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Wpływ doskonalenia jednostki 
na zapewnienie bezpieczeństwa

The impact of units improvement 
on ensuring safety

The term defense brings up many associations, but rarely 
this concept is associated with education. However, education 
and training, are a very important element of defensive capabil-
ity. The state’s strength and its security, according to Joseph Nye 
theory, are based on two segments – so called ,”Hard power” and 
”soft power”. Both components make up the “prudent power”. In 
analyzing the issue of national security, we should not only consid-
er the economic and geographical potential, but also the factors 
which are the part factors of the “soft power” strategy.

Keywords: improvement, education, security, value, strategy.

Termin obronność przynosi wiele skojarzeń, rzadko jednak po-
jęcie to kojarzy się z edukacją. Wychowanie, kształcenie i doskona-
lenie jest jednak bardzo ważnym elementem obronności. Siła pań-
stwa i jego bezpieczeństwo, według teorii Josepha Nye, opiera się 
o dwa segmenty tak zwaną ,,twardą siłę” (ang. hard power) i ,,mięk-
ką siłę” (ang. soft power). Oba komponenty składają się na „rozważ-
ną potęgę” (ang. smart power). Analizując kwestię bezpieczeństwa 
państwa należy zatem rozpatrywać nie tylko potencjał ekonomiczny 
i geograficzny, ale również czynniki wpisane w strategię softpower. 

Słowa kluczowe: doskonalenie, edukacja, bezpieczeństwo, war-
tość, strategia.
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Nieustannie trwające konflikty i ataki terrorystyczne 
skłaniają do refleksji nad sposobami zapewnienia bezpie-
czeństwa. Niniejszy artykuł jest przyczynem do zaintereso-
wania się bezpieczeństwem w kontekście edukacji. Mimo 
rozwoju, ciągłych zmian na wszystkich płaszczyznach funk-
cjonowania społeczeństwa, nawet tych najbardziej pier-
wotnych, jakimi są podstawowe potrzeby człowieka, bez-
pieczeństwo nadal stanowi kluczową wartość.

Rozumienie i znaczenie bezpieczeństwa 
w literaturze 

Posługiwanie się terminem ,,bezpieczeństwo” jest tak 
częste, iż jego znaczenie nie zastanawia już nikogo oprócz 
metodologów. Wydarzenia świata współczesnego zmuszają 
jednak do refleksji nad tym zjawiskiem. Rozpatrując zagad-
nienie bezpieczeństwa nie należy ograniczać tego zjawi-
ska do konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych. Na 
stan bezpieczeństwa wpływa znacznie więcej czynników, 
których zagadnienia umieszczone są również w treściach 
edukacyjnych.

Bezpieczeństwo, jako zagadnienie, nie jest przypisane 
konkretnej dyscyplinie, należy zatem rozpatrywać je jako 
wartość transdyscyplinarną. Na potrzeby tego artykułu 

przedstawione zostanie kilka ujęć rozpatrywania terminu 
bezpieczeństwo. Pierwszym znaczeniem terminu bezpie-
czeństwo jest przedstawianie go, jako stanu. Formy tak de-
finiowanego terminu bezpieczeństwa przedstawia politolog 
D. Frei:

Rysunek 1. Bezpieczeństwo, jako stan

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jakubczak R., Flis J., 
(2006) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania 
i strategie, Warszawa: Bellona. 
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Następnym sposobem definiowaniem terminu bez-
pieczeństwo jest przedstawianie go, jako nadrzędnej po-
trzeby, celu, motywu oraz wartości (Polcyn-Radomska 
2014: 216-233). Według teorii Maslowa bezpieczeństwo 
jest podstawową potrzebą człowieka. Według tej teorii 
zaspokojenie wyższych potrzeb jest możliwe tylko wów-
czas, gdy potrzeby niższego szczebla są już osiągnięte. 
Dążenie do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
na przestrzeni dziejów było i nadal jest aktualną ak-
tywnością człowieka. Pierwotnie, człowiek zmagał się  
z niebezpieczeństwami środowiska naturalnego, co zmoty-
wowało go do doskonalenia technik i narzędzi obronnych. 
Obecnie zaspokojenie bezpieczeństwa jest zadaniem jed-
nostki, państwa oraz instytucji międzynarodowych. 

