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*  Artykuł stanowi przedruk artykułu J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, 
„Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015, nr 19, s. 21 – 33., 
ISSN 2299-4033.

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego  
„Apeiron” w Krakowie

TRZY FILARY KULTURY 
BEZPIECZEŃSTWA*

THREE PILLARS OF SECURITY CULTURE

Abstract

The article presents a proposal for multidisciplinary scientific platform, 
as a basis for security studies. It includes not only the military but mostly 
non-military aspects of security. An emphasis is put on security culture, the 
main pivot of the “Security Culture” as a scientific journal, with the three 
pillars of the security culture concept: mental and spiritual (individual di-
mension), legal and organizational (social dimension), material.

Key words

Security culture, security studies, multidisciplinary, pillars

Abstrakt
Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, jako 
podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko militarne, 
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ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został położony na 
kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma naukowego „Kultu-
ra Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury bezpieczeństwa: 
mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.

Słowa kluczowe:

kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, interdyscyplinarność, filary

Artykuł ten stanowi propozycję programową, która jest ofertą wspólnego 
konstruowania interdyscyplinarnej platformy naukowej. Chodzi o taki rodzaj 
porozumienia, które pozwala na uzyskanie określonej spójności, wzajemne-
go korespondowania ze sobą przedstawianych efektów badań bezpieczeństwa, 
w transdyscyplinarnej ofercie redagowanego przeze mnie periodyku „Kultura 
Bezpieczeństwa”, ukształtowanej zgodnie z mottem e pluribus unum.

Proponowaną platformą ma być kategoria naukowa określana jako kultura 
bezpieczeństwa, wraz z jej trzema filarami: indywidualnym, społecznym i ma-
terialnym, nawiązującymi do naukowych idei takich postaci, jak Alfred Louis 
Kroeber, czy Marian Cieślarczyk.

Rozwojowi człowieka oraz codziennemu funkcjonowaniu tworzonych 
przez niego zbiorowości społecznych – rodzin, społeczności lokalnych, w tym 
też i grup zawodowych – towarzyszy bezustanne wznoszenie gmachu kultury. 
Fenomen kultury to ogół materialnych i pozamaterialnych elementów 
składających się na utrwalony dorobek człowieka. 

Już w 1871 roku angielski antropolog Edward Tylor sformułował definicję 
pojęcia kultura1. Według Tylora kultura obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, 
moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności zdobyte przez człowieka jako 
członka społeczeństwa. Amerykański antropolog kulturowy Alfred Louis 
Kroeber (1876–1960) zaprezentował koncepcję kultury, stanowiącą inspira-
cję dla idei filarów kultury bezpieczeństwa. Trzema składowymi kultury w idei 
Kroebera są rzeczywistość materialna, kultura społeczna i kultura etyczna oraz 
związany z nią system wartości, czemu Kroeber dał wyraz w dziele zatytuło-
wanym The Nature of Culture (1952)2.

1  E. B. Tylor, Primitive Culture , Vol. 1, Vol. 2, John Murray, London 1871. 
2  A. L. Kroeber, The Nature of Culture, University of Chicago Press, Chicago 1952; Idem, 

Configurations of Culture Growth, University of California Press, Berkeley 1944.
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Angielski filozof i socjolog, Roger Vernon Scruton, jest apologetą kultury 
Zachodu i z namaszczeniem podkreśla – „kultura jest ważna”. Stwierdzenie 
to, w czasach globalizacji, wcale jednak nie rozbrzmiewa wokół nas na tyle 
mocno, by nie trzeba go było za Scrutonem coraz silniej powtarzać i potwier-
dzać w konkretnym działaniu3. Chcąc z podniesionym czołem twierdzić wo-
bec innych, iż „kultura jest ważna”, należy zatem najpierw zaczynać od siebie. 
Współcześnie bardzo często spotykane są fałszywe interpretacje wolności, po-
zbawiające nas kultury, której wzory rzutują na zachowania zgodne z określo-
nymi normami i zasadami. Interpretacje zwalniające nas od obowiązków, czy 
odpowiedzialności moralnej, tworzą aberracje w subobszarze kultury określa-
nym jako kultura bezpieczeństwa. Pojawiło się zagrożenie, że nasza kultura 
może zostać zdewaluowana, a moralność zostanie wyeliminowana, ze szkodą 
dla bezpieczeństwa człowieka.

Fenomen kultury bezpieczeństwa jest częścią szeroko odczytywanej kultu-
ry. „Jako wyraźnie zarysowująca się domena kultury towarzyszy człowiekowi 
od jego zarania. Jak zauważa wielu antropologów, z Malinowskim na czele, 
zapewnienie bezpieczeństwa leżało u podstaw humanizacji i  stanowiło con-
ditio sine qua non nie tylko przetrwania gatunku ludzkiego, ale także rozwoju 
innych płaszczyzn ludzkiej kultury”4.

Można odkryć, że zjawiska społeczne kultura i bezpieczeństwo, funkcjo-
nują w bardzo zbliżony sposób:
1.  Zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla kultury  – paralelnie  – znaczenie 

mają dwa jednocześnie występujące parametry: przestrzeń oraz czas.
2.  Fizyczna przestrzeń daje przykładowo możliwość powstania „regionów bez-

pieczeństwa” (czy „regionów zagrożeń”), a jednocześnie – pozwala, by do-
robek kultury mógł się rozszerzać obejmując coraz to większe terytorium.

3  Działanie w socjologii to taki rodzaj ludzkiego postępowania, z którym podmioty będące ich 
autorami wiążą pewne znaczenie (sens); Takie ujęcie kategorii działanie rozpowszechniło się 
dzięki socjologii Maxa Webera – dziś uznawane jest za elementarne pojęcie socjologiczne: 
„Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zaniechanie lub 
znoszenie), jeśli i o ile [podmiot] działający, bądź wielu działających, wiąże z nim pewien 
subiektywny sens”, definiuje Max Weber w dziele Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii 
rozumiejącej, (Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922), Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe, Warszawa 2002, s. 6.

4  S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi społecznej, 
[w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, E. Rekłajtis, R.  Wiśniewski, J. Zdanowski 
(red.), Aspra-JR, Warszawa 2010; B. Malinowski, Naukowa teoria kultury, [w:] Szkice z teo-
rii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 101.
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3.  Z kolei parametr czasu stanowi układ odniesienia, w którym trwa na 
danym terytorium proces budowania kultury, tożsamy z procesem roz-
woju jednostek ludzkich, małych, średnich i wielkich grup społecznych 
oraz całych społeczeństw-narodów – rozwój ten decyduje o poziomie 
ich bezpieczeństwa.

4.  Proces rozwoju jest, zgodnie z definicją oraz ze zdrowym rozsądkiem, 
mechanizmem przeciwdziałającym wszelkim zagrożeniom a nawet  – 
zgodnie z definicją bezpieczeństwa – może być uznany za analogon feno-
menu bezpieczeństwa.

5.  Kultura jest w danej cywilizacji nie tylko pewną „wartością dodaną”, lecz 
stanowi ona autonomiczny potencjał samobronności należących do tej cy-
wilizacji podmiotów – na polu militarnym, politycznym, kulturowym, eko-
nomicznym, ekologicznym, czy wreszcie w takich sferach aktywności, jak 
prawno-organizacyjna, technogenna lub cybernetyczna.

6.  Kultura w odniesieniu do różnych podmiotów funkcjonujących w obsza-
rze jej oddziaływania, począwszy od skali personalnej aż po skalę globalną, 
stanowi taki mechanizm, który może znacząco wpływać na postawy i za-
chowanie tych podmiotów w określonych sytuacjach, procesach, czy „cza-
sopunktowych” zdarzeniach niosących z sobą rozmaite wyzwania szanse, 
ryzyka i zagrożenia.

7.  Kultura może stanowić również model teoretyczny, posiadający moc eks-
planacyjną mającą zastosowanie w naukach o bezpieczeństwie.
The cultural turn (zwrot kulturowy), upowszechniła praca stanowiąca 

zbiór esejów amerykańskiego filozofa i socjologa Fredrica Jamesona The Cul-
tural Turn5. Postmodernizm wskazał na kulturę, jako pierwszoplanowy 
element dyskursów dotyczących spraw społecznych. Jeżeli kultura stanowi 
,,całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, 
utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na 

5  F. Jameson, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998, Verso Bo-
oks Publ., London – New York 1998; Idem: Globalization and Political Strategy, [w:] „New 
Left Review”, 4 (July–August, 2000); Idem: Postmodernism and Cultural Theories. Lectu-
res in China (Houxiandaizhuyi he Wenhualilun), Shanxi Teacher’s University, Xi’an 1987; 
Idem: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, 
Durham 1991; Por. G. Steinmetz, State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, 
Ithaca, Cornell University Press, New York 1999; M. Jacobs, L. Spillman, Cultural sociolo-
gy at the crossroads of the discipline, [w:] „Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, 
the Media and the Arts” 2005, 33, s. 1–14; V. E. Bonnell, L. Hunt, Beyond the Cultural 
Turn, University of California Press, Berkeley 1999.
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pokolenie (…)6, a jej składowymi są redukujące zagrożenia principia spo-
łecznego współżycia, wzory kulturowe i założenia moralne właściwych dla 
danej zbiorowości społecznej zachowań, to w konsekwencji, wpływa ona na 
powstawanie faktów społecznych oraz artefaktów należących do tego subob-
szaru kultury, którym jest kultura bezpieczeństwa. Na początku XXI wieku 
spełniło się również miarodajne i prestiżowe zinstytucjonalizowanie kultu-
rowego zwrotu w naukach społecznych, bowiem na Uniwersytecie w Yale 
zostało w 2001 r. utworzone Centrum Socjologii Kulturowej.

Efekty działalności badawczej dotyczącej problemów nauk o bezpieczeń-
stwie (security studies), należące do pozamaterialnych zasobów utrwalanego 
dorobku człowieka, stanowią ważny fragment kultury bezpieczeństwa, nie-
gdyś będący tylko subdyscypliną international relations. Z czasem ten kieru-
nek badań naukowych uzyskiwał coraz większe znaczenie i autonomię. Dziś 
jego nurty, realizm czy idealizm, dzięki konstruktywistycznemu przełomowi 
jaki nastąpił w latach 80. w naukach o bezpieczeństwie, można stosować do 
badań każdej skali podmiotów bezpieczeństwa, nie tylko w państwowocen-
trycznej perspektywie badawczej. Są stosowane już począwszy od skali indy-
widualnych podmiotów bezpieczeństwa, poprzez skalę podmiotów grupowych, 
aż po społeczeństwa-narody i ich państwa. Zwięzła definicja pojęcia kultura 
bezpieczeństwa, którą proponuje autor niniejszego artykułu, jest sformuło-
wana następująco:

Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 
odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
określonych podmiotów. Można rozpatrywać ją w wymiarze indywidu-
alnym – mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze fi-
zycznym (materialnym).

