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WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ŻOŁNIERZY- 

UCZESTNIKÓW MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA 

 

W artykule omówiono konsekwencje stresu i edukacyjne możliwości zapobiegania oraz  rolę dowódcy i świadomości spo-

łecznej Podstawowym sposobem prowadzącym do efektywnego niwelowania negatywnych skutków długotrwałego funkcjono-

wania w środowisku stresogennym jest przede wszystkim wiedza na temat tego jak funkcjonuje człowiek w środowisko o pod-

wyższonym zagrożeniu, jak reaguje na czynniki stresogenne ludzki organizm oraz jakie stresory czekają na człowieka przeby-

wającego środowisku misyjnym. Ważna jest również świadomość konsekwencji urazów psychicznych i destrukcyjnych metod 

radzenia sobie ze stresem. Dlatego kluczowym w systemie zapobiegania negatywnym przejawom stresu bojowego, staje się 

rozszerzanie obowiązku posiadania podstawowej wiedzy na ten temat, nie tylko przez samego zainteresowanego, ale także 

przez najbliższe otoczenie żołnierza narażonego na czynniki wywołujące stres bojowy czy tez zespół stresu pourazowego.  

 

WSTĘP 

W ostatnim czasie świat, w szczególności społeczność interne-
tową, obiegła niezwykła akcja. Ludzie, początkowo w USA a na-
stępnie w innych krajach zaczęli robić, przez 22 dni codziennie 22 
ugięcia ramion, powszechnie zwane „pompkami” i po wykonaniu 
zadania nominować inna osobę do zrobienia tego samego. Wyzwa-
nie, na pierwszy rzut oka przypomina kolejny internetowy, a zwłasz-
cza na popularnym portalu społecznościowym bo tam głównie toczy 
się akcja, łańcuszek zwany w dzisiejszych czasach „wyzwaniem”. 
Jednak to tylko pierwsze, dość złudne wrażenie. Akcja ma bowiem 
dosyć głęboki i znaczący powód, a jej cel jest dosyć istotny. 

Otóż badania statystyczne pokazują smutny fakt – codziennie, 
na terenie Stanów Zjednoczonych samobójstwo popełnia 22 do-
tkniętych zespołem stresy pourazowego. weteranów wojennych. 
Każdego dnia PTSD zbiera swoje krwawe żniwo zakończonej woj-
ny. 

Właśnie w celu uczczenia tych 22 osób, żołnierzy, weteranów, 
którzy przegrali walkę toczona nie na polu bitwy ale w ich głowach i 
sercach powstała ta akcja. Akcja ma na celu nie tyle poprawę kon-
dycji fizycznej biorących w niej udział ludzi ale przede wszystkim 
zwrócenie uwagi świata na rosnący z roku na rok problem PTSD, na 
uświadomienia społeczeństwa grozy  tego zjawiska. Celem tych 
pompek jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa, gdyż to 
właśnie brak świadomości oraz wiedzy na temat stresu bojowego 
stanowi największe zagrożenie dla ludzi nim dotkniętych. Najwięk-
sze, bo z niewiedzy, nieświadomości społecznej rodzi się ostracyzm 
a z ostracyzmu nietolerancja i odrzucenie. To właśnie edukowanie 
bliskich, członków rodzin, sąsiadów, znajomych współpracowników 
na temat zjawiska PTSD i tego, że może być nim dotknięty każdy 
kto była „na misjach” stanowi zasadniczy element systemu walki ze 
stresem bojowym, z zapobieganiem PTST oraz z jego leczeniem. 

To pomocna dłoń jest tym elementem, który zapobiega niejed-
nokrotnie samobójstwu weterana. Aby jednak ta ręka mogła zostać 
wyciągnięta, jej właściciel musi być świadom, że jego ojciec, syn, 
brat, żona, sąsiad czy córka potrzebują pomocy. Musi wiedzieć jak 
rozpoznać symptomy stresu bojowego, mieć pojęcie czym jest stres 
bojowy i jak osobie  nim dotkniętej pomóc. PTDS – przeciwnik do tej 
pory szerzej nieznany, dzięki tej akcji traci kamuflaż, a jego podła 

natura zostaje wystawiona na światło dzienne. Tym bardziej jest to 
istotne, że choroba ta potrafi przez długie miesiące lub lata pozo-
stawać w ukryciu, czasami tylko dając o sobie znać powodując 
rozdrażnienie, bezsenność czy rozkojarzenie, które zrzucamy na 
natłok codziennych obowiązków. 

Akcja, choć ukierunkowana na weteranów wojennych tak na-
prawdę dotyczy nie tylko ich. Każdy, kto kiedykolwiek był świadkiem 
lub uczestnikiem jakiegoś szokującego lub traumatycznego wyda-
rzenia (wypadek komunikacyjny, klęska żywiołowa) może być nara-
żony na PTSD. Warto o tym pamiętać. 