Rysunek 2. Tabela Potrzeb A. H. Maslowa

Źródło: http://www.naukowiec.org/wiedza/psychologia/pi-
ramida-potrzeb-maslowa_2796.html [30.08.2016].

Stan Bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa nie jest 
czymś stałym, jest on płynny i zmienny. Dlatego bezpie-
czeństwo należy rozpatrywać również w kategorii procesu. 
Na rozumienie bezpieczeństwa jako procesu składają się 
między innymi (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek 2008):

• działalność jednostek;
• działalność samorządów;
• działalność państw;
• działalność organizacji międzynarodowych.

Opinia publiczna oraz media często wyrażają stano-
wisko, jakoby zapewnieniem bezpieczeństwa miał zajmo-
wać się tylko prezydent, minister lub służby mundurowe.              
A. Bocheniewski przedstawia inne stanowisko dotyczące tej 
samej sprawy: „Walkę o byt i godność toczy nie rycerstwo 
raz na rok, ale każdy obywatel, każdego dnia o oczywisty 
i nadrzędny cel działań każdego społeczeństwa, jakim jest 
zawsze troska i walka o wzrost sił narodowych” (Boche-
niewski 1987).

Kolejną definicją bezpieczeństwa jest ujmowanie 
tego terminu jako wartości i głównego celu społeczeństw 
i jednostek. Tak rozumiane bezpieczeństwo przedstawia  
W. Tulibacki: ,, Bezpieczeństwo tak rozumiane poprzedza 
więc inne wartości, ale samo jest jedną z wartości pod-
stawowych, spełniając rolę instrumentalną dla powstania 
i istnienia wartości materialnych i duchowych” (Tulibacki 
1999).

Bezpieczeństwo jako wartość prezentuje J. Kukułka 
(rysunek 3). Autor tak prezentowanego terminu zaznacza 
zależność bezpieczeństwa ze środkami utrzymania go, jako 
wartości.

Rysunek 3. Składne bezpieczeństwa jako wartości

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kukułka J., (1982) 
Bezpieczeństwo a współpraca europejska – współzależność 
i sprzeczność interesów, „Sprawy międzynarodowe”, nr 7.

Historyczne znaczenie edukacji 
w kontekście obronności

XXI wiek to czas nieustannych zmian i przeobrażeń. 
Nowe technologie wypierają tradycyjne metody, nato-
miast człowiek jest nie tyle obserwatorem tego procesu, co 
jego częścią. Niezmienne od wieków pozostaje, iż człowiek 
w swoim życiu kieruje się wartościami. Ów system aksjolo-
giczny jest podstawą decyzji i działań. Znaczna część systemu 
wartości kształtuje się na przestrzeni nauki szkolnej (Leger 
2005). Czas ten jest tworzeniem własnego „ja” i socjalizacji. 

Również obecna sytuacja na arenie międzynarodowej 
jest skutkiem kierowania się wartościami. Grupy terrory-
styczne upatrując wyższy cel, dokonują makabrycznych 
zbrodni. Należy zatem pamiętać, aby podczas procesu edu-
kacji budowano w uczniu system aksjologiczny odnoszący się 
do uniwersalnych wartości.
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Edukacja od wieków była gwarantem stabilizacji pań-
stwa. Władze różnych epok wykorzystywały dla własnych 
celów: proces nauczania do ideologizacji, i jak było to  
w okresie PRL-u, tworzenia ,,nowego człowieka” (Fra-
naszek 2010). Funkcjonowanie oświaty jest niezwykle 
ważnym elementem każdego społeczeństwa, ponieważ 
kształtuje wiedzę, buduje system aksjologiczny, ale tak-
że wpływa na inne dziedziny życia społecznego takie jak 
administracja, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości 
i inne. Umieszczanie w programie nauczania wartości pa-
triotycznych, narodowych lub odwrotnie antynarodowych 
np. systemowych (jak we wcześniej wspomnianym okre-
sie PRL-u) jest motywowane ukształtowaniem w młodym 
obywatelu światopoglądu odpowiadającemu władzy”. Na 
skuteczność tego procesu mają wpływ dwa istotne czyn-
niki:

• człowiek w okresie dorastania jest podatny na 
wpływy zewnętrzne, ponieważ jego osobowość 
jest w trakcie tworzenia;

• nauczyciel jest nie tylko osobą przekazującą wiedzę 
młodym pokoleniom, ale również kluczową posta-
cią dla wszelkich przemian społecznych. Zawód ten 
należy do tak zwanej grupy zaufania publicznego.