Rozbudowaną, tak zwaną spektralną wersję definicji kultury bezpieczeń-
stwa, ukazującą ważność, jaką dla przedmiotowej problematyki ma świa-
domość podmiotu bezpieczeństwa7, przytoczono poniżej. Jest ona efektem 
polsko-ukraińskiej współpracy, jako wynik wymiany poglądów naukowych 
(2013–2014 r.), mającej miejsce w Cracow Research Institute for Security 
and Defence Skills APEIRON. Autorami tej definicji są Juliusz Piwowarski 

6  Hasło „Kultura”, Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996, s. 445.
7  Zob. A. Zduniak, N,. Majchrzak, Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach 

badawczych bezpieczeństwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t 3, Aka-
demia Obrony Narodowej, Warszawa 2012. 
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(CRISD APEIRON, Polska) oraz Vasyl Zaplatyński (National Aviation Uni-
versity in Kiev, Ukraina).

Kultura bezpieczeństwa8 jest to ogół utrwalonego, materialnego i po-
zamaterialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozami-
litarnie – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności określo-
nych indywidualnych oraz grupowych podmiotów. Fenomen ten stanowi 
trychotomię, którą współtworzą trzy przenikające się wymiary:
-  wymiar mentalno-duchowy, (wymiar indywidualny),
-  wymiar organizacyjno-prawny (wymiar społeczny),
-  wymiar materialny.

Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następujących 
celów i potrzeb:
1.  Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, zmie-

rzająca do uzyskania stanu o satysfakcjonująco niskim poziomie 
zagrożeń.

2.  Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone.
3.  Optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosektoro-

wo pojmowanego bezpieczeństwa.
4.  Pobudzanie w społecznej i personalnej skali świadomości człowie-

ka przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego 
(mentalny/społeczny/materialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem 
motywacji i postaw skutkujących indywidualnymi i zespołowymi 
działaniami, powodującymi wszechstronny rozwój indywidual-
nych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich autono-
micznej obronności.
Prekursorem badań kultury bezpieczeństwa i obronności w Polsce jest Ma-

rian Cieślarczyk. Należy przy tym zauważyć, że obronność w tej koncepcji 
jest pojęciem znacznie wykraczającym poza schematyczne kojarzenie go 
wyłącznie ze sferą militarną. Obronność u Cieślarczyka jest to także po-
tencjał o znaczeniu pozamilitarnym. Potencjał ten umożliwia skuteczne 
przeciwdziałanie i zapobieganie zaistnieniu zagrożeń oraz przeciwstawienie 
się zagrożeniom z chwilą ich realnego wystąpienia. Definicja kultury bez-
pieczeństwa autorstwa profesora Mariana Cieślarczyka brzmi następująco:

8  J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeń-
stwa, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, 
Szczytno 2014, ISBN 978-83-7462-416-9,  s. 451.
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Kultura bezpieczeństwa i obronności stanowi rodzaj społecznej ma-
trycy, to „wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, symbo-
li i  przekonań, wpływających na sposób postrzegania wyzwań, szans 
i (lub) zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia 
o nim oraz związany z tym sposób zachowania i działań (współdziała-
nia) podmiotów [bezpieczeństwa], w różny sposób przez te podmioty 
»wyuczonych« i wyartykułowanych w procesach szeroko rozumianej 
edukacji, w tym również w naturalnych procesach wewnętrznej integra-
cji i  zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyjnych, 
a także w procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) rozumianej 
obronności, służących w miarę harmonijnemu rozwojowi tych podmio-
tów i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa, z po-
żytkiem dla siebie, ale i otoczenia”9.

Koncepcja Mariana Cieślarczyka pokazuje, iż kultura bezpieczeństwa 
i obronności manifestuje się w trzech następujących wymiarach:
1.  Pierwszy wymiar – składają się nań określone idee, wartości i duchowość 

człowieka,
2.  Drugi wymiar – odnosi się do oddziaływań społecznych organizacji i sys-

temów prawa,
3.  Trzeci wymiar – obejmuje on materialne aspekty egzystencji ludzkiej.

Powyższe składowe Marian Cieślarczyk nazywa „filarami kultury bezpie-
czeństwa”. Badacz ten kolejno określa je jako filar mentalno-duchowy, filar 
organizacyjno-prawny oraz filar materialny. Składowe tych filarów pomimo 
swojej specyfiki, również przenikają się. Na przykład wiedza występująca jako 
składnik pierwszego filaru, jest w znacznym stopniu także elementem filaru 
drugiego, mającego charakter organizacyjno-prawny oraz innowacyjno-tech-
niczny. Koncepcja kultury bezpieczeństwa umożliwia w wielu przypadkach 
ponowne zintegrowanie wyników wielodyscyplinarnych badań dotyczących 
skomplikowanej problematyki bezpieczeństwa i obronności. Koncepcja ta 
zawiera w sobie też emocjonalny i racjonalny ładunek neutralizujący pojmo-
wanie bezpieczeństwa jako zdolności do generowania przeciwko zaistniałym 
zagrożeniom kontrolowanej (do czasu) uzasadnionej „agresji”. Kultura bez-
pieczeństwa, jej odpowiednio wysoki poziom, pozwala nam uniknąć pokusy 
agresywnego „wygrywania” na rzecz potrzeby wyższej, jaką jest potrzeba „by-
cia niezwyciężonym”.

9  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2010, s. 210.
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Zwracając uwagę na definicję fenomenu kultury bezpieczeństwa widzi-
my, iż wskazuje ona na to, że opisywane zjawisko łączy w sobie przejawy 
wszystkich aspektów życia społecznego: duchowość, kompetencje społeczne, 
materialność i ich spójną, holistyczną realizację. Sprzyja ona bezpieczeństwu 
rozumianemu zarówno jako wartość (I-szy filar kultury bezpieczeństwa), 
jako pożądany stan (I-szy, II-gi i III-ci filar kultury bezpieczeństwa) oraz jako 
proces, którego celem jest wykorzystanie dziedzictwa pokoleń, odtwarzane-
go i  wciąż na nowo ewoluującego w trzech sferach dotyczących jednostki 
ludzkiej, zbiorowości społecznej oraz materialnego wymiaru egzystencji ludz-
kiej  – nieprzerwanie dzięki funkcjonowaniu intersubiektywnego zjawiska, 
które jest międzypokoleniowym przekazem narodowym10. Bezpieczeństwo 
realizowane jest poprzez funkcję obronności, także rozumianej bardzo szero-
ko – nie tylko pojmowanej jako kategoria rozważań militarnych.

Jak pisze Cieślarczyk: „z moich badań wynika, że dziś, ale i w dającej się 
przewidzieć przyszłości, myślenie o obronności tylko w kategoriach militar-
nych jest niewystarczające”11. Podobnie Emma Rothschild w artykule Czym 
jest bezpieczeństwo? z 1995 roku12, uszczegóławia potrzebę redefinicji katego-
rii bezpieczeństwo w procesie rozszerzania jego koncepcji. Pojęcie obronno-
ści jako potencjał rozpatrywany w wymiarze indywidualnym i w wymiarze 
społecznym (kolektywnym) jest niemalże tożsame z pojęciem kultury bezpie-
czeństwa. Można tu mówić o istnieniu spójnej, choć wielowątkowej kultury 
bezpieczeństwa, dla poziomu której ogromne znaczenie mają między innymi 
wychowanie i nauczanie, tożsamość i  więzy społeczne oraz podejmowanie 
wyzwań związanych ze świadomym wysiłkiem mającym za cel samodoskona-
lenie człowieka i na tej bazie, udoskonalanie tworzonych przez niego organi-
zacji społecznych, na przykład w duchu wspólnotowym, tak jak to proponuje 

10  Pokolenie  – pojęcie to możemy rozpatrywać ze względu na następujące determinanty 
tego zjawiska społecznego: a) genealogiczne następstwo dzieci po rodzicach – występu-
je ono na przykład w zapisach Biblii, czy drzewach genealogicznych, b)  paragenealo-
giczne – rozszerzenie poprzedniego ujęcia na całe społeczeństwa, c) ujęcie „metrykalne” 
(są to wszelkie grupy rówieśnicze) oraz d) ujęcie kulturowe; por. M. Wallis, Koncepcje 
biologiczne w humanistyce, [w:] „Fragmenty filozoficzne”, seria II, Tadeusz Kotarbiński 
(red.), Warszawa  1959; podobne rozróżnienie w  definiowaniu pojęcia pokolenie przyj-
muje M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, [w:] „Studia Socjologiczne” 1963, 2, jednak, jej 
pierwsza typologia ogranicza się do typu rodowo-genealogicznego (relacja rodzice–dzieci) 
i kulturowo-genealogicznego (relacja nauczyciel–uczeń).

11  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2010, s. 11.

12  E. Rotschild, What Is Security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, s. 53–98. 
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amerykański socjolog, komunitarysta, Amitai Etzioni13. Według Etzioniego 
„człowiek nie istnieje dopóki nie istnieje społecznie; to, czym jest, zależy od 
jego bytu społecznego, zaś jego użytek z tego społecznego bytu jest w sposób 
nieodwracalny związany z tym, kim się staje. Posiada zdolność do kontrolo-
wania swego bytu wewnętrznego, zaś główna droga do samokontroli prowadzi 
do połączenia się z innymi, podobnymi do niego [indywidualnymi podmiota-
mi bezpieczeństwa], w działaniach społecznych”14.

„W uniwersytetach amerykańskich i angielskich zawartość odpo-
wiednią dla securitologii ma pojęcie kultura bezpieczeństwa”15, jak 
zauważa Leszek Korzeniowski. Użycie kategorii kultura bezpieczeń-
stwa odnotowuje się wśród sporej liczby badaczy transdyscyplinarnej 
oraz bardzo pojemnej problematyki, badanej przez współczesne nauki 
o bezpieczeństwie.

Przykładowo, do takich autorów należy, Nick Pidgeon16. Kwestia nauko-
wej przydatności terminu kultura bezpieczeństwa dla badań prowadzonych 
przez sekuritologów, jak podaje Korzeniowski, potwierdza się „za sprawą Zo-
hara”17. W Stanach Zjednoczonych Dove Zohar wprowadził do literatury 
przedmiotu własne pojęcie i odpowiadającą mu kategorię – ekwiwalent po-
jęcia bezpieczeństwo  – chodzi o klimat bezpieczeństwa. Zespół naukowców 
z Uniwersytetu Stanowego Illinois, kierowany przez Hui Zhanga przebadał 
merytoryczny zakres stu siedmiu artykułów, w których zawarto sformuło-
wania  – albo kultura bezpieczeństwa, albo klimat bezpieczeństwa. Efektem 
analizy porównawczej było to, że zespół wykazał ekwiwalentność zakresów 

13  A. Etzioni, Spirit Of Community: The Reinvention American Society, Touchstone, New 
York 1994.

14  A. Etzioni, Aktywne społeczeństwo, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012, s. 22.
15  L. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, 

EAS, Kraków 2008, s. 39.
16  N. Pidgeon, Safety culture and risk management in organizations. (pol. Kultura bezpieczeń-

stwa i zarządzania ryzykiem w organizacjach), “The Journal of Cross Cultural Psychology” 
Cardiff University: 1991, No 22, p. 129–140; Carroll, J. S., Safety culture as an ongoing 
process: Culture surveys as opportunities for enquiry and change. (pol. Kultura bezpieczeństwa 
jako ciągły proces), „Work & Stress” 1998, No 12, p. 272–284; Cooper, M. D., Towards 
a model of safety culture. (pol. W kierunku modelu kultury bezpieczeństwa), „Safety Science” 
2000, No 36, p. 111–136.