1. KONSEKWENCJE STRESU I EDUKACYJNE 
MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA 

Zwany przez wielu operacyjnym, stres bojowy nie jest zjawi-
skiem zupełnie nowym. W różnej postaci stres oraz urazy psychicz-
ne wynikające z działań bojowych towarzyszyły każdemu konfliktowi 
zbrojnemu w historii ludzkości związany. Co więcej, w każdej epoce 
uznawany był za coś normalnego na polu walki czy bitwy. Same 
reakcje walczących na czynniki stresogenne obecne na polach 
bitew nie zmieniły się zasadniczo. Na przestrzeni lat były inaczej 
klasyfikowane, definiowane i oceniane, ale zawsze były to te same 
reakcje. 

Wspomniane zmiany w klasyfikacji i swoista ewolucja postrze-
gania przyczyn i objawów stresu bojowego na przestrzeni stuleci, 
miała zasadniczy wpływ na rozwój metod leczenia oraz zapobiega-
nia i minimalizowania skutków występowania stresu pourazowego 
[1, s. 45]. 

Świadomość występowania psychicznych efektów uczestnic-
twa w walce zbrojnej istniała niemal od zawsze, natomiast za usys-
tematyzowanie urazów psychicznych u żołnierzy i zainicjowanie 
prac nad ich problematyka rozpoczęto dopiero na przełomie XVII i 
XVIII wieku. 

To wtedy pojawiło się pojęcie „nostalgii”, czy też termin „choro-
ba szwajcarska” (zwana też w Polsce „domarad”). Po raz pierwszy 
zjawiska te opisał w siedemnastym stuleciu, niejaki Leopold Auen-
brugger – pochodzący z Austrii lekarz, który swoich pracach zwracał 
swym kolegom po fachu uwagę na zjawisko apatii wśród weteranów 
walk toczonych na ówczesnych teatrach działań wojennych [2, 
s.67]. Według badacza, młodzi ludzie walczący na wojnie i uświa-



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

310 AUTOBUSY 12/2017 
 

damiający sobie w grozie bitwy bliskość śmierci i kruchość ludzkie-
go życia reagują apatią, wyobcowaniem, wyciszeniem, izolacją od 
innych ludzi oraz wycofaniem z aktywności społecznych. 

Objawy opisane 300 lat temu przez austriackiego lekarza ude-
rzają swym podobieństwem do objawów sygnalizowanych i zgła-
szanych przez współczesnych weteranów działań zbrojnych oraz 
ich bliskich. 

Czasy amerykańskiej wojny domowej (1861-1865) to okres, 
gdy badania nerwowych reakcji żołnierzy oraz wpływ wojny na ich 
stan psychiczny skoncentrowały się głównie na biologicznych źró-
dłach zaburzeń. To właśnie wtedy filadelfijski psychiatra, Jacob 
Mendes Da Costa opisał zaobserwowany wśród uczestników walk 
zespół objawów psychicznych i behawioralnych i nadał temu syn-
dromowi nazwę „nadpobudliwego serca” albo „żołnierskiego serca” 
[2, s.78]. Nawy te potomni ujednolicili nazywając objawy opisane 
przez lekarza „syndromem Da Costy”. 

Opisane i usystematyzowane przez pracującego w szpitalu w 
Filadelfii lekarza objawy, miały przede wszystkim charakter wegeta-
tywny i występowały głównie pod postacią somatyczną. Poddani 
badaniom żołnierze oraz weterani odczuwali dolegliwości zupełnie 
niezwiązane z wysiłkiem fizycznym: niepokój i zmęczenie, kołatanie 
serca, duszność, zawroty głowy, hiperwentylacja, parestezja koń-
czyn, czy też częstoskurcz (przyspieszenie akcji serca). Oprócz tych 
czysto fizycznych, mierzalnych i fizjologicznych skutków uczestnic-
twa w walkach, badani przez Da Coste żołnierze zmagali się z 
traumatycznymi wspomnieniami drastycznych scen z pól bitewnych. 

Pojęcie „shell shock” („szok artyleryjski”) trafiło do słownika 
podczas I wojny światowej (1914-1918) i związane było początkowo 
z podejrzeniami uszkodzeń mózgu, których doświadczać mieli 
żołnierze znajdujący się w bezpośredniej bliskości wybuchów poci-
sków artyleryjskich.  

Bardzo szybko jednak zaczęto podobne objawy diagnozować u 
żołnierzy z terenów walk zupełnie nie objętych bezpośrednim 
ostrzałem artyleryjskim, co z kolei nasunęło badaczom myśl o zu-
pełnie innym pochodzeniu występującej u walczących żołnierzy (tak 
rekrutów jak i starych wiarusów) objawów. Rozpoczęto zatem bada-
nia o trochę szerszym spektrum i dotkniętych „szokiem artyleryj-
skim” diagnozowano pod kątem wpływu czynników natury psychicz-
nej. Samą natomiast przypadłość zaczęto traktować w kategoriach 
„nerwicy traumatycznej” nazywanej także „nerwicą wojenną” [3, s. 
116]. 

Głównymi symptomami u osoby dotkniętej „szokiem artyleryj-
skim” były chroniczne stany pobudzenia bądź wycieńczenia, zupeł-
na lub znacząca utrata zdolności koncentracji, chwiejność afektyw-
na, a w skrajnych przypadkach ataki strachu i paniki powodujące 
ucieczkę z pola walki. Znane są przypadki rozstrzeliwania ofiar 
„szoku artyleryjskiego” pod zarzutem tchórzostwa lub dezercji. 

II wojna światowa to czas, w którym do podręczników psycho-
logii oraz psychiatrii trafia pojęcie „zmęczenie walką”. Termin ten, 
mimo znaczącego rozwoju nauki w tej dziedzinie, występuje w 
pismach i publikacjach fachowych do dzisiaj. Zmęczenie walką, 
według zarówno ówczesnej, jak i współczesnej nomenklatury, de-
terminowane musi być równoczesnym narażeniem jednostki na 
oddziaływanie czterech czynników: 
– nagłą ekspozycją,  
– ekspozycją skumulowaną,  
– stresorami fizycznymi,  
– problemami w kraju. 

Ciekawostka może być tutaj fakt, iż skalsyfikowane objawy 
„zmęczenia walką” były identyczne z tymi, które 20 lat wcześniej 
określano mianem „szoku artyleryjskiego” – niezwiązaną z wysił-
kiem fizycznym nagłą utratą sił, zaburzeniami w koncentracji, utratą 
motywacji, napadami stanów lękowych oraz strachu, amnezją oraz 

zaburzeniami w przebiegu procesów biologicznych i fizjologicznych 
organizmu żołnierza. 

Okres powojenny w kontekście żołnierzy i weteranów wykazu-
jących symptomy stresu związanego z uczestnictwem w walkach 
zbrojnych zaczęto używać terminu „straty psychiczne ”. Z czysto 
wojskowego punktu widzenia można je było rozumieć dwojako: z 
jednej strony jako straty własne, czyli ogół żołnierzy własnych nie-
nadający się do dalszego działania ze względu na syndrom „zmę-
czenia walką”, oraz w kategorii strat poniesionych na tymże polu 
przez potencjalnego przeciwnika. To z kolei stanowiło doskonałe 
pole rozwoju nowej dziedziny nauki oraz metody walki, tak zwanej 
wojny psychologicznej. 

Pierwsza tak naprawdę poważna debata na temat psychicz-
nych efektów udziału żołnierzy w walce oraz szeroko pojętego 
zagadnienia stresu bojowego miała miejsce jednak dopiero po 
wojnie w Wietnamie (1962-1975). Kulminacje tej dyskusji stanowił 
opublikowany w New York Timesie artykuł autorstwa Chaima Sha-
tana, którego autor przedstawił szokujące ówczesną opinię publicz-
ną dane, na temat stanu psychicznego wracających do domu wete-
ranów wojny wietnamskiej oraz poruszył temat tzw. zespołu powiet-
namskiego (post-vietnam syndrome). 

Poruszenie jakie artykuł wywołał w mediach i w świadomości 
społecznej zaowocowało wyróżnieniem przez Amerykańskie Towa-
rzystwo Psychiatryczne w 1980 roku nowej jednostki chorobowej 
nazwanej zespołem stresu pourazowego (posttraumatic stress 
disorder – PTSD), którą ujęto w rewizji Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) z 1987 roku (DSM III R). Tak 
narodziło się PTSD w postaci w jakiej znamy je dzisiaj. 

W Polsce, z powodu braku prowadzenia przez nasz kraj w 
okresie powojennym działań stricte bojowych, brak jest danych na 
temat występowania wśród żołnierzy objawów stresu bojowego. 
Napotkać można jedynie opracowania na podstawie obserwacji 
ogólnego stanu psychicznego poborowych [9, s. 175]. 

Zagadnienie stresu bojowego oraz PTSD pojawia się w Wojsku 
Polskim dopiero po 1989 roku, Wtedy to bowiem rozpoczęto bada-
nia dotyczące kondycji psychicznej zarówno poborowych, jak i 
polskich żołnierzy służących w misjach ONZ oraz NATO. 

Jakkolwiek z całą stanowczością można stwierdzić, że szeregu 
urazów psychicznych doznaje większość żołnierzy uczestniczących 
w dramatycznych zdarzeniach, to nie oznacza to, że każdy kto 
przeżył traumę, jest oczywistym kandydatem do tego, aby stać się 
ofiarą PTSD. Niezwykle istotną rolę w ograniczaniu skali zachoro-
wań na zespół stresu pourazowego pełni tzw. psychologiczna inter-
wencja kryzysowa, czyli to, jak szybko po zdarzeniu żołnierz został 
otoczony fachową opieką psychologiczną i czy w ogóle taka pomoc 
została mu udzielona. Istotne również są jednostkowe predyspozy-
cje żołnierzy oraz pula zasobów, którymi dysponują w momencie 
wystąpienia stresowej sytuacji. 

2. ROLA DOWÓDCY I ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ  

Liczne założenia teoretyczne zakładają, że optymalnym stylem 
radzenia sobie ze stresem obecnym w żołnierskiej służbie jest styl 
skoncentrowany na zadaniu. Uzyskało to potwierdzenia w bada-
niach przeprowadzonych z udziałem żołnierzy, w tym weteranów 
misji poza granicami państwa [5, s. 334]. Preferowanie stylu nasta-
wionego na rozwiązanie sytuacji poprzez traktowanie jej jako wy-
zwania, któremu jednostka może sprostać, związane jest z licznymi 
stresorami oddziałującymi podczas wykonywania zadań w innym 
kraju. Najczęściej wskazywanymi czynnikami stresogennymi wska-
zywanymi przez żołnierzy są: 
– długoczasowe rozstanie z rodziną i bliskimi, 
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– egzystowanie w zamkniętym środowisku i idące za tym ograni-
czenie wolności obywatelskich i osobistych, 

– warunki klimatyczne i socjalne skrajnie odmienne od krajowych, 
– odmienność kulturowa, która utrudnia porozumiewanie się z 

rdzenną ludnością i może prowadzić do konfliktów, 
– stała świadomość zagrożenia życia i związany z tym perma-

nentny stan pobudzenia [7, s. 67]. 
Wykonywanie zawodu żołnierza cechuje działanie pod silną 

presją. Przeprowadzane testy psychologiczne mają za zadanie 
wyodrębnienie jednostek silnych psychicznie, o określonych pre-
dyspozycjach. Znaczne natężenie różnego rodzaju stresorów i 
gwałtownie zmieniające się środowisko w czasie wykonywania 
działań kinetycznych wymaga od żołnierzy elastyczności i wytrzy-
małości psychicznej. Liczne przemiany występujące w wojsku spra-
wiają, że wciąż obowiązujący styl autokratyczny, coraz częściej 
dopuszcza podejmowanie inicjatywy i proponowanie własnych 
opartych na doświadczeniu metod działania. Żołnierze nie mogą być 
jedynie biernie wykonującymi polecenia jednostkami, ale musi 
cechować ich świadomość własnych zasobów, wysokie poczucie 
koherencji i działanie zadaniowe. 

Warto zaznaczyć, że określane w testach psychologicznych 
poczucie koherencji oraz styl radzenia sobie ze stresem mogą stać 
się istotnym czynnikiem pomagającym przewidzieć zachowanie 
jednostki i wykonanie rozkazu. Można również zauważyć jakie 
działania podejmują osoby badane w wypadku sytuacji stresowej. 
Wybieranie podejścia zadaniowe w wypadku wojskowych jest istot-
ne podczas działania w dynamicznym środowisku, gdzie nadmierne 
skupienie na emocjach i przeżyciach wewnętrznych mogłoby nara-
zić na niebezpieczeństwo cały zespół i osłabić morale oraz jakość 
wykonania zadania. 

Same predyspozycje jednostkowe nie są wystarczające, by 
negatywne konsekwencje stresu nie wystąpiły. W obliczu ekstre-
malnego i długotrwałego stresu wyczerpanie psychiczne jednostki 
może doprowadzić do podejmowania destrukcyjnych metod radze-
nia sobie ze stresem. Dlatego istotna jest właściwa edukacja psy-
chologiczna wśród żołnierzy, czyli uzbrojenie wojskowych każdego 
szczebla w pulę konstruktywnych sposób działania, z których mogli-
by skorzystać w obliczu stresu. Wielu żołnierzy stara się w krótkim 
czasie obniżyć pobudzenie wewnętrzne poprzez odsunięcie od 
siebie przeżywanych emocji i zaangażowanie się w zastępcze 
czynności. Często może to prowadzić do różnego rodzaju nałogów 
jako wynik złej adaptacji do życia po zdarzeniu stresowym [4, s. 89]. 
Natomiast drugą ważną kwestią jest uczulenie na konsekwencje 
psychiczne sytuacji trudnych i nie marginalizowanie tej części szko-
lenia przez dowódców i ich podwładnych. 

Stres nie jest jednak związany jedynie z gwałtownymi wyda-
rzeniami i sytuacjami zagrażającymi. Wzrost poziomu kortyzolu i 
stałe jego podwyższenie przez dłuższy okres czasu może wynikać 
również z monotonii życia w campie [6, s.98]. Stały harmonogram 
dnia, powtarzanie tego samego układu czynności, a także dłuższa 
bezczynność rodzą apatię, ospałość, a z czasem rozdrażnienie. 
Tylko jednostki o określonym układzie cech, czyli wysokim poczuciu 
koherencji potrafią zrozumieć przeżywane zdarzenia, mają poczu-
cie, że posiadają zasoby, które pomogą im zaradzić tej sytuacji oraz 
działanie w tym zakresie ma dla nich sens, wiedzą, że podejmowa-
nie aktywności nie jest bezcelowe. 

Zapoznanie żołnierzy wyjeżdżających na misję z wszystkimi 
zagrożeniami, nie tylko fizycznymi, ale również psychicznymi, da 
możliwość zbudowania sieci metod radzenia sobie ze stresem oraz 
powiększenia puli zasobów jednostki. Dzięki temu szybciej i trafniej 
będzie mogła rozpoznać pierwsze niepokojące objawy i zareagować 
na różnorodne doświadczenia i negatywne odczucia. Zadbanie o 
minimum komfortu, takiego jak zwiększenie dostępnych aktywności 

oraz umożliwienie kontaktu z rodziną pozostawioną w kraju, również 
pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie psychiczne żołnierzy [8, s. 
89]. Natomiast dokładna edukacja psychologiczna dowódców oraz 
ich właściwe niestygmatyzujące podejście do profesjonalnej pomocy 
psychologicznej zminimalizuje możliwość wystąpienia negatywnych 
konsekwencji stresu. 

Zasady postępowania podczas misji pokojowych i stabilizacyj-
nych są niezwykle dokładnie regulowane i podlegają ścisłym obo-
strzeniom. Naczelnym zadaniem stawianym przed żołnierzami jest 
pomoc ludności cywilnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
działań wojennych. Ograniczenia wynikające z umów oraz konwen-
cji międzynarodowych nie są przestrzegane przez siły przeciwnika, 
co generuje stałe poczucie zagrożenia oraz pewnego rodzaju bez-
silności wśród wojsk koalicji. Konieczność podejmowania szybkich, 
nierzadko obciążających moralnie, decyzji zaburza funkcjonowanie 
żołnierzy na arenie działań, a charakter asymetryczny konfliktu 
obniża poczucie bezpieczeństwa osobistego jednostki. Przy czym, 
ze względu na silne poczucie wspólnoty, bezpieczeństwo jednostki 
wpływa na poczucie bezpieczeństwa całego zespołu. Główne ob-
ciążenie w zakresie podejmowania decyzji spoczywa na dowódcach 
pododdziałów, którzy podejmują się realizacji zadań mandatowych 
jednocześnie biorąc odpowiedzialność za swoich ludzi. 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie 
żołnierzy podczas misji i ich poczucie bezpieczeństwa jest wzajem-
ne zaufanie (między współtowarzyszami broni oraz dowódcą a 
podwładnymi). Silne więzi międzyludzkie generują negatywne uczu-
cia w momencie zranienia lub śmierci jednego z członków zespołu. 
To do obowiązków dowódcy należy zminimalizowanie mogącego 
wystąpić pragnienia odwetu. 

Należy również wspomnieć, że specyfika działań poza grani-
cami państwa wymaga od dowódców podejmowana decyzji w gwał-
townie zmieniających się okolicznościach przy znacznym niedobo-
rze czasu. Wiąże się to często z niepełnym oglądem oraz mało 
dokładnymi informacjami odnośnie warunków działania. Tylko ela-
styczność w myśleniu, szybkość działania i podejmowania decyzji 
dają możliwość wydania właściwego rozkazu. Jednocześnie do-
wódca przy podejmowaniu decyzji powinien umieć skorzystać z rad 
bardziej doświadczonych członków zespołu mając przy tym świa-
domość ciążącej na nim pełnej odpowiedzialności za podjętą decy-
zję. Dłuższe funkcjonowanie w takim środowisku może negatywnie 
wpływać na psychikę człowieka, dlatego istotne jest, by dobry do-
wódca posiadał bogaty zasób metod radzenia sobie ze stresem [11, 
s.56]. Znaczny niedostatek skutecznych metod zwalczania skutków 
przeciążenia psychicznego bywa przyczyną spadku poziomu kon-
centracji oraz spowolnienia czasu reakcji żołnierza. Rezultatem tego 
może być wzrost zagrożenia dla całego oddziału, zespołu a w przy-
padku osoby dowodzącej prowadzić do utraty życia lub zdrowia 
podwładnych. 

Dlatego w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa warto 
rozwinąć zakres szkolenia wojskowego o tematykę związaną z 
psychologią zarządzania i dowodzenia oraz poszerzyć kompetencje 
interpersonalne i komunikacyjne dowódców. Sami weterani misji 
poza granicami państwa informują, że podstawową skutecznego 
realizowania działań jest wzajemne zaufanie, w budowaniu którego 
duże znaczenie ma osoba dowódcy. 

Zasadniczą kwestią jest w zakresie zaufania jest również wy-
miar jednostkowy samego zwierzchnika i ufność w jego umiejętno-
ści. Żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa przygotowani 
są na konieczność funkcjonowania w niebezpiecznym środowisku, 
jednakże dłuższe egzystowanie w permanentnym stresie, stanie 
pobudzenia i podwyższonej czujności z czasem wpływa na obniże-
nie zdolności fizycznych i psychicznych żołnierzy. Natomiast dłuż-
sze osłabienie może doprowadzić do spadku morale. Jednocześnie 
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wiadomo, że nawet najlepsze opracowanie teoretyczne nie zobrazu-
je dokładnie wszystkich aspektów walki w czasie konfliktu asyme-
trycznego. Bezpośrednio zetknięcie się z nienawiścią i okrutną 
bezwzględnością agresorów staje się doświadczeniem przekracza-
jącym zdolności regeneracyjne ludzkiej psychiki i poziom odporno-
ści na stres. W czasie przebiegu misji to do dowódcy należy obo-
wiązek obserwacji podwładnych, by w razie potrzeby szybko zau-
ważyć niepokojące zmiany w zachowaniu żołnierza i odpowiednio 
zareagować. 

Znajomość ludzkiej psychiki oraz świadomość niebezpie-
czeństw natury emocjonalnej i psychicznej, które mogą dotknąć 
żołnierza będącego świadkiem traumatycznej sytuacji jest ważną 
umiejętnością dowódcy. Utrzymujący się stan wyczerpania może 
spotęgować reakcję na ciężkie i traumatyczne zdarzenie, co w 
konsekwencji prowadzi do zaburzenia równowagi wewnętrznej i 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Niezbędna wtedy staje się 
profesjonalne pomoc psychologiczna [3, s. 335]. Podstawową me-
todą służącą redukcji nagromadzonych emocji, myśli i odczuć jest 
debriefing. Mimo iż nie jest to forma pracy terapeutycznej to zapew-
nia bezpieczne środowisko do wentylacji uczuć bez lęku przed 
oceną ze strony przełożonych, a główny nacisk położony jest na 
wspomniane wcześniej zaufanie między zespołem. 

Kluczową rolę w czasie debriefingu przejmuje psycholog. Bio-
rąc pod uwagę mnogość stresorów oddziałujących na żołnierzy 
podczas misji poza granicami kraju ważne jest profesjonalne i rze-
czowe przygotowanie osoby pracującej z żołnierzami. Znajomość 
środowiska wojskowego i stereotypów w nim panujących, których 
rezultatem może być opór przed rozmową odnośnie uczuć i proble-
mów. Zmiany w tym zakresie powinny objąć także samych żołnierzy 
i ich postrzegania rozmowy z psychologiem jako oznaki słabości i 
nieprzydatności do pełnienia służby. 

Nie można również ukryć, ani tym bardziej zaprzeczyć znaczą-
cej roli jaką w zapobieganiu oraz redukcji negatywnych skutków 
stresu bojowego pełni edukacja społeczna odraz podnoszenie 
świadomości nie tylko wśród mundurowych, ich rodzin i bliskich ale 
także, a może nawet przede wszystkim wśród wszystkich nieko-
niecznie związanych z wojskiem członków społeczeństwa. 

Wsparcie psychiczne żołnierzy-misjonarzy nie powinno bowiem 
ustać w momencie zakończenia misji, lecz należy je kontynuować 
również po powrocie żołnierzy do kraju. W codziennym cywilnym 
niejednokrotnie już życiu. Jest to czas szczególnie newralgiczny dla 
żołnierza, który musi na nowo przystosować się do zastanej rze-
czywistości, często innej od tej, którą opuścił pół roku wcześniej. 

W wielu przypadkach popełniany jest drastyczny i mający nie-
jednokrotnie bardzo negatywne skutki błąd polegający na ignoro-
waniu faktu, że to właśnie okres bezpośrednio po powrocie żołnie-
rza z misji ma kolosalne znaczenie dla późniejszego życia zarówno 
samego żołnierza, jak i jego rodziny. 

Objawy PTSD u powracającego z rejonu działań zbrojnych żoł-
nierza nie muszą pojawiać się zaraz po wylądowaniu, bardzo rzad-
ko wraca on już dotknięty objawami stresu pourazowego i bezpo-
średnio z podróży trafia pod opiekę specjalistów. Objawy PTSD 
mogą pojawić się nawet kilka miesięcy po powrocie ze stresogen-
nego rejonu działań. W celu postawienia jednoznacznej diagnozy i 
zakwalifikowania danej jednostki do grupy dotkniętej zespołem 
stresu wymagane jest, aby objawy utrzymywały się przynajmniej 
miesiąc, wpływając przy tym negatywnie na różne obszary funkcjo-
nowania psychicznego i społecznego jednostki.  

Niezmiernie ważne jest zatem to, aby zarówno szeroko rozu-
miane społeczeństwo, a także rodzina, bliscy oraz przełożeni czy 
podwładni danej osoby doskonale znali i orientowali się w zakresie 
objawów, których występowanie u danej osoby może świadczyć o 

tym, że dotknięta jest ona syndromem stresu pourazowego [10, s. 
89]. 

Kryteria zespołu stresu pourazowego według DSM-IV składają 
się z trzech kluczowych grup objawów [5, s. 120]. 
1. Ponowne odtwarzanie traumatycznego wydarzenia – u pacjenta 

występują powracające wspomnienia, przebłyski (flashback), 
sny czy też napady gorszego samopoczucia wywoływane oko-
licznościami przypominającymi lub kojarzonymi ze stresorem na 
działanie, którego był wystawiony. 

2. Unikanie bodźców związanych z traumą oraz ogólne odrętwie-
nie – pacjent w aktywny sposób unika lub stara się unikać 
wszelkich miejsc, wydarzeń oraz okoliczności, które mogłyby w 
jakikolwiek sposób przypominać mu sam stresor lub sytuację, w 
której został jego działaniu poddany. 

3. Nadmierne pobudzenie psychofizjologiczne – u pacjenta zaob-
serwować można chroniczne stany pobudzenia, wzburzenia 
oraz zwiększonej wrażliwości psychologicznej (nie mające miej-
sca przed zetknięciem się z działaniem stresora) objawiające 
się w którykolwiek z poniższych sposobów: 
– problemy z zasypianiem lub ciągłością snu, 
– napady gniewu i nadwrażliwość, 
– problemy z koncentracją, 
– nadmierna czujność, 
– wzmożona reakcja zaskoczenia. 
Zasadniczym w tym miejscu staje się zatem pytanie dlaczego 

żołnierze ignorują objawy i problemy związane z negatywnymi 
konsekwencjami traumatycznych wydarzeń. Ważna dla zrozumienia 
tego zagadnienia jest znajomość specyfiki środowiska żołnierskiego 
i kultury wojskowej. Silne przekonanie o własnych kompetencjach 
społecznych oraz świadomość zachowań, które są przez towarzy-
szy broni i kolegów oczekiwane i pożądane, niezwykle silnie deter-
minuje postępowanie każdego żołnierza. 

W dużej mierze związane jest to z zakorzenionym w kulturze 
stereotypie żołnierza, jako silnego mężczyzny, który sam powinien 
umieć poradzić sobie z problemami. Szukanie pomocy staje się 
więc synonimem słabości. Zmienić to można jedynie poprzez szero-
ko zakrojone i efektywne oraz często medialne akcje uświadamiają-
ce oraz poprzez działania na rzecz zapewnienia lepszej edukacji 
psychologicznej. Należy przy tym kierować się hasłem, iż zespół 
stresu pourazowego nie jest oznaką słabości, lecz normalną reakcją 
na nienormalną sytuację. 

ZAKOŃCZENIE 

Stres, będący jednym z głównych czynników stanowiących o 
poziomie zdolności adaptacyjnych danego organizmu do czynników 
zewnętrznych, jest podstawowym elementem determinującym 
zarówno reakcje, jak i zachowanie jednostek w środowisku perma-
nentnego zagrożenia życia lub zdrowia. Istota ludzka wystawiona na 
oddziaływanie czynników mających na nią negatywny wpływ, pod-
dana działaniom zdarzeń wywołujących u niej urazy psychiczne, 
zmuszona do funkcjonowania w poczuciu zagrożenia, ranna lub 
funkcjonująca chociażby w stanie głębokiego szoku termicznego, 
czyli działająca w środowisku głęboko stresogennym, reaguje na te 
czynniki różnorako. Jednak każda z tych reakcji wiąże się z zacho-
dzeniem w organizmie zmian fizjologicznych, a w sferze psychicznej 
nawarstwianiem się negatywnych emocji. 

Procesy, które mają miejsce, w tym ich jakość, intensywność, 
nasilenie oraz rodzaj zależą w bardzo dużej mierze od jednostki, jej 
zdrowia oraz zdolności adaptacyjnych, a także od intensywności 
czynników stresogennych. 

Szczególnie duży wpływ na zdrowie człowieka mają czynniki 
charakteryzujące się nie tyle wysoką intensywnością, co dłuższym 
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okresem ekspozycji. Stresory o niższym natężeniu, ale dłuższym 
oddziaływaniu mają o wiele bardziej destrukcyjny charakter niż te 
intensywne lecz krótkotrwałe. Nie jest to bezwzględna zasada, gdyż 
wszystko warunkują zdolności adaptacyjne poszczególnych jedno-
stek. 

Właśnie do takich czynników wywołujących reakcje stresowe 
poprzez długotrwałe oddziaływanie, zmuszające jednostkę do per-
manentnego pozostawania w napięciu psychicznym, należą opera-
cje bojowe oraz patrolowo-rozjemcze w ramach podejmowanych 
przez Polskie Siły Zbrojne misji pokojowych. 

Podstawowym sposobem prowadzącym do efektywnego niwe-
lowania negatywnych skutków długotrwałego funkcjonowania w 
środowisku stresogennym jest przede wszystkim wiedza na temat 
tego jak funkcjonuje człowiek w środowisko o podwyższonym za-
grożeniu, jak reaguje na czynniki stresogenne ludzki organizm oraz 
jakie stresory czekają na człowieka przebywającego środowisku 
misyjnym. Ważna jest również świadomość konsekwencji urazów 
psychicznych i destrukcyjnych metod radzenia sobie ze stresem. 

Scharakteryzowanie jasnego modelu osobowości dowódcy ma 
na celu zapewnienie jak najefektywniejszego funkcjonowania pod-
władnych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
jednocześnie dbając o komfort psychiczny i zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród żołnierzy. 

Przeprowadzona analiza umożliwiła wyodrębnienie zbioru cech 
jakimi powinien charakteryzować się dowódca na misji poza grani-
cami kraju. Zagrożenia związane z działaniami w strefie wojennej 
wymagają od kadry nie tylko wiedzy ogólnowojskowej i specjali-
stycznej związanej z walką, ale także umiejętności interpersonal-
nych i komunikacyjnych zapewniających spokój psychiczny i poczu-
cie bezpieczeństwa podwładnych. 

Na każdym szczeblu drabiny dowodzenia osoba przełożonego 
zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podwładnym. 
Wymagane są do tego odpowiednie predyspozycje osobowościowe, 
jak również umiejętności komunikacji międzyludzkiej, które pozwolą 
na efektywne, realne współdziałanie i zbudują zaufanie do dowód-
cy. Jednocześnie konieczna jest świadomość własnego zakresu 
działania i ograniczeń z tym związanych, by móc w razie potrzeby 
nawiązać współpracę z psychologami i psychoprofilaktykami. Po-
stawa dowódcy rzutuje na odbiór profesjonalnej pomocy przez 
żołnierzy. Odpowiednie nastawienie i świadomość zagrożeń w 
sferze psychicznej daje podwładnemu możliwość poradzenia sobie 
z problemem bez poczucia utraty męskości i wrażenia, że zawiodło 
się towarzyszy broni. 

Edukacja psychologiczna i rozwinięty zmysł obserwacji również 
wyczulają przełożonego na wszelkie oznaki zaburzeń zachowania 
wśród jego podwładnych. Dodatkowo stała kooperacja ze specjali-
stami w obszarze zdrowia psychicznego i traktowanie ich jako peł-
noprawnych członków zespołu, pozwalają szybciej dostrzec alarmu-
jące sygnały wskazujące na rozwijający się problem oraz dostoso-
wanie formy działania na różnym szczeblu zaawansowania. 

Człowiek jako istota społeczna nie funkcjonuje w zupełnym 
oderwaniu od innych jednostek. Wręcz przeciwnie, żyje w pewnej 
symbiozie z innymi otaczającymi go osobnikami stanowiącymi jego 
najbliższe otoczenie – rodzinę, najbliższych, przyjaciół, znajomych. 
Dlatego kluczowym w systemie zapobiegania negatywnym przeja-
wom stresu bojowego, staje się rozszerzanie obowiązku posiadania 
podstawowej wiedzy na ten temat, nie tylko przez samego zaintere-
sowanego, ale także przez najbliższe otoczenie żołnierza narażo-
nego na czynniki wywołujące stres bojowy czy tez zespół stresu 
pourazowego. 
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The psychological support for soldiers  
participants of mission outside  the country 

The article discusses the consequences of stress and edu-

cational possibilities of prevention as well as the role of a 

commander and social awareness. Basic way leading to 

effective elimination of negative effects of long-lasting func-

tioning in stress-inducing environment is above all the 

knowledge of how a human functions in the environment of 

increased danger, how the human organism reacts to stress-

inducing factors and what stressors awaits a human in a 

military mission environment. The awareness of trauma con-

sequences and destructive methods of coping with stress is 

also important. Thus, in the system of preventing negative 

instances of combat stress it becomes crucial to expand the 

duty of having a basic knowledge on the subject, not only by 

the affected person himself, but also by the closest surround-

ings of a soldier exposed to factors causing combat stress or 

the post-traumatic stress disorder.  
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