W strategii obronności edukacja ma za zadanie 
wprowadzenie ucznia w zagadnienia bezpieczeństwa 
państwa realizowane podczas zajęć „Edukacja dla bez-
pieczeństwa” oraz przekazanie uczniom patriotycznych 
wartości. Owe wartości według badaczy polskiego sys-
temu edukacyjnego, były decydujące w procesie obron-
ności państwa polskiego w czasie II wojny światowej 
(Ćwikliński 2006). Zorganizowanie systemu edukacyjne-
go w międzywojennej Polsce było trudnym wyzwaniem. 
Ze względu na wcześniejszą przynależność, tereny na 
nowo odrodzone w 1918 roku były bardzo zróżnicowa-
ne. Proces unifikacji na tych terenach przebiegał przez 
szereg trudności, które były przeszkodą w ujednoliceniu 
kształcenia w państwie polskim. Należy jednak przyznać 
słuszność badaczom, którzy zauważyli siłę patriotycz-
nych wartości w potencjale obronnym kraju. Polacy, 
jako jedyni z europejskich krajów, walczyli na wszystkich 
frontach II wojny światowej. Zarówno podczas wojny, 
jak i w okresie komunistycznym Polacy byli gotowi żyć, 
walczyć i umierać w ,,czerwono-białym honorze”. Na-
leży zatem docenić znaczenie edukacji i promowanych 
w czasie jej trwania wartości. Sięgając w głąb historii na-
leży również dostrzec znaczenie edukacji w obronności 
i bezpieczeństwie narodów. 

Jeśli przyjrzymy się wychowaniu w starożytnych 
Atenach, już wówczas widzimy to, że chłopców uczono 

czytania, pisania i rachunków obok rozwoju fizyczne-
go (Litak 2010). Można zatem wysunąć wniosek, że od 
czasów starożytnych edukację intelektualną traktowano 
na równi ze sprawnościami fizycznymi w potencjale za-
rządzania i obronności państwa. 

Na przestrzeni wieków edukacja potwierdziła swoje 
znaczenie. Można pójść nawet dalej w poszukiwaniu 
znaczenia edukacji w zarządzaniu państwem, prowa-
dzenia wojen i obronności. Strategie, broń i wynalazki 
są wynikiem odkryć ludzi, natomiast te są wynikiem 
wiedzy.

Edukacja w obecnej stategi obronności 
państwa polskiego

Edukacja jest rozwojem, podczas którego zdobywamy 
wiedzę i wykształcenie. Na edukację składają się wycho-
wanie, kształcenie i socjalizacja. 

„Edukacja dla bezpieczeństwa” jest wpisana w stra-
tegię bezpieczeństwa narodowego. Aby zdefiniować za-
gadnienie „Edukacja dla bezpieczeństwa” przyjmuje się 
definicję R. Stępnia: ,,(...) Określony system dydaktyczno 
wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środ-
ków masowego przekazu, organizacji młodzieżowych 
i stowarzyszeń, zakładów pracy oraz instytucji państwo-
wych i samorządowych, ukierunkowanej na kształcenie 
systemu wartości, upowszechnienie wiadomości i kształ-
cenie umiejętności ważnych dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa narodowego” (Stępień 1994).

W stategi obronności państwa wydanej przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, w punkcie dotyczącym 
obrony w czasie pokoju, zadania zapewniające bezpie-
czeństwo to ,,edukacja w zakresie obronności oraz pa-
triotyczne wychowanie społeczeństwa” (Strategia Obron-
ności Rzeczypospolitej Polskiej 2009). Przedmiot „Edu-
kacja dla bezpieczeństwa” jest wynikiem porozumienia 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Cele kształcenia w ramach przedmiotu „Edu-
kacja dla bezpieczeństwa” określa Ministerstwo Edukacji 
Narodowej następująco (https://men.gov.pl/wp-content/
upload s/2011/02/8c.pdf 2016):

I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony 
cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej 
samoobrony i ochrony cywilnej;

II.  Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń 
zna zasady prawidłowego działania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia;

III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w na-
głych wypadkach”.
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Treści dotyczące bezpieczeństwa bynajmniej nie znaj-
dują się tylko w dziedzinie ,,edukacja dla bezpieczeństwa”. 
A. Pieczywok odnosi się do bezpieczeństwa, jako wartości: 
,,Teoretyczne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa tkwią 
przede wszystkim w tych koncepcjach filozoficznych, psycho-
logiczno pedagogicznych i socjologicznych, które rozpoznają 
naturę człowieka i odpowiadają na pytanie, kim jest czło-
wiek, a szczególnie wskazują na bezpieczeństwo, jako po-
trzebę naturalną w życiu człowieka. Równocześnie edukacja 
dla bezpieczeństwa czerpie wiedzę z teorii filozoficznych, 
aksjologiczno-etycznych i pedagogicznych, traktując bezpie-
czeństwo jako wartość szczególnie cenną i ukierunkowana na 
działalność wychowawczą...” (Pieczywok 1998).

Równocześnie z realizowanymi treściami w przedmiocie 
„Edukacja dla bezpieczeństwa” znaczenie mają zagadnienia 
realizowane w ramach innych przedmiotów. Proces edukacji, 
obok dostarczenia wiedzy z dyscyplin naukowych, ma przy-
czynić się do rozpoznania swoich możliwości, co wpisuje się 
w założenie starożytnej maksymy strategicznej dotyczącej 
zapewnienia bezpieczeństwa ,,Poznaj dobrze wroga i poznaj 
dobrze siebie, a w stu bitwach nie doznasz klęski” (SUN TZU 
1994).

Rozpatrywanie edukacji, jako jednego z gwarantów 
bezpieczeństwa odnosi się zarówno do zganień związanych 
z przetrwaniem i zapewnieniem bytu, ale także do zapewnie-
nia możliwości do samorealizacji i poszerzania i zdobywania 
wiedzy. A. Banaszak w zapewnieniu bezpieczeństwa dopa-
truje się równego dostępu do edukacji (Banaszak, 2013). 
Prawo do nauki określa Konstytucja RP w artykule 70 ,,Wła-
dze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy 
dostęp do edukacji” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku artykuł 70).

Edukacja oraz programy realizowane w procesie kształ-
cenia mają nie tylko wpływ na bezpieczeństwo i obronność 
państwa, ale także mogą stać się jej gwarantem. Mądrze 
skonstruowany program nauczania i wychowania, może 
wypuścić obywateli posiadających fundamenty aksjologicz-
ne i znajomość najnowszych technologii, na których oparte 
są systemy obronności państwa. Dlatego umiejętne i mądre 
kierowanie polityką oświaty ma znaczenie nie tylko eduka-
cyjne i kulturowe, ale wyniki kształcenia obywateli mogą 
wpłynąć na potencjał ekonomiczny, gospodarczy i obronny 
państwa.

Podsumowanie 

Artykuł ten jest próbą ukazania zależności bezpieczeń-
stwa państwa od procesu kształcenia obywateli. Potencjał 
intelektualny ludności zamieszkującej kraj może wpłynąć 

na rozwój technologii obronności, a wartości patriotycz-
ne mogą przyczynić się do gotowości obywateli do walki 
w obronie kraju. Artykuł ten obrazuje przykłady jak władze 
wykorzystywały edukację do celów zapewnienia bezpie-
czeństwa lub jego braku. Obecna sytuacja światowa wska-
zuje, że wartości i przekonania mogą nie tylko zapewnić 
bezpieczeństwo, ale wręcz przeciwnie. Kraje europejskie 
zmagające się z przestępczością terrorystyczną również  
w edukacji dopatrują się jednego z gwarantów bezpieczeń-
stwa. We francuskich szkołach od września 2016 roku wdro-
żony zostanie program dotyczący zachowań w sytuacjach za-
grożeń, rozpoznawania ich oraz pierwszej pomocy. W Polsce, 
znaczenie edukacji w kontekście bezpieczeństwa zdaje się 
być nadal niedoceniane. Wiedza natomiast potrafi być siłą.
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