17  D. Zohar: Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. 
(pol. Klimat bezpieczeństwa w organizacji przemysłowej: teoria i konsekwencje zastosowa-
nia), „Journal of Applied Psychology”, 1980. No 65, s. 96–102.



Trzy filary kultury bezpieczeństwa

15

pojęciowych obu omawianych terminów, obwarowując wyniki tylko drob-
nym zastrzeżeniem. Zastrzeżenie to sprowadzono do stwierdzenia, że termin 
klimat bezpieczeństwa „w większym stopniu obejmuje aspekt psychologiczny 
aniżeli ma to miejsce w przypadku kultury bezpieczeństwa”18. Aby nie pozo-
stawiać jednak dalszych wątpliwości, „dodać należy, że obydwa pojęcia w za-
kresie przedmiotu i metod badawczych wpisują się w sekuritologię, jako naukę 
o bezpieczeństwie” – konkluduje ostatecznie Korzeniowski19.

Można powiedzieć, że współczesne nauki społeczne postawiły kulturę na 
piedestale. Jak oświadcza Ulf Hannerz20, „kultura jest wszędzie”, natomiast 
Mahmood Mamdani21 dodaje, że „kultura jest sprawą życia i śmierci”. Na 
dodatek, z kulturą „trzeba się liczyć”, o czym wszystkim przypomina Samuel 
Huntington22. Jak wcześniej zaznaczono, kultura, jako całokształt materialnego 
i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu 
jej dziejów. Wpływa ona decydująco – choć często dzieje się to niepostrzeże-
nie – na badane przez człowieka tego rodzaju fakty społeczne i artefakty, które 
podzielone na ustalone filary określają sposoby przeciwdziałania zagrożeniom 
przez narody od zagrożeń politycznych i militarnych, aż po zagrożenia dla na-
rodowej tożsamości. Filary te i ich potencjały będące utrwalonym dorobkiem 
społeczeństwa, łącznie tworzą narodową kulturę bezpieczeństwa.

W opinii wielu badaczy bezpieczeństwa, problematyka tego bardzo donio-
słego społecznie fenomenu, badana we wszystkich skalach przeciwdziałania 
zagrożeniom człowieka – począwszy od skali personalnej poprzez narodową, 
międzynarodową aż po skalę globalną – jest zawsze w jakiś sposób zakorze-
niona w trychotomicznym zjawisku kultury23.

18  H. Zhang, D.A Wiegmann, von T.L. Thaden, Safety Culture: a concept in chaos? (pol. 
Kultura bezpieczeństwa: koncepcja w chaosie?), Urbana Champaign: University of Illinois, 
http://www.humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac02/zhawiegvonshamit 
hf02.pdf, Odczyt 2008-12-25.

19  L. Korzeniowski, Securitologia…, op.cit. s. 39.
20  U. Hanerz, Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, Columbia 

University Press, New York 1992; Idem: Cosmopolitans and Locals in World Culture, Co-
lumbia University Press, New York1992,

21  M. Mamdani, Beyond Rights Talk and Culture Talk: Comparative Essays on the Politics and 
Rights and Culture, Palgrave Macmillan, New York 2000.

22  S. Huntington, The Clash of Civilizations, Simon and Schuster, New York, 2007.
23  Por. np. L.W. Zacher, Jednostkowe i społeczne konteksty i wyzwania dla bezpieczeństwa, 

[w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t 3, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2012. 
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Abstract

Purpose: This paper is an attempt to identify the attitudes of young people 
towards physical culture and determine the types of attitudes towards the 
studied reality. 
Methods:The research included 1st (16 y.o.) and 3rd grade (18 y.o.) students 
from 3 types of secondary schools in Kraków. Diagnostic survey was selected 
as the research method. 
Results:The studied students of secondary schools in Kraków declare posi-
tive attitudes towards physical culture, i.e. they mostly present the full and 
the selective types of attitude. The least desired attitude towards the studied 
reality was observed among fine arts secondary school students, who showed 
the elements characteristic of the full and the selective types most seldom. 
Conclusions:The positive attitude towards physical culture approved and 
applied by most of the studied students serves as an antidote for the civilisa-
tion threats of the present day.
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Introduction

Progress triggers many threats, both in the individual and collective dimen-
sions. However, people make numerous attempts at mitigating the negative 
consequences of the progress of civilisation. Physical activity may be one 
of the many proposals for crossing boundaries in the existing environment, 
which allows to create and implement new values, as well as combat one’s 
own weaknesses1. Physical activity undertaken in one’s spare time, with 
an appropriate frequency and intensity, may be one of the remedies against 
the present-day threats2. The positive influence of physical activity on rela-
tions in a group allows, among others, to build proper social interactions, 
and on an individual level, allows people to find their sense of living in the 
course of building their own identity. This aspect is particularly important 
for schoolchildren. Some theories highlight the importance of physical activ-
ity that becomes the main means of manifesting one’s active attitude towards 
the external world. Such activity may be an anticipation of utilitarian deeds, 
which determines the direction of civilisation and cultural development3 .

Physical activity is strongly related to the vision of a full and comprehen-
sive (multi-dimensional) human being. It expresses the need for self-fulfil-
ment. Such way of highlighting an individual’s presence in the surrounding 
world may be expressed through the changes that occur in him/her, which 
is definitely one of the conditions of achieving social progress4. This attitude 
implies the necessity of searching for effective methods of conscious educa-
tion and developing appropriate attitudes, especially among the representa-
tives of the young generation5.

1  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa, 1972; M. Demel, Peda-
gogika zdrowia. WSiP, Warszawa, 1980; H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji. WSiP, 
Warszawa, 1999.

2  H. Szwarc (1985), Wpływ ruchu i rekreacji fizycznej na somatyczne i psychiczne zdrowie czło-
wieka, [w:] K. Dąbrowski (red.) Zdrowie psychiczne. PWN, Warszawa.

3  H. Sekuła-Kwaśniewicz, Z badań nad rolą kultury fizycznej w wypoczynku kobiet pracują-
cych zawodowo, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 127–144., 1984.  

4  J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 
1996.

J. Kozielecki, Transgresja i kultura. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 1997.
5  W. Osiński, Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań, 2011.
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Aim of the study

This paper aims at identifying the attitudes of young people towards physical 
culture, through determining the types of attitudes towards physical cul-
ture. The following set of questions was used – What is the young people’s 
attitude towards physical culture? What type of attitudes towards physical 
culture dominates in the studied environment of secondary school students? 
Do the attitudes towards physical culture, as well as the types of the atti-
tudes depend on sex and type of school?

Material and method 

The subjects of this study were young people from Kraków who attend 
3 types of secondary schools. The schools were as follows: general second-
ary schools, technical and vocational secondary schools, as well as fine arts 
secondary schools. From the above-mentioned school types, only the 1st 
and 3rd grade students were included in the study. The sample size was 
determined on the basis of the general sample  – 22.000 of male and fe-
male students. The random layer sampling method was used, and as a result 
506 participants were selected. The “school types” were used as the layer and 
the “school grades” were the random component. In the adopted selection 
procedure, the common position of the students in their school environment 
and their common experience resulting from age and knowledge level were 
considered. The pre-selection of surveys included in the analysis resulted in 
qualifying 488 students (256 girls and 232 boys).  According to the sample 
distribution, in the general population, the percentage of general secondary 
school students (LO) amounted to 49.18%, the percentage of technical and 
vocational school students (SZ) was 33.4% and the percentage of fine arts 
school students (SA) was 17.42%.

The study method used was the diagnostic survey and a custom version 
of the survey, after prior procedure of reliability and relevance testing, was 
the technique. Calculations were made on the basis of the percentage val-
ues, as well as the Kruskal-Wallis (H) non-parametric test for independent 
random samples6. 

The young people’s attitudes towards physical culture were measured with 
the use of 4 questions: Q1) was about the importance of physical education 
in the hierarchy of other school subjects; Q2) was about the function of phys-
6  G.A Ferguson., Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa, 

1997.
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ical education in individual development; Q3) concerned the frequency of 
sports and recreational activity, and Q4) was about the preferred spare-time 
activities. The answers were expressed in the form of a cafeteria-style check-
list. While constructing the index of the types of attitudes towards physical 
culture, for each question the negative answers were selected: Q1) Does not 
recognise physical education; Q2) Does not see any function in physical edu-
cation; Q3) Does not undertake sports and recreational activity; Q4) Prefers 
passive forms of recreation), as well as the positive ones [respectively, Q1 
Recognises physical education; Q2) Recognises the functions of physical ed-
ucation; Q3) Is physically active; Q4) Prefers active forms of spending his/
her leisure time]. 

With the use of the processed dychotomous categories of answers (yes-
no), 4 theoretical types of attitudes towards physical culture have been 
determined: TYPE 1 (full) - physical education is one of his/her favourite 
subjects, sees the positive functions of physical education, practices sports 
regularly, chooses active ways of spending his/her free time; TYPE 2 (selec-
tive) - physical education is one of his/her favourite subjects, sees the pos-
itive functions of physical education, practices sports at least sporadically; 
TYPE 3 (limited) - physical education is one of his/her favourite subjects, 
sees the positive functions of physical education, does not practice sports, 
chooses passive ways of spending his/her spare time; TYPE 4 (negative) - 
physical education is not one of his/her favourite subjects, cannot see the 
positive functions of physical education, does not practice any sport or spend 
his/her spare time in a physically active way. In this way, in order to achieve 
a more holistic view of the analysed elements, 4 typologies were construct-
ed, taking into consideration the behaviours connected to physical culture. 
Despite the simplifications that result from analysing the total indices, their 
interpretation allows to obtain an image of the analysed elements.

Results 

The obtained hierarchy of school subjects shows that 51.0% of students 
point human science subjects as their favourite ones. The other choices were: 
foreign languages (40.4%), vocational subjects (35.9%), as well as biology, 
chemistry and related subjects (32.2%). Physical education was only classi-
fied in the fifth position (30.3%). However, the positive conclusion is that 
only 1.8% of students do not accept physical education.
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Chart 1. Sex and the importance of physical education in the hierarchy 
of school subjects (statistically insignificant correlation)

Legend (%): 
a)  PL – liked subjects, PN – disliked subjects, D – girls, C – boys,
b)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – types of subjects7: 1) humanities [liked: 51.0% / disliked 31.1%], 

2) maths and physics [29.7% / 64.1%], 3) biology and chemistry [32.2% / 28.5%], 
4) vocational [35.9% / 14.3%], 5) foreign languages [40.4% / 11.1%], 6) physical edu-
cation [30.3% / 1.8%], 7) other subjects [8.9% / 11.9%], 7) no answer [4.3% / 6.8%]8,

7  The percentages do not add up to 100%, as the participants were allowed to select more subjects.
8  The remaining categories were: other subjects [liked: 8.9% / disliked 11.9%], no answer 

[4.3% / 6.8%].
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Chart 2. School type and the importance of physical education  
in the hierarchy of other subjects (PL – H = 7.06, p < 0.001;  
PN – H = 5.52, p < 0.01)

Legend (%): 
a)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – types of subjects: 1) humanities, 2) maths and physics 3) biology and 

chemistry, 4) vocational subjects, 5) foreign languages, 6) physical education, 
b)  LO – general secondary schools, SZ – vocational secondary schools, SA – fine arts sec-

ondary schools. Other abbreviations – see chart 1.
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The subject preferences were similar in both sexes. Girls selected physical 
education slightly more often than boys (31.0% vs. 29.7%). Physical educa-
tion ranked very low on the list of disliked subjects. 

The type of school was a significant differentiator in the category of liked 
subjects. Physical education was most appreciated in the vocational and fine 
arts secondary schools, i.e. by 40.7% and 36.5% of the students, respective-
ly. This subject was the least popular among the general secondary schools 
students (21.2%). Physical education was listed among the disliked subjects 
the least often by students of all school types (LO - 0.4%, SZ - 1.8%, SA - 
2.3%). It is quite surprising that it was the general secondary school students 
who disliked physical education the least often, which leads to a conclusion 
that they are inconsistent in their choices.

The analysis of the importance of physical education classes in individual 
development shows that 83.7% of the respondents saw benefits for themselves 
in undertaking physical activity during those classes. Having analysed the qual-
itative aspects of the answers obtained, we can say that physical education can 
be ‘an opportunity to relax and undertake physical activity’, ‘a way of entertain-
ment and adding variety to other activities’ or ‘a retreat from other scholarly 
duties.’ A little bit more than than 11.6% of students consider physical educa-
tion classes to be ‘a waste of time’ or ‘an additional break between other classes.’ 

Chart 3. Sex and the importance of the role (function) of physical 
education in individual development (H=6.88; p<0.001)

Legend (%): P – positive, N – negative, NZ – no opinion, D – girls, C – boys.
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Recognising any role of physical education varies depending on sex 
(p < 0.001). Significantly more boys than girls can see its positive role in 
their development, as opposed to the negative influence, where girls were 
more dissatisfied than boys (14.6% and 10.5%, respectively).

Chart 4. School type and the importance of physical education 
in individual development (statistically insignificant correlation)

Legend (%): LO – general secondary schools, SZ – vocational secondary schools, SA – fine 
arts secondary schools. Other abbreviations – see chart 3.

The function of education in individual development is perceived similarly, 
regardless the type of the school one attends. This evidences approval and rec-
ognition for the importance of the content of the physical education classes.

82.8% of participants undertake physical and recreational activity. With-
in this group, 33.0% practice sports regularly and 49.8% do it sporadically. 
The remaining percentage of the participants (17.2%) do not practice sports 
or any form of recreation.
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Chart 5. Sex and the frequency of sports and recreational activity 
(H = 9.28, p< 0.001)

Legend (%): SS, SP, NU – sports and recreational activities: SS – regular, SP – sporadic, 
NU – no activity. Other abbreviations – see chart 3.

Boys turned out to be more active (sports and recreation) than girls 
(p<0.001), especially when it comes to practising sports or recreation regu-
larly. Moreover, girls more often than boys indicated that they do not under-
take any physical activity (19.2% vs. 14.9%). A slight advantage of girls over 
boys was visible only as far as sporadic physical activity is concerned (53.5% 
vs. 45.9%).
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Chart 6. School type and the frequency of undertaking sports and 
recreational activity (H=9.28 p<0.001)

Legend (%): see charts 2 and 3

Among the representatives of the given schools, the highest sports and 
recreational activity was declared by the general secondary school students.  
Nearly 10% more of them regularly practice sports, as opposed to partici-
pants from the other school types. Among students who do not practice any 
sport at all, technical and vocational secondary school students constitute 
the majority (21.6% vs. 15.8% and 13.7%), whereas the fine arts school 
students are in between. However, they showed higher results when it comes 
to practising sports and recreation sporadically.

Unfortunately, among the spare-time activities, the passive ones take prev-
alence. As far as practising sports or recreational activities is concerned, only 
26.2% of the participants answered positively. 
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Chart 9. Sex and types of attitudes towards physical culture 
(statistically insignificant correlation)

LEGEND (%): 1, 2, 3, 4 - types of attitudes towards physical culture10: TYPE 1 (full) 
- 25.4%; TYPE 2 (selective) - 43.2%; TYPE 3 (limited) - 14.2%; TYPE 4 (negative) - 
11.5%. For other symbols, see chart 3.

Types of attitudes towards physical culture did not vary depending on 
sex. However, it is worth highlighting that boys more often than girls showed 
elements characteristic of the full and selective types. The above-mentioned 
results that show that boys declared regular participation in sports and recre-
ational activities, seem to confirm this fact.

10  ‚Other’ situations included 5.7% of participants.
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Chart 10. Secondary school type and types of attitudes towards 
physical culture (TYPE 2 - H = 5.14, p < 0.001; TYPE 3 - H = 5.98,  
p < 0.05; TYPE 4 - H = 6.53, p < 0.01)

LEGEND (%): see chart 6, 7.

School type had an influence on the types of attitudes towards physical 
culture. The ‘selective’ type was identified more often in the general second-
ary school students (46.2%) and in the vocational secondary school students 
(52.2%), as opposed to the fine arts school students (29.4%). The respond-
ents representing the last category selected physical activity as their way of 
spending spare time the least often. It is worth mentioning that the ‘limited’ 
and ‘negative’ types, that express the least desired attitude towards physical 
culture, were mostly shown by the fine arts school students. 

Conclusions

1.  A positive attitude towards physical culture is shown in those young pe-
ople, who like physical education classes (30.3%), regularly undertake 
sports and recreational activities (33.0%), recognise the benefits of parti-
cipating in PE classes (83.7%) and prefer physical activity (26.2%) over 
other spare-time activities. 

2.  Connections with school type and sex were identified in the case of the 
frequency of undertaking sports and recreational activities and as far as 
the preferred spare-time activities are concerned. The function of physical 
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education in the individual development depended only on the sex of the 
respondents, whereas the importance of the physical education classes in 
the hierarchy of other subjects depended only on the school type.

3.  The types of attitudes presented by young people towards physical culture 
constitute an implication of behaviours shown on various levels of activity 
at school, during leisure time and while practising sports. In the studied 
environment, the selective (43.7%) and full (26.0%) types of attitude to-
wards physical culture tend to dominate, which is a positive sign. Types of 
attitudes were dependent on the school type only in the case of the selecti-
ve, limited and negative types. The fine arts school students showed more 
negative and limited attitudes towards physical culture, as opposed to the 
general and vocational secondary school students. Also, they achieved si-
gnificantly lower results as far as the selective type is concerned. The positi-
ve types of attitude towards physical culture, recognised and applied by the 
majority of the studied students, i.e. the full and selective types, may serve 
as an antidote for the present-day threats to our civilisation.
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„Apeiron” w Krakowie

ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE 
PRZESTĘPCZOŚCI PEDOFILSKIEJ – 
ASPEKTY PRAKTYCZNE I PRAWNE

Abstrakt

Autor przedstawia problematykę zapobiegania i zwalczania przestępczości pe-
dofilskiej. Wskazuje na zdynamizowanie działań międzyresortowych w tym 
obszarze na przestrzeni ostatniej dekady. Eksponuje rolę policji jako wiodą-
cego organu, który prowadzi zarówno rozpoznanie operacyjne tych patolo-
gicznych zachowań jak również tworzy i wdraża programy profilaktyczne 
mające za zadanie ochronę najmłodszych przed seksualną przemocą. Autor 
w studium przypadku prezentuje sukcesy organów ścigania w walce z cyber-
przestępczością ze szczególny uwzględnieniem pornografii dziecięcej. Sporo 
uwagi poświęca także zmianom prawnym, które mogą pomóc w zwiększeniu 
efektywności ścigania sprawców przestępstw pedofilskich. Za najważniejsze 
autor uważa zespolenie i koordynację działań różnych podmiotów, dla któ-
rych ważne jest dobro dziecka.

Słowa kluczowe

Pedofilia, przemoc seksualna, przestępczość internetowa, pornografia dziecię-
ca, programy profilaktyczne, rejestr pedofilów 
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Początek roku 2016 przyniósł szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w pe-
dofilów. W trakcie jej realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt 
komputerów, laptopów, dyski twarde, karty pamięci, ok. 1800 płyt CD, 
DVD i innych nośników informatycznych mogących zawierać materiały 
o treści pedofilskiej. To imponujący wynik operacji „BIKE” przeprowadzonej 
w 12 województwach w kraju, dzięki współpracy międzynarodowej polskiej 
i niemieckiej policji1. 

To kolejna, w krótkim czasie tak udana realizacja. Od stycznia do mar-
ca 2015 roku niemiecki Federalny Urząd Kryminalny (Bundeskrimina-
lamtes) prowadząc czynności ustalił, że w nielegalnej wymianie plików 
pedofilskich uczestniczą także osoby z Polski.  Za pośrednictwem Biura Inter-
polu w Wiesbaden informacja została przekazana do Biura Międzynarodowej 
Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Sprawą natychmiast zajęli się eksperci z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi 
Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Zaangażowani zostali 
również specjaliści z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KGP2, którzy usta-
lili m.in. użytkowników komputerów, ich adresy oraz miejsca pobytu.

Ze względu na skalę, rodzaj przestępczości oraz dużą ilość zidentyfiko-
wanych użytkowników z obszaru całej Polski, wszystkie szczegółowe dane 
przekazano policjantom z właściwych terytorialnie jednostek. To właśnie oni  
21 stycznia 2016 roku przystąpili do działań.

Spośród 38 osób wobec których podjęto czynności procesowe, 7 przyzna-
ło się do sprowadzania lub posiadania pornografii dziecięcej, 3 z nich  przed-
stawiono  już zarzuty sprowadzania, przechowywania lub posiadania treści 
pornograficznych z udziałem małoletnich do 15 roku życia. Grozi za to kara 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Kwestia odpowiedzialności karnej pozostałych osób zależy od opinii eks-
pertów, którzy dokonują sprawdzeń zabezpieczonych nośników. Po spraw-
dzeniu jakie zawierają one dane będą mogli oficjalnie wypowiedzieć się co do 
penalizacji ich treści.

Poza spektakularnymi międzynarodowymi działaniami policji obserwuje-
my także aktywność zwykłych obywateli, którzy uznali, że walka z pedofilią to 
sprawa na tyle istotna , że warto się w nią zaangażować. Świadczy to o tym, że 

1  http://www.lepszypoznan.pl/2016/01/25/bike-przeciw-pedofilom.html, data pobrania 
01.02.2016 r.

2  http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/aktualnosci-1/biezace-informacje, data pobrania 
01.02.2016 r.
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czyny godzące w najmłodszych szczególnie bulwersują i powodują duży spo-
łeczny odzew. Taką osobą, której dobro dzieci nie jest obojętne jest znany jako 
„łowca zboczeńców” Krzysztof Dymkowski - zamieszkały we Wrocławiu3. 

Zwraca on baczną uwagę na te fakty, których często nie zauważają rodzice 
małoletnich. Tylko w ciągu trzech miesięcy Krzysztof Dymkowski pomógł 
policji w ujęciu, aż dwudziestu ośmiu pedofilów. „Jeżeli widzę ogłoszenie 
o treści: szukam młodej od 12 do 13 lat, to już wiem, z kim mam do czynie-
nia”- mówi Dymkowski. Podkreśla, iż anonse tej właśnie treści umieszczane 
są na zwykłych portalach internetowych. Poszukuje więc w sieci internetowej  
pedofilów, którzy dają podobne ogłoszenia. Czyni tak od czasu gdy przed laty 
pedofil skrzywdził córkę jego znajomej. Tej aktywności poświęca cały swój 
wolny czas. Uważa, że dziecko stanowi sacrum, którego nikt nie powinien 
bezkarnie naruszać. Jeżeli dziecko staje się ofiarą pedofila, to uraz wynikający 
z takiego zdarzenia pozostaje już na całe, także dorosłe życie. 

Sposób jego działania jest wyjątkowo prosty. Odpowiada na anonse osób 
poszukających kontaktu z dziećmi za pośrednictwem internetowych portali. 
Krzysztof Dymkowski podaje się wówczas za nastolatkę i prowadzi rozmowę 
z pedofilami, którzy proponują seks dzieciom poniżej 15 roku życia, narusza-
jąc tym samym prawo. Umawia się z tymi osobami na fikcyjne spotkania, ale 
na nie udaje się już w asyście funkcjonariuszy policji4. 

Ale sprawcą przestępstw pedofilskich może być każdy, bez względu na status 
społeczny czy pełnioną funkcję. Niebawem do krakowskiego sądu ma zostać 
skierowany akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi stowarzyszenia dla 
młodzieży. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się wprawdzie 
do przedstawionych mu zarzutów, ale złożył dodatkowe wyjaśnienia. Wynika 
z nich, że pornograficzne pliki ściągał z inetrnetu, a gromadził je jedynie w ce-
lach profilaktycznych (!), tak by mógł wiedzieć przed czym ma chronić swo-
ich podopiecznych. Prokuratura nie dała jednak wiary takim tłumaczeniom, 
a podejrzanemu dyrektorowi za posiadanie i rozpowszechnianie treści porno-
graficznych z udziałem małoletnich grozi  kara nawet do 12 lat pozbawienia 
wolności. Jego działania zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Śledczego w listopadzie 2014 roku, w ramach działań profilaktyczno-wy-
krywczych polegających między innymi na monitorowaniu inetrnetu.

3  http://polska.newsweek.pl/krzysztof-dymkowski-dlaczego-motorniczy-z-wroclawia-sciga
-w-sieci-pedofilow,artykuly,369016,1.html, data pobrania 01.02.2016 r.

4  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lowca-pedofilow-z-wroclawia-pomaga- 
policji,585033.html pobrano 28. 01. 2016 r.
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Przemoc wobec dzieci, której szczególnie niebezpieczną formą jest prze-
moc o charakterze seksualnym, jest różnie definiowana. Często funkcjonują 
w tym obszarze inne zamienne, choć tożsame pojęcia, których wyjaśnienie 
jest ważne przy zarówno prawnej, jak i społecznej analizie tego zjawiska.

Postrzeganie przemocy wobec dzieci w kategoriach patologii społecznej, 
według Brunona Hołysta, wynika z chęci wyraźnego zaznaczenia, iż zjawisko 
to jest niepożądane i szkodliwe. Ten kierunek myślenia jest związany z nor-
matywną koncepcją społeczeństwa5.

Pojęcie patologii społecznej w rozumieniu niezależnym od kontekstów 
kulturowych i norm oznacza destruktywne lub autodestruktywne zacho-
wania ludzi, grup lub całych społeczeństw6. Destrukcja jako konsekwencja 
zachowań patologicznych odnosi się do życia, zdrowia i poczucia osobistej 
tożsamości. W najogólniejszym ujęciu zjawiska przemocy wobec dziecka, pa-
tologią społeczną jest każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby 
dorosłej, społeczeństwa lub państwa, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój 
fizyczny lub psychospołeczny dziecka7.

Przemoc wobec dziecka nie jest więc dziełem przypadku, lecz wynika 
z uświadamianych sobie przez nas indywidualnych lub społecznych sche-
matów relacji i postępowania z dzieckiem. Stwierdzenie występowania ja-
kiejś patologii społecznej jest zatem zrelatywizowane w stosunku do norm 
danej społeczności.

„Przemoc wobec dzieci to zjawisko społeczno-psychologiczne mające wielo-
rakie uwarunkowania związane z siłami tkwiącymi w jednostce, rodzinie, a tak-
że w środowisku i kulturze, w które uwikłane są zarówno jednostka, jak i ro-
dzina (…). Pod wpływem szczególnej kombinacji wspomnianych czynników 
rozwija się styl takich interakcji w rodzinie, w której pojawia się przemoc”8.

Według National Committee to Prevent Child Abuse and Neglect 
(1993) odsetek dzieci doznających przemocy w USA wynosi około 4,5%. 
Dane Departament of Health wskazują, że odsetek ten w Wielkiej Brytanii 
wynosi 0,4%, a w Europie waha się w granicach 0,1–0,5%. Najniższy jest 
w krajach skandynawskich i wynosi 0,1%. Dane Australia Institute of He-

5  B. Hołyst, Kulturowy i społeczny kontekst przestępczości wobec dzieci, w: B. Hołyst (red.) 
Ochrona dziecka. Teoria i Praktyka., Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2005.

6  V. Kavolis, Comparative perspectives of social problems, Boston 1989.
7  M.R. Brassard, R.B. Germain, S. N. Hart, Psychological maltreatment of children and youth, 

New York 1987.
8  S. Nikodemska, Przemoc wobec dzieci – przegląd badań, „Niebieska Linia”, nr 4/2000.
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alth and Welfare określają, że w grupie wiekowej do lat szesnastu wskaźnik 
ten wynosi 0,5%. W Anglii od 1990 roku Departament of Health szacuje 
liczbę dzieci i młodzieży umieszczanych w rejestrach dzieci wymagających 
pomocy (Child Protection Registers). Jeszcze w latach 1994–1995 została 
przez władze lokalne zbadana sytuacja 48100 dzieci (Child Protection Case 
Conferences) i w efekcie 63% spośród nich zostało zarejestrowanych jako 
wymagające ochrony9.

Departament of Health, Education and Science, Home Office oraz Welsh 
Office  wydały wspólny dokument pod nazwą „Working Together Under 
the Children Act” , w którym zdefiniowano nadużycia wobec dzieci. Poda-
no w nim kryteria, które należy uwzględniać przy wprowadzaniu do rejestru 
dzieci wymagających pomocy. Są to: zaniedbanie, obrażenia fizyczne, prze-
moc emocjonalna i nadużycie seksualne.

Nadużycie seksualne zostało zdefiniowane jako występujące bądź poten-
cjalne, seksualne wykorzystywanie dziecka lub nastolatka. Dziecko może być 
krewnym sprawcy albo osobą od niego zależną. „Termin wykorzystywanie 
seksualne oznacza włączenie zależnych i niedojrzałych dzieci i nastolatków 
w aktywność seksualną, której oni nie rozumieją w całej pełni, na którą nie 
są w stanie wyrazić zgody i która narusza społeczne tabu związane z rolami 
w rodzinie (…)”10.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne już pod koniec 1991 roku przepro-
wadziło własne badanie na ogólnopolskiej populacji 1188 dorosłych Pola-
ków. Wykazały one, że około 35% kobiet i 29% mężczyzn przeżyło do pięt-
nastego roku życia doświadczenia o charakterze seksualnym z osobą dorosłą. 
Najczęściej spotykaną formą przemocy seksualnej było dotykanie narządów 
płciowych, doświadczyło jej 60% chłopców i 17,5% dziewcząt. Sprawca-
mi nadużyć były osoby obce, następnie krewni (wujkowie, ciotki, kuzyni), 
w dalszej kolejności rodzeństwo i rodzice11.

Według Lwa Starowicza błędem jest stereotyp, że nadużyć seksualnych 
wobec dzieci dokonują osoby zaburzone psychicznie. Według niego, spraw-
cami najczęściej są osoby, których nigdy nie posądzono by o zaburzenia sek-
sualne lub psychiczne12.

9  Ibidem.
10  Ibidem.
11  K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
12  Lew-Starowicz Z., Przemoc seksualna, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1992.
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Susan Forward w publikacji pt. Toksyczni Rodzice wyraziła opinię, że wśród 
różnych form krzywdzenia jednostki wykorzystywanie seksualne dzieci wy-
daje się prawdziwie dziełem szatana. Przemoc seksualna wobec dzieci budzi 
powszechną odrazę, jest jednym z tych nieludzkich, okrutnych zdarzeń, z ja-
kimi ciężko się pogodzić, ciężko je zrozumieć13.

Jedną z najbardziej popularnych, cytując za I. Pospiszyl definicji przemo-
cy wobec dziecka jest definicja sformułowana przez Schechtera i Roberge’a, 
określająca „wykorzystywanie seksualne dziecka jako wciąganie zależnego, 
niedojrzałego rozwojowo i niezdolnego do wyrażenia pełnej zgody dziecka 
albo osoby w okresie dorastania w seksualną aktywność naruszającą społeczne 
tabu oraz zasady życia rodzinnego”14.

A. Sobkowska zgadza się z definicją Józefy Brągiel uznającej przemoc 
seksualną wobec dziecka jako „wciąganie go w sferę aktywności seksualnej 
nieadekwatnej do jego etapu rozwojowego, w sferę działań, których dziecko 
nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować i które naruszają jednocześnie 
normy prawne i społeczne”15.

Zdaniem Tomasza Zielińskiego, Izabelli Sirko i Ryszarda Poręby pod poję-
ciem nadużycia seksualnego rozumie się wciąganie dziecka przez osobę seksu-
alnie dojrzałą w jakąkolwiek aktywność, z zamiarem seksualnego pobudzenia 
drugiego człowieka, obejmującą zarówno stosunek płciowy, jak i dotykanie, 
eksponowanie genitaliów, pokazywanie materiałów pornograficznych oraz 
rozmowy na tematy seksualne w erotyczny sposób16.

Jak widać, istnieje wiele definicji przemocy seksualnej wobec dzieci, któ-
re nie zawsze są ze sobą zgodne. W literaturze przedmiotu obok „przemocy 
seksualnej wobec dzieci” stosuje się zamiennie takie terminy jak: „wykorzy-
stywanie seksualne”, „krzywdzenie seksualne”, „molestowanie seksualne” czy 
też „nadużycie seksualne”.

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organisation, WHO) 
proponuje używanie terminu „przemoc seksualna”, przez którą rozumie się 
wykorzystywanie dzieci dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez oso-
by dorosłe.

13  Zob. S. Forward, Toksyczni rodzice, Świat Książki – Bertelsman Media, Warszawa 2009.
14  I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, 

s. 41–42.
15  Zob. J. Brągiel, Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 

Opole 1996.
16  T. Zieliński, I. Sirko, R. Poręba, Nadużycia seksualne u dzieci, „Ginekologia Praktyczna” 

2003, 11, 4, s. 19–22.
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Różne aspekty przemocy seksualnej łączy w sposób wyczerpujący defi-
nicja proponowana przez Standing Committee on Sexually Abused Child-
ren. Zgodnie z nią, za dziecko wykorzystane seksualnie można uznać każdą 
jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony (wiek ten określa prawo danego 
państwa), którą osoba dojrzała seksualnie naraża na jakąkolwiek aktywność 
natury seksualnej, w celu seksualnego zaspokojenia. Należy podkreślić, że 
seksualna aktywność pomiędzy dorosłym a dzieckiem traktowana jest zawsze 
jako nadużycie17.

Na zlecenie Fundacji „Dzieci Niczyje”, agencja Gemius Polska przepro-
wadziła badanie metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview)18 na 
reprezentatywnej, losowej próbie internautów w wieku 15–18 lat. Wielkość 
próby N = 1000. Celem badania było zdiagnozowanie skali doświadczeń 
przemocy i wykorzystywania seksualnego wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Oto najważniejsze wyniki badania dotyczące wykorzystywania seksualne-
go dzieci i młodzieży: 

1.  Propozycje o charakterze seksualnym czy też wulgarne komentowanie 
wyglądu usłyszało w czasie roku poprzedzającego badanie 19% respon-
dentów, 10% nawet wielokrotnie. Znacząco częściej doświadczały mo-
lestowania werbalnego dziewczęta. Raniące uwagi badani najczęściej 
słyszeli od znajomych lub członków rodziny.

2.  W ciągu roku poprzedzającego badanie 8% respondentów, wbrew ich 
woli, było dotykanych w intymne części ciała. Do seksualnego dotyku 
zmuszani byli najczęściej przez znane im osoby (66%), zdarzało się jed-
nak, że byli to nieznajomi (8%) lub członkowie rodziny (6%).

3.  5% badanych było zmuszanych do oglądania czyichś intymnych części 
ciała. W przypadku zachowań ekshibicjonistycznych częściej niż w in-
nych diagnozowanych sytuacjach sprawcami byli nieznajomi (30%), 
starsi od badanych (50%)

17  S. Kluczyńska, Przemoc seksualna wobec dzieci, „Niebieska Linia”, nr 3/2002.
18  CAWI (Computer Assisted Web Interview) – jest to technika prowadzenia badań wy-

korzystywana w badaniach ilościowych, która polega na przeprowadzaniu wywiadów za 
pośrednictwem Internetu. Internetowe kwestionariusze znajdują się na serwerze agencji 
badawczej lub na serwerze klienta. Respondenci wypełniają ankiety przez Internet, a wy-
niki wypełnionych kwestionariuszy są automatycznie zliczane przez system. Badania typu 
CAWI są szybkie w realizacji i charakteryzują się relatywnie niskim kosztem przeprowa-
dzenia (www.houseofnumbers.pl, data pobrania 01.02.2016 r.
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4.  5% badanych w ciągu ostatniego roku było zmuszanych do uprawiania 
seksu, czyli do stosunku seksualnego, w jakiejkolwiek postaci. Rów-
nież 5% było świadkami gwałtu innej osoby, znacząco częściej byli to 
chłopcy. Sprawcami wymuszonego współżycia seksualnego najczęściej 
byli znajomi (57%) i rówieśnicy (38%).

5.  7% badanych w ciągu ostatniego roku zawarło w Internecie znajomość, 
w wyniku której próbowano wykorzystać ich do celów seksualnych.

6.  8% badanych to ofiary złego dotyku w dzieciństwie, do piętnastego 
roku życia. Znacząco częściej doświadczenia takie miały dziewczynki 
(10%) niż chłopcy. Sprawcami takich doświadczeń były przede wszyst-
kim osoby znajome (35%) i członkowie rodziny (27%). 12% badanych 
doświadczyło złego dotyku w dzieciństwie ze strony nieznajomych, co 
trzeci badany, który znalazł się w takiej sytuacji, doświadczył dotykania 
intymnych części ciała w celach seksualnych, przed ukończeniem 7 lat.

7.  4% badanych deklarowało, że przed ukończeniem 15 lat współżyli 
seksualnie z osobą dorosłą. Najczęściej były to osoby im znane (50% 
wszystkich, którzy mieli takie doświadczenie), ale zdarzało się, że byli 
to także członkowie rodziny (13%). Do współżycia dochodziło głównie 
wtedy, gdy badani mieli 13–15 lat (52%), ale aż 23% deklarowało, iż 
miało to miejsce dużo wcześniej.

8.  Znaczna część badanych pesymistycznie ocenia możliwość otrzymania 
pomocy w przypadkach wiktymizacji i innych trudnych sytuacjach ży-
ciowych. Blisko połowa (48%) respondentów sądzi, że nie znaleźliby 
pomocy, gdyby padli ofiarą cyber przemocy ze strony swoich rówie-
śników. Co trzeci (36%) z nich sądzi, że nie mógłby liczyć na pomoc 
w sytuacji przemocy rówieśniczej w szkole. 42% młodych ludzi wyraża 
przekonanie, że nie uzyskaliby pomocy w przypadku doświadczania 
przez nich przemocy w rodzinie, a 34% uznaje, że nikt nie pomógłby 
im, gdyby nauczyciel stosował wobec nich przemoc. 44% młodych lu-
dzi twierdzi, że gdyby mieli problemy emocjonalne, z pewnością byliby 
pozostawieni samym sobie. Ponad 1/3 badanych myśli, że nie znaleź-
liby pomocy w sytuacji wymuszania na nich kontaktów seksualnych 
przez znajomą osobę dorosłą. 
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Wyniki te zostały opracowane przez autorkę badań i dyrektora Fundacji 
„Dzieci Niczyje”  dr Monikę Sajkowską19.

Nadużycia seksualne wobec dzieci popełniane są od bardzo dawna. Jed-
nakże dopiero od kilkunastu lat przestały one być tematem tabu i stały się 
przedmiotem zainteresowania szerokiej opinii publicznej, tematem badań 
naukowych, opracowań, publikacji, filmów i reportaży20. Zjawisko to bul-
wersuje społeczeństwo i powoduje coraz większe zainteresowanie zarówno 
instytucji rządowych, jak też samorządów i organizacji pozarządowych, któ-
re w ramach swoich możliwości i kompetencji podejmują różnego rodzaju 
działania. Przemoc seksualna stosowana wobec dzieci i młodzieży dotyczy 
wszystkich grup społecznych, a nie tylko rodzin patologicznych21.

Ujawnianie przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci jest jednym 
z najtrudniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed policją. Różnorodne działa-
nia podejmowane przez policję, instytucje i organizacje pozarządowe, uświada-
miające potrzebę zgłaszania przestępstw o charakterze seksualnym, szczególnie 
gdy ich ofiarami są małoletni, przyniosły bardzo dobre rezultaty. Przestępczość 
tego rodzaju przestała wreszcie być problemem głęboko skrywanym.

W 1995 roku stwierdzono 1991 przestępstw przeciwko wolności seksu-
alnej i obyczajności, których dokonało 1110 sprawców na szkodę 1563 po-
krzywdzonych (w tym okresie system statystyczny nie wyodrębniał jeszcze 
liczby pokrzywdzonych małoletnich).

W 1999 roku stwierdzono 4229 tego rodzaju przestępstw, których doko-
nało 2368 sprawców na szkodę 3740 pokrzywdzonych (w tym 1957 pokrzyw-
dzonych małoletnich). W 2003 roku stwierdzono 4828 przestępstw przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności, których dokonało 2772 sprawców, na szko-
dę 4356 pokrzywdzonych (w tym 2333 pokrzywdzonych małoletnich).

Z policyjnych statystyk wynika, że w porównaniu do 2002 roku, 
w 2003  roku nastąpił kolejny wzrost liczby przestępstw przeciwko wolno-

19  Monika Sajkowska - dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje; doktor socjologii. Do mediów 
wypowiada się na temat działalności Fundacji oraz socjologicznych aspektów problemu 
krzywdzenia dzieci. W „FDN” zajmuje się zarządzaniem strategicznym, koordynacją 
działań programowych, opracowywaniem i redakcją publikacji, działaniami badawczymi 
i edukacyjnymi. W pracy najbardziej ceni sobie współpracę z zaangażowanymi, kreatyw-
nymi ludźmi.

20  Zob. J. D.  Stinson, J. V. Becker, Treating Sex offenders an Evidence – Based manual, 
New York 2013.

21  M. C. Seto, Pedophilia and sexual offending against children theory, assessment and in-
tervention, Washington DC 2008.
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ści seksualnej i obyczajności: odnotowano wzrost liczby przestępstw o 3.7%, 
liczba ich sprawców wzrosła o 3%, liczba osób pokrzywdzonych zwiększyła 
się również o 3%, przy czym nastąpił zdecydowany wzrost liczby pokrzyw-
dzonych małoletnich, bo aż o 12%.

Postępowań przygotowawczych wszczętych z art. 200 KK (seksualnie wy-
korzystywanie małoletniego) było w 1999 roku 1148. W 2003 roku było ich 
1744, a w 2010 aż 1793.

Postępowań wszczętych z art. 202 §3 KK (pornografia z udziałem mało-
letniego) było w 2005 roku 112, a w 2009 roku już 334. Odnotowano w tej 
kategorii przestępstw – co warto podkreślić – wysoki wskaźnik wykrywal-
ności – 85%. Z art. 202 §4 i 4a KK wszczęto w 2005 roku 71 postępowań, 
a w 2009 było ich 334. Tu także osiągnięto wysoki stopień wykrywalności – 
96,2%.

Niewątpliwie przyczyną gwałtownego wzrostu statystycznego tego rodza-
ju przestępstw jest nie tyle wzrost częstotliwości ich popełniania, lecz przede 
wszystkim podniesienie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeń-
stwa. Przemiany społeczne, które dokonywały się na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat, spowodowały, że ofiary przestępstw seksualnych zaczęły zgłaszać 
tego typu przypadki organom ścigania.

Należy przypuszczać, że w ciągu ostatnich lat w Polsce zmniejszyła się tzw. 
„ciemna liczba” tego rodzaju przestępstw, gdyż ich ofiary – posiadając więk-
szą świadomość prawną i mając większe zaufanie do organów ścigania – coraz 
częściej decydują się na zgłaszanie policji tego rodzaju zdarzeń.

Szczególnie niepokojący jest jednak fakt, że niemal 50% pokrzywdzo-
nych we wszystkich kategoriach przestępstw na tle seksualnym stanowią 
małoletni. Wynika stąd, że dzieci i młodzież są grupą szczególnie narażoną 
na stanie się ofiarą tego rodzaju przestępstw, dlatego właśnie do nich po-
licja kieruje działania prewencyjne i edukacyjne. Przeprowadzone analizy 
wskazują, że dzieciom – w prawie połowie przypadków – zagrażają osoby 
z rodziny bądź z ich najbliższego otoczenia. W przypadku wykorzystywania 
seksualnego dziecka przez członka rodziny, sytuacja jest bardziej złożona, 
gdyż obowiązek zgłoszenia przestępstwa należy tu do osoby dorosłej (rodzi-
ca, opiekuna prawnego), która niejednokrotnie związana jest emocjonalnie 
i materialnie ze sprawcą.

Poważnym instrumentem prawnym pomocnym w ściganiu przestępstw pe-
dofilskich było wprowadzenie w 2014 roku zapisu, że małoletnia ofiara prze-
stępstw seksualnych będzie mogła dochodzić swoich praw, aż do ukończenia 
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trzydziestego roku życia. Ta nowelizacja  Kodeksu karnego, która wydłużyła 
okresy przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży prze-
widuje także pełniejszą ochronę prawną ofiar takich czynów. Według tych ure-
gulowań przedawnienie karalności przestępstw seksualnych wobec nieletnich 
„nie może nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego trzydziestego 
roku życia”. Według wcześniej obowiązujących mniej korzystnych dla ofiary 
przepisów, przedawnienie takie nie mogło nastąpić przed upływem pięciu lat 
od ukończenia przez pokrzywdzonego osiemnastego roku życia.

Nowelizacja poszerzyła również ochronę małoletnich w przypadku nie-
których przestępstw. Wcześniej bowiem karane było utrwalanie, przechowy-
wanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej piętna-
stu lat. Teraz karane są takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich, 
a więc aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości, czyli osiemnastego roku 
życia. Produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpo-
wszechniania między innymi treści pornograficznych z udziałem małoletnie-
go zostały zagrożone karą do dwunastu lat pozbawienia wolności (dotychczas 
groziła za to kara do maksymalnie ośmiu lat pozbawienia wolności). Wpro-
wadzone zostało także karanie uczestników przedstawień pornograficznych 
z udziałem małoletnich22.

Nowelizacja zwiększyła również z trzech do pięciu lat pozbawienia wol-
ności karę za nakłanianie do prostytucji oraz ułatwianie jej w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej. Nowelizacja skutkowała wprowadzeniem zgodności 
wewnętrznych polskich regulacji prawnych z postanowieniami Konwencji 
Rady Europy „o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i nie-
godziwym traktowaniem w celach seksualnych”23. 

Rozumiejąc wagę problemu, jakim jest przemoc seksualna stosowana 
wobec dzieci i młodzieży, Komenda Główna Policji opracowała „Koncepcję 
działań policyjnych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości godzącej 
w wolność seksualną i obyczajność małoletnich”.

Dokument ten zawiera katalog zadań do wykonania w Komendzie Głów-
nej Policji oraz propozycję działań dla Komend Wojewódzkich i Komendy 
Stołecznej Policji, Komend Powiatowych, Komend Miejskich i Komend Re-
jonowych Policji. Działania te mają różnorodny charakter: profilaktyczny, 

22  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw, Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2014 r. poz. 538.

23  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/456613,surowsze-kary-dla-pedofilow
-prezydent-podpisal-nowelizacje-kodeksu-karnego.html data pobrania 29. 01. 2016 r.
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edukacyjny, informacyjny, pomocowy, a także ukierunkowany na podniesie-
nie skuteczności ujawniania i ścigania przestępstw.

Działania te są obecnie prowadzone na dwóch poziomach:
1.  Centralnym – opracowywanie długofalowych kierunków działań dla po-

szczególnych resortów, dokonywanie bieżącej analizy zjawisk pedofilii, po-
dejmowanie działań szkoleniowych i koordynacyjno-nadzorczych, inspiro-
wanie jednostek terenowych do skutecznej realizacji zadań, opracowywa-
nie konspektów, informacji, prowadzenie kampanii medialnych, tworze-
nie banku dobrych praktyk i prowadzenie współpracy międzynarodowej. 
Powołany został Centralny Zespół Do Walki Z Handlem Ludźmi, Pedofi-
lią i Pornografią Dziecięcą24. 

a)  Do jego zadań w przedmiotowym zakresie należy między innymi koordy-
nacja i nadzór nad działalnością zespołów do walki z pedofilią i pornografią 
dziecięcą powołanych w KWP/KSP, w obszarze zwalczania przestępczości 
pedofilskiej (w postaci bieżącego nadzoru nad formami pracy operacyjnej 
prowadzonymi przez zespoły wojewódzkie czy udzielania im niezbędnej 
pomocy, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym), udział w organizowa-
niu międzynarodowych operacji mających na celu zwalczanie przestępczo-
ści związanej z pedofilią i pornografią dziecięcą. 

2.  Wojewódzkim – dostosowywanie ogólnych założeń programowych do re-
aliów regionalnych, podejmowanie bezpośredniej współpracy przez tere-
nowe jednostki policji z przedstawicielami samorządów, oświaty, służby 
zdrowia i organizacji pozarządowych, prowadzenie szkoleń zawodowych. 
W  KWP i  KSP powołane zostały w tym celu Wojewódzkie Zespoły Do 
Walki z Handlem Ludźmi, Pedofilią i Pornografią Dziecięcą. Do ich najważ-
niejszych zadań należy zaliczyć prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk 
i zdarzeń dotyczących zagadnienia pedofilii i pornografii dziecięcej, prowa-
dzenie postępowań przygotowawczych i spraw operacyjnych w przedmioto-
wym zakresie z wykorzystaniem istniejącego funduszu operacyjnego, pro-
wadzenie rozpoznania w środowisku internetowym – komunikatory, czaty, 
forum i listy dyskusyjne oraz udział w międzynarodowych operacjach zwią-
zanych z pedofilią i pornografią dziecięcą.
Komenda Główna Policji zorganizowała w Centrum Szkolenia Policji 

w Legionowie robocze spotkanie, w którym udział wzięli przedstawicie-
le między innymi: Pełnomocnika rządu do spraw równego statusu kobiet 
i mężczyzn, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister-

24  Decyzja  Komendanta Głównego Policji nr 488 z dnia 05.09.2006 roku.
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stwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Polityki Społecznej, Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Obywa-
telskich, Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji „Dzieci Niczyje” i Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ten sposób udało się 
stworzyć na poziomie centralnym szeroką koalicję, a więc ponad resortowe 
gremium składające się z przedstawicieli organów i instytucji państwowych, 
współpracujące w otwartej formule ze wszystkimi podmiotami pozarządowy-
mi i samorządowymi, które mogą wspomagać merytorycznie i organizacyjnie 
przedsięwzięcia ukierunkowane na zapobieganie wykorzystywaniu seksualne-
mu małoletnich i na zwalczanie tego zjawiska25.

Policja prowadzi bieżący monitoring stron internetowych pod kątem 
treści, które naruszałyby przepisy prawa. Weryfikowane są także zgłosze-
nia i sygnały od stowarzyszeń, fundacji oraz osób prywatnych, które prze-
kazują informacje na temat stron internetowych z treściami zakazanymi 
prawem. KGP w celu zdiagnozowania potencjalnych możliwości ustalania 
użytkowników końcowych popełniających przestępstwa z wykorzystaniem 
sieci TOR nawiązała współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz CERT NASK. 

Opisana w tym artykule międzynarodowa operacja „BIKE” przeprowa-
dzona na początku 2016 roku była możliwa dzięki temu, że już od roku 2008 
policja dysponuje specjalnymi programami umożliwiającymi monitoring In-
ternetu, rozpowszechniania i ściągania pornografii dziecięcej w sieci26. Zasada 
ich funkcjonowania sprowadza się do ujawniania w sieciach peer2peer (słu-
żących do bezpośredniej wymiany plików) użytkowników udostępniających 
lub rozpowszechniających pliki, zawierające treści o charakterze niedozwolo-
nym, w tym pornografię dziecięcą. Dlatego też kolejne operacje ogólnokra-
jowe realizowane są cyklicznie wraz z wynikami ustaleń dokonanych na pod-
stawie użycia wyżej wymienionych programów. Dotyczy to zarówno ustaleń 
obejmujących użytkowników krajowych, jak i zagranicznych, wobec których 
materiały są systematycznie przekazywane właściwym, obcym organom ścią-
gania, zgodnie z właściwością terytorialną. Np. w ramach operacji „SIMO-
NE”, której zasięg był jeszcze szerszy niż operacji „BIKE” ustalonych zostało 
kilkuset użytkowników Internetu, rozpowszechniających treści pedofilskie, 
z kilkunastu państw z całego świata.

25  Protokół z międzyresortowego posiedzenia w sprawie zapobiegania i zwalczania wykorzy-
stywania seksualnego małoletnich, CSP Legionowo – 2005.

26  Zob. M. C. Seto, Internet sex offenders,  Washington DC 2013.
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Do organów ścigania tych krajów stosowna dokumentacja wraz z materia-
łem dowodowym została przekazana przez INTERPOL.

Efektem wieloletniej współpracy policji z innymi podmiotami, w zakre-
sie profilaktyki zagrożeń w obszarze wykorzystywania seksualnego dzieci jest 
wzrost świadomości zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Policja uczestniczy 
w kampaniach realizowanych przez Fundację „Dzieci Niczyje” i „KIDPRO-
TECT”: „Dziecko w sieci”, „Safer Internet”, „Dzień bezpiecznego Internetu”, 
„Jestem Wojtek”, „Zły Dotyk”. Celem podejmowanych działań jest ochrona 
dzieci przed szkodliwymi treściami w Internecie, a także wskazanie wzorów 
bezpiecznych zachowań, udostępnianie adresów organizacji i osób mogących 
pomóc ofiarom przestępstw. Bardzo dużą wagę policja przywiązuję do dzia-
łań edukacyjnych w aspekcie technicznej ochrony przed szkodliwymi treścia-
mi i kontaktami w Internecie. Policja współuczestniczy w realizacji inicjatyw 
na rzecz pomocy ofiarom przemocy, np. policyjne telefony zaufania, świetlice 
socjoterapeutyczne, punkty konsultacyjne, centra interwencji kryzysowej. 
Prowadzi także bieżące rozpoznanie skali zjawiska, ujawniając rodziny pa-
tologiczne i osoby mogące generować potencjalne zagrożenie. Specjaliści do 
spraw nieletnich wnioskują do sądów o podejmowanie stosownych działań 
w przypadku stwierdzenia zaniedbywania obowiązków opiekuńczo-wycho-
wawczych lub nadużywania władzy rodzicielskiej.

Jednostki policji współpracują także z mediami, poprzez które przekazu-
ją bieżące informacje na temat zagrożeń związanych z przemocą seksualną, 
informują o konsekwencji takich czynów, a także wskazują, gdzie zaintereso-
wani mogą szukać pomocy i wsparcia. Policjanci podczas spotkań w szkołach 
przekazują rodzicom, nauczycielom i pedagogom informacje o zagrożeniach 
związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i realnych możliwościach 
uzyskiwania pomocy. Podczas spotkań z uczniami zwracają uwagę na zagroże-
nia związane z wykorzystywaniem seksualnym i propagują konieczność każ-
dorazowego zgłaszania takich przypadków. Na co dzień podejmują czynności 
wobec sprawców przemocy seksualnej ukierunkowane głównie na ich odizo-
lowanie od ofiar, tak, by zapewnić pokrzywdzonym poczucie bezpieczeństwa.

W ramach projektu unijnego DAPHNE II „Posłuchaj mnie – krzyw-
dzone dziecko pod specjalną ochroną” funkcjonariusze policji szkolą się 
w  rozpoznawaniu symptomów przemocy seksualnej i uczą się pracować 
z ofiarami. W terenowych jednostkach policji przeprowadzony został prze-
gląd programów w zakresie edukacji, zapobiegania i ścigania przestępczości 
godzącej w  wolność seksualną i obyczajność. Programy szczególnie god-
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ne polecenia, po dokonaniu ich ewaluacji, umieszczono w internetowym 
„Banku Dobrych Praktyk”.

Przykładem interesującego programu edukacyjnego jest opracowany 
w  KWP w Białymstoku program „Bezpieczny Przedszkolak”27, którego 
głównym celem jest ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udzia-
łem dzieci. Współrealizatorami programu są: Kuratorium Oświaty w Bia-
łymstoku, Uniwersytet w Białymstoku i WORD w Białymstoku. Jednym 
z elementów programu są zajęcia „zły dotyk” mające na celu edukację ukie-
runkowaną na zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich. 
Adresatami programu są dzieci w wieku 4–6 lat, rodzice i opiekunowie oraz 
kadra pedagogiczna przedszkoli. Program ten uzyskał pozytywną opinię 
Fundacji „Dzieci Niczyje”.

W KWP w Olsztynie opracowano i przeprowadzono „działania zmierza-
jące do zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”. W ramach tego 
projektu stworzono procedury określające – obowiązek kontaktu dyżurnego 
z zespołem psychologów KWP, w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczą-
cego wykorzystywania seksualnego małoletniego. Wyposażono dyżurnych 
w informatory zawierające wykaz placówek pomocowych.

Wprowadzono obowiązkowe wykonywanie czynności z małoletnimi ofia-
rami w tzw. „niebieskich pokojach”. Uruchomiono bezpłatną, anonimową, 
linię telefoniczną, którą obsługiwali policyjni psycholodzy.

Przedstawiono w mediach działania policji oraz informację na temat za-
grożeń związanych z ewentualnym zatajaniem tego rodzaju przestępstw i ich 
negatywnymi skutkami dla psychiki i rozwoju dziecka. Przeprowadzono tak-
że szkolenia dla policjantów w zakresie pierwszego kontaktu z małoletnią 
ofiarą przemocy seksualnej.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Wydział Prewencji 
wspólnie z rzecznikiem praw dziecka działającym przy Towarzystwie Przyja-
ciół Dzieci w Szczecinie oraz Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
z powodzeniem realizuje kampanię pod hasłem „Molestowanie – gwałt na 
miłości”. Dzieci uczone są bezpiecznych zachowań, a podczas spotkań z ro-
dzicami udzielane są rady, jak o sprawach przemocy seksualnej rozmawiać 
z dziećmi i jak uchronić je przed nadużyciem seksualnym ze strony dorosłe-
go. Najważniejszym celem akcji jest nauczenie dziecka asertywnych zacho-
wań tak, aby dziecko: 

27  Zob. http://www.edupress.pl/pdf/14/3206.pdf data pobrania 31.01.2016 r.
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-  mówiło „nie” i próbowało odejść, gdy ktoś będzie chciał je wykorzystać lub 
zaproponuje coś, co wyda mu się podejrzane;

-  nie bawiło się w miejscach odosobnionych, nie otwierało drzwi nieznajomym;
-  pamiętało o tym, żeby, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie, broniło się 

wszystkimi dostępnymi sposobami – ucieczką, krzykiem, płaczem;
-  poinformowało odpowiednią osobę dorosłą, gdy zauważy jakiekolwiek za-

chowanie seksualne, gdy poczuje się nieswojo, jeśli zauważy, że jego kole-
żankę lub kolegę spotyka tego typu nadużycie.

Bardzo ważną rzeczą jest takie prowadzenie zajęć, by dziecka nie przestraszyć.
Komenda Miejska Policji w Poznaniu przystąpiła do ogólnopolskiej koali-

cji – „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Zorganizowała też konferencję 
pt. „Pomoc dzieciom, ofiarom przestępstw”, która poświęcona była w znacz-
nej mierze problematyce przemocy seksualnej wobec dzieci. Przedstawiciel 
Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu uczestniczył w konferencji międzyna-
rodowej pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”.

Na terenie Mazowsza wdrożono program przeciwdziałania pedofilii pod 
nazwą „Ocalić Dzieciństwo”. Jego inicjatorami byli pracownicy Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej i Wydział Prewencji KWP w Radomiu, a do działań 
przyłączyły się także lokalne media i samorząd.

Celem programu jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksual-
nym polegająca na profilaktyce, skutecznym ściganiu pedofilów oraz spraw-
nej wyminie informacji pomiędzy szkołą a policją. Program zmierza do 
uaktywnienia społeczności lokalnych, podniesienia ich świadomości o skali 
zjawiska i zagrożeń. Pozwolił wypracować procedury współdziałania policji 
z  samorządami, instytucjami i organizacjami społecznymi. Organizatorzy 
akcji systematycznie szkolą pedagogów, nauczycieli oraz pracowników so-
cjalnych. Szkoleniami objęci zostali także policjanci i prokuratorzy. Program 
ten już przyniósł pozytywne efekty, gdyż pozwolił na przełamanie społecznej 
zmowy milczenia wobec przestępczości o podłożu seksualnym. Od czasu, gdy 
zaczął funkcjonować, liczba stwierdzonych przestępstw tego typu wzrosła na 
terenie działania KWP w Radomiu o ponad 30%.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynował realiza-
cję rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zacho-
wań pod nazwą „Razem Bezpieczniej”.28 Program zaplanowany został na lata 
2007–2015, a na realizację jego zadań zabezpieczono w ramach rezerwy ce-

28  Uchwała Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rządowe-
go programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej”.
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lowej, corocznie kwotę 3 milionów złotych. Głównym założeniem programu 
jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw 
i poczucie zagrożenia29.

Program ten połączył działania policji, administracji rządowej i samorzą-
dowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. Podstawowym założeniem programu jest za-
chęcenie obywateli do nawiązania partnerskich relacji z policją oraz innymi 
instytucjami, powołanymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego.  Zwalczanie przemocy, w tym seksualnej wobec dzieci, jest istotnym 
elementem tego programu. 

Ważnym segmentem działań systemowych, których celem jest zwalczanie 
prostytucji wśród najmłodszych jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program 
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci 
i Młodzieży”30.

Kluczowym elementem programu, koordynowanego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji są procedury postępowania nauczycieli 
i metody współpracy szkół z policją, w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzie-
ży przestępczością oraz demoralizacją.

W ramach programu prowadzone są także działania polegające na propa-
gowaniu informacji na temat konsekwencji zachowań ryzykownych. W ra-
mach strategii powstrzymującej prowadzone są też działania zwiększające 
liczbę punktów informacyjnych, telefonów zaufania oraz dostępność do po-
radnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Ostatnim najważniejszym działaniem wymierzonym w przestępczość pe-
dofilską jest przygotowany przez rząd projekt ustawy o przeciwdziałaniu pe-
dofilom, który został pod koniec stycznia 2016 roku wniesiony pod obrady 
Sejmu RP.

28 stycznia 2016 r. wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za 
kontynuowaniem dalszych prac nad zgłoszonym przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości projektem, który zakłada między innymi utworzenie rejestru pe-
dofilów. Opozycja zapowiedziała złożenie własnych poprawek, a pozytywne 
zdanie o projekcie wyraził Rzecznik Praw Dziecka. Parlamentarzyści zauwa-
29  Zob. Sprawozdanie z realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych za-

chowań „Razem bezpieczniej” w 2014 roku - opracowanie Wydział Profilaktyki Departa-
ment Porządku Publicznego MSW.

30  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 37 z dnia 25 marca 2002 r. (M.P. Nr 12, 
poz. 216), w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania 
Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.
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żyli, że w obecnym stanie prawnym brakuje wystarczających środków, które 
umożliwiałyby skuteczną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym. 
Chodzi przede wszystkim o możliwość wykorzystywania mechanizmów re-
alnie zapobiegających kontaktowaniu się sprawców tego rodzaju przestępstw 
z dziećmi. 

Przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadza nowe, dotąd nieistnieją-
ce w polskim systemie prawnym środki ochrony społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony małoletnich przed skutkami przestępczości seksual-
nej. W projektowanej ustawie zdefiniowano głównie obszar przestępczości wy-
magającej szczególnej interwencji –za który uznano czyny przeciwko wolności 
seksualnej, które zostały określone w Rozdziale XXV Kodeksu karnego31. 

Rząd przyjął projekt z końcem 2015 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości 
,które nad nim pracowało podkreśliło, że przestępczość dokonywana z pobu-
dek seksualnych nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, jednak ma charakter 
progresywny głównie z powodu coraz większych możliwości anonimowego 
kontaktu za pośrednictwem sieci  internetowej.

„W czasach powszechnego dostępu do internetu, państwo potrzebuje no-
wych, prewencyjnych narzędzi” - tak projekt uzasadniał wiceminister spra-
wiedliwości. Przypomniał on doniesienia medialne o sprawcach przestępstw 
seksualnych, którzy po wyjściu na wolność dokonują kolejnych takich czy-
nów. Zauważył, że takich doniesień jest bardzo dużo, a średnio co drugi dzień 
zatrzymywany jest kolejny pedofil. Zadał też retoryczne pytanie:” ile takich 
krzywd musi się jeszcze zdarzyć, abyśmy podjęli refleksję, że trzeba coś w pol-
skim państwie zmienić?”32. 

Według wiceministra sprawiedliwości dotychczasowa aktywność państwa 
w tym obszarze ma charakter reaktywny i nie sprawdza się w praktyce. Zapro-
ponował więc intensyfikację działań o charakterze prewencyjnym prezentu-
jąc ideę utworzenia dwóch rejestrów pedofilów, tