym, 
mających na celu neutralizację konkretnego zagrożenia. W jego obręb wchodzą m.in opera-
cje ratowania zakładników, zatrzymania wysokiego ryzyka, neutralizacja urządzeń wybu-
chowych, jak również inne działania prowadzone często z istotnym udziałem sił specjal-
nych, w tym zbieranie informacji wywiadowczych oraz operacje militarne wymierzone 
w zaplecze terrorystów” (Bąk et al, 2013, s. 100). Jak można łatwo zauważyć, antyterroryzm 
są to działania defensywne i prewencyjne, a kontrterroryzm – ofensywne z użyciem bezpo-
średniej siły fizycznej. Jednostki kontrterrorystyczne (niejednokrotnie błędnie nazywane 
antyterrorystycznymi) są to oddziały sił specjalnych, dobrze zorganizowane i posiadające 
swoją wewnętrzną strukturę, dowództwo, system szkolenia i specjalistyczny sprzęt bojowy, 
których podstawowym priorytetem i zadaniem jest przeprowadzanie operacji odbijania za-
kładników oraz reagowanie w przypadku wyjątkowo niebezpiecznych aktów przestępczo-
ści, w tym terroryzmu (Dyczka, 2014, s. 145). Kontrterroryzm stosowany jest więc po zaist-
nieniu wyjątkowo niebezpiecznego aktu przestępczego czy terrorystycznego, w czasie do-
konywania takiego aktu lub w celu schwytania wyjątkowo niebezpiecznych przestępców 
lub terrorystów. 
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Do polskich jednostek kontrterrorystycznych można zaliczyć Grupę Reagowania 
Operacyjno-Manewrowego (GROM). Ta wojskowa jednostka została stworzona na wzór 
jednostek amerykańskich i brytyjskich 13 lipca 1990 roku. Charakteryzuje się wszechstron-
nością prowadzenia operacji specjalnych, bezpośrednich akcji, misji przeciwko terroryzmo-
wi zarówno w warunkach pokoju, kryzysu jak i wojny. Żołnierze GROM-u szkoleni są mię-
dzy innymi w zakresie przeprowadzania operacji ratowniczych szczególnie niebezpiecz-
nych, w których priorytetem jest odbicie zakładników z rąk terrorystów (Bąk et al, 2013, s. 
83–84). 

Jedną z najbardziej znanych i docenianych wojskowych jednostek specjalnych USA, 
przeznaczoną m.in. do bezpośredniej walki z terroryzmem, jest Operacyjny Oddział Sił 
Specjalnych (Special Forces Operational Detachment – Delta) znany pod nazwą Delta Force. 
Powołany został w 1977 roku po serii głośnych zamachów terrorystycznych. Ta amerykań-
ska jednostka kontrterrorystyczna posiada bogate doświadczenie bojowe odnośnie odbija-
nia zakładników z uprowadzonych samolotów lotnictwa cywilnego (Bąk et al., 2013, 61–
62).  

Spośród izraelskich odpowiedników jednostek kontrterrorystycznych na szczególną 
uwagę zasługuje jednostka Yamam. Jest to pododdział szturmowy przeznaczony do walki 
z terroryzmem należący do izraelskiej Policji Granicznej. Został utworzony w 1974 roku po 
tragicznym w skutkach zamachu terrorystycznym na izraelską szkołę. Jednostka specjalizu-
je się w przeprowadzaniu operacji: odbicia zakładników, działań bezpośrednich przeciwko 
terroryzmowi palestyńskiemu, zwalczania przestępczości zorganizowanej, ochrony niektó-
rych placówek zagranicznych, ochrony VIP-ów, tłumienia buntów w więzieniach. Podod-
dział ten jest niezwykle aktywny bojowo. Rocznie przeprowadza około 400 operacji, 
z czego połowę stanowią operacje przeciwko terrorystom (Bąk et al, 2013, s. 61–62). 

Podobnych jednostek kontrterrorystycznych jest na świecie znacznie więcej. 
Z pewnością za najlepsze z nich uważa się te, których macierzyste państwo szczególnie 
i trwale zmaga się z problemem terroryzmu. Takim państwem jest właśnie Izrael czy Stany 
Zjednoczone Ameryki. Kontrterroryzm jest istotny w sferze walki z terroryzmem, jako osta-
teczna i bezkompromisowa linia obrony, a coraz bardziej staje się ofensywy. Sztuką 
w pokonywaniu i przeciwdziałaniu terroryzmowi jest niwelowanie go metodami jak naj-
mniej inwazyjnymi i narażającymi życie ludzkie. Kontrterroryzm wyłamuje się spod tych 
prawideł, dopełniając złożony system ochrony przed terroryzmem o pewien pierwiastek 
agresji, który niestety jest niezbędny, aby skutecznie, szybko i względnie bezpiecznie po-
zbyć się konkretnego zagrożenia wymagającego najbardziej zdecydowanych i bezlitosnych 
działań. 

 

Zakończenie 

 

Jak łatwo można zauważyć, wiele kwestii dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego 
zależy nie tylko od techniki, rozwiązań prawnych i przepisów dotyczących stricte bezpie-
czeństwa, ale również od ludzi, którzy sami mogą stanowić skuteczną barierę trudną do 
oszukania i pokonania przez potencjalnego terrorystę. Poza umiejętnościami posługiwania 
się i wykorzystania sprzętu mają tutaj znaczenie również inne zdolności. Jedną 
z kluczowych jest tzw. profilowanie behawioralne, które, z racji na niekonwencjonalne 
i nieschematyczne podejście, bywa często najlepszym rozwiązaniem luk powstających 
w bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego (Siadkowski, 2013). Mistrzami w tej dziedzinie są 
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niewątpliwie Izraelczycy. Oczywiście nie można popadać ze skrajności w skrajność. Poza 
stanem bezpieczeństwa fałszywego, drugą stroną medalu może okazać się stan obsesji, cho-
ciaż jest to raczej mniej prawdopodobne. Nie można utożsamiać problemów bezpieczeń-
stwa Izraela z np. problemami Polski. Są to zupełnie dwa odmienne przypadki, różniące się 
od siebie znacząco co do poziomu i rodzaju zagrożeń. Można jednak z całą stanowczością 
stwierdzić, że każdorazowe czerpanie wiedzy i doświadczenia z rozwiązań izraelskich jest 
jak najbardziej korzystne. Nieudogodnienia, które odczuwają pasażerowie są w największej 
mierze związane z procedurami bezpieczeństwa, jak wynika to z niniejszego artykułu. Kon-
trole bezpieczeństwa, określone procedury zachowań, czy system CAPPS (USA) powodują 
wydłużenie czasu potrzebnego na wejście na pokład statku powietrznego. Inne rozwiąza-
nia, np. architektoniczne (konstrukcja wnętrza portu lotniczego), jak się okazuje (co nie jest 
oczywiste), eliminuje lub przynajmniej w dużym stopniu ogranicza skutki ewentualnego 
wybuchu bomby. Nawet dekoracje na terenie lotniska często pełnią również, a raczej prze-
de wszystkim ważną funkcję związaną ze zwiększeniem bezpieczeństwa. Nieustanny roz-
wój i wzrost znaczenia lotnictwa cywilnego w połączeniu z rosnącymi zagrożeniami terro-
rystycznymi na świecie niewątpliwie tworzy niebezpieczną mieszankę, nad którą coraz 
trudniej zapanować. Dlatego też rozwój środków, metod i systemów bezpieczeństwa na tej 
płaszczyźnie powinien być co najmniej równoległy. Tego swoistego „wyścigu zbrojeń” nie 
można powstrzymać. Należy nieustannie usprawniać rozwiązania ochrony lotnictwa cywil-
nego i w tym przypadku stagnacja oznacza niewątpliwie krok w tył. 
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„Każdy może być zasobem kontrterrorystycznym” 
 – z Maciejem Górskim rozmawia Natalia Rydzewska 

 
 

"Everyone can be a counter-terrorist" – Natalia Rydzewska talks with Maciej Górski 

 
 

Palącym problemem w Polsce jest brak przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na płaszczyźnie eduka-
cji społecznej. Zauważa się, że priorytetem dla polskich władz jest doszkalanie w zakresie walki z terroryzmem 
wyłącznie służb bezpieczeństwa. Większość obywateli natomiast nie posiada podstawowej wiedzy na temat 
ochrony na wypadek aktu terroru. O tym, w jaki sposób przygotować się na takie trudne doświadczenie, opo-
wiada Maciej Górski – twórca Anty-Terror System (metoda walki wykorzystywana w sytuacjach zagrożenia). 

 
Natalia Rydzewska: Pojęcie Anty-Terror System (zwany dalej A-T System) nie jest po-
wszechnie znane. Dlatego myślę, że warto rozpocząć rozmowę od wyjaśnienia tego ter-
minu. 

Maciej Górski: A-T System jest swoistą hybrydą. Powstał na bazie technik self-defense, roz-
budowanych o działania taktyczne w grupie osób cywilnych. To znaczy, że A-T System 
uczy zarówno indywidualnego reagowania na różnego rodzaju akty terroru, jak i działania 
w grupie. A-T System to autorski program Marcina Hawryszko, który stworzył jego pod-
waliny w postaci indywidualnego reagowania na zagrożenia. Potem dołączyłem ja dodając 
do programu reagowanie „strategiczne”, w grupie. Wyróżnia nas to, że największy nacisk 
kładziemy na trening praktyczny. Mniej ważna jest dla nas teoria, ponieważ tego można się 
dowiedzieć z mediów, książek i od ekspertów. W programie 35% to wiedza teoretyczna. 
Reszta to praktyka, czyli ćwiczenie pewnego rodzaju nawyków i zachowań. A-T Systemowi 
przyświeca promowane przez nas hasło „Każdy może być zasobem kontrterrorystycznym”. 
Jego celem nie jest zrobienie z każdego komandosa. Natomiast jeżeli każdy będzie potrafił 
5% tego, co potrafi komandos, to będziemy w stanie się obronić.  

Na czym polega wyjątkowość A-T System? 

Na tym, że reakcje wyuczone w A-T System są adekwatne do następującego ataku. Są one 
gwałtowne, bezpośrednie i nie liczą się ze skutkami. Co więcej system składa się w dużym 
stopniu z prostych technik, bazuje na podstawowych odruchach i reakcjach na różne typy 
zagrożenia. Brzmi to banalnie, ale używanie łatwych metod jest tylko pozornie oczywiste. 
Przekonaliśmy się o tym podczas jednego ze szkoleń. Przygotowaliśmy zajęcia, które pole-
gały na przeprowadzeniu natychmiastowej i gwałtownej ewakuacji sali. Sytuacja zaplano-
wana była w ten sposób, że do sali wrzucony został granat hukowy, a my wprowadziliśmy 
wielkie zamieszanie: błysk, hałas, krzyki… Większość, bo aż 2/3 osób biorących udział 
w szkoleniu, ewakuowała się schodami na wyższe piętro, co jest przecież nielogicznym roz-
wiązaniem. Oni nie mieli czasu pomyśleć, a pierwsze, na co wpadli, to ukrycie się. Zamiast 
wybiec na ulicę, na którą mieli bardzo blisko, pobiegli na górę. Celem tej symulacji było po-
kazanie uczestnikom szkolenia, w jaki sposób zachowujemy się podczas skrajnych sytuacji. 
I to się udało. Właśnie dlatego ludzie chcą się szkolić. Nikt nie chce ewakuować się schoda-
mi do góry. 

Czy według Pana idealnym modelem edukowania społeczeństwa byłaby początkowa na-
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uka o terroryzmie na poziomie szkolnym, a potem stopniowe wprowadzanie szkoleń ma-
jących na celu wpajanie nawyków obronnych? 

Absolutnie nie. Podstawowym szkoleniem reagowania w sytuacjach zagrożenia jest eduka-
cja sportowa w kierunku sportów walki. Na przykład dzieci w Izraelu uczą się ich od naj-
młodszych lat. Mają do wyboru w programie krav magę, judo albo karate. Podkreślam, że 
jest to przedmiot w szkole. Trudno wyjaśnić sześciolatkowi, czym jest terroryzm, ale można 
go nauczyć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Dla takiego małego człowieka sytuacja, 
w której obca osoba złapie ją na placu zabaw za rękę, to akt terroru. Tłumaczmy najmłod-
szym, że nikt bezkarnie nie może bić. To będzie podstawa do dalszej nauki o walce 
z terroryzmem. Dopiero później można zacząć z dzieckiem rozmowę o tym, że może je spo-
tkać takie zdarzenie jak akt terroru i nauczyć jak na nie reagować. Nauka sportów walki po-
winna odbywać się u mądrych instruktorów, którzy poza samą nauką walki niezauważal-
nie przemycają w swoich zajęciach zagadnienia związane z bezpieczeństwem.  

Czy w takim razie osoby nie mające wcześniej styczności ze sztukami walki mogą uczyć 
się Anty-Terror System?  

Oczywiście. Tak jak powiedziałem, na zajęciach koncentrujemy się na bezpardonowych re-
akcjach. To bardzo proste metody, dlatego nie jest potrzebne wcześniejsze przygotowanie. 
Wystarczy chęć i trochę wolnego czasu. Najważniejsze, czego uczymy uczestników, to my-
ślenia zgodnie z zasadą „musisz chcieć to zrobić”. Tłumaczymy, po co uczą się właśnie ta-
kich, a nie innych zachowań – reszta zależy od nich.  

Czego konkretnie można się nauczyć się na takim szkoleniu?  

Szkolenie A-T System polega głównie na symulacjach ataków terrorystycznych. Układamy 
pewne scenariusze, opowiadamy o nich i od razu realizujemy. Nasi podopieczni mają po-
kazać nam, jak reagują w sytuacji zagrożenia. Pozwalamy uczestnikom popełniać błędy, nie 
przerywamy w trakcie odgrywanego scenariusza. Dopiero po zakończonej akcji tłumaczy-
my co zrobili źle, a co dobrze. Potem powtarzamy ćwiczenie jeszcze raz – do skutku, aż za-
reagują poprawnie. Scenariusze są różne: sytuacja zakładnicza, atak bombowy, atak nożow-
nika, atak przy użyciu pasu szahida i wiele innych… Uczymy reakcji na właśnie tego ro-
dzaju zagrożenia pojedynczo i w grupie. Kształcimy też umiejętność oceny sytuacji – kalku-
lacja, jakie mamy szanse na wyjście z sytuacji cało, jakie możliwości ruchu, czego zrobić nie 
możemy. A-T System uczy również użycia do obrony wszystkiego co jest pod ręką. Dodat-
kowo wdrażamy program Run – Hide – Fight, który jest częścią A-T System. Polega on 
w pierwszej kolejności na ucieczce, potem szukaniu schronienia, a na końcu na walce. Na-
szą misją jest uświadamianie, że powiadomienie służb bezpieczeństwa to za mało. Uczymy 
liczenia na siebie i wiary we własne siły. Może się zdarzyć, że znajdziesz się w sytuacji, 
gdzie po ataku bombowym policja długo nie przyjeżdża, bo służby nie były przygotowy-
wane na akt terroru i nie wiedzą co robić. Wtedy szanse na przeżycie masz jedynie wtedy, 
jeśli sam jesteś dobrze wyszkolony.  

Czy znaczy to, że w sytuacji zagrożenia będę musiała polegać tylko na sobie? 

Nie, ważną rzeczą, jakiej również uczymy, jest praca w grupie. Wyobraźmy sobie, że nieo-
podal stoi przeciętny samochód. W pewnym momencie zauważamy, że coś jest nie tak. Ja 
mówię: „Słuchaj, widzisz ten samochód? Coś jest nie tak”. Sam fakt podzielenia się taką in-
formacją działa na naszą korzyść. Wtedy druga osoba zaczyna obserwować dany obiekt. 
Jeśli podzielimy się spostrzeżeniami jeszcze z kilkoma osobami, jesteśmy w stanie zweryfi-
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kować, czy faktycznie dzieje się coś złego czy nie. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowied-
nio wcześnie zareagować i być może ochronić swoje życie. Na tak wczesnym etapie sami 
możemy uniknąć zagrożenia. Może to zrobić każdy inteligentny student. Nie trzeba do tego 
munduru. Chciałbym podkreślić, że A-T System nie jest tylko formą obrony w sytuacji za-
grożenia terrorystycznego. Technik poznanych na warsztatach można użyć w każdej nie-
bezpiecznej sytuacji, która może spotkać nas na co dzień. Oczywiście jedno szkolenie nie 
spowoduje, że jest się wytrenowaną osobą, ale z pewnością wystarczy, aby zbudować solid-
ne fundamenty do dalszej nauki. Poza tym musimy też mieć świadomość czym jest akt ter-
roru. A jest to bezpośredni atak na zdrowie lub życie. Dziś dla wielu osób terroryzm to cały 
czas Al Kaida i porywanie samolotów. Wyobrażamy sobie coś spektakularnego i dużego. 
Tymczasem to już się skończyło. Teraz częściej można spotkać ataki typu active shooter – 
zamachowiec z bronią lub nożyczkami.  

Od dłuższego czasu eksperci ds. bezpieczeństwa nagłaśniają problem przeciwdziałania 
zagrożeniom terrorystycznym na płaszczyźnie edukacji społecznej. Panu udało się wpro-
wadzić realne rozwiązania tego problemu. Mowa tutaj o nowych zajęciach wprowadzo-
nych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Tak, udało się. Od przyszłego roku akademickiego A-T System pojawi się na Uniwersytecie 
Warszawskim jako przedmiot ogólnowydziałowy. Myślę, że to będzie ewenement i dość 
ciekawa rzecz z perspektywy studentów. Przedmiot będę prowadził ja wraz z Marcinem 
Hawryszko. Mamy też pomysł, żeby zapraszać różnych ekspertów ds. bezpieczeństwa 
i terroryzmu, którzy będą współprowadzić zajęcia. Chcemy, żeby było to jak najbardziej 
profesjonalne i wartościowe.  

Wiele osób opowiada się za wprowadzeniem zajęć dotyczących nauki  
o terroryzmie do szkół na stałe. Myśli Pan, że zajęcia z A-T System zostaną docenione na 
tyle, że w przyszłości pojawią się również na innych uczelniach w Polsce? 

Tak. Myślę, że z czasem pomysłem tym zarazimy coraz więcej osób, które będą chciały 
przeszczepić projekt do swoich uczelni. W przypadku UW pomysł udało się zrealizować po 
roku. Wszystko dzięki temu, że dr Aleksandra Gasztold poparła naszą inicjatywę 
i przekonała do niej władze uczelni. Anty-Terror System miał szansę pojawienia się jako 
przedmiot również dlatego, że studenci po prostu byli nim zainteresowani.  

 

Maciej Górski – członek specjalistycznych zespołów ochronnych chroniących dyplomatów 
i członów rodzin królewskich, ekspert ds. bezpieczeństwa, trener sztuk walki na Uniwersy-
tecie Warszawskim i zawodowy mistrz świata karate.  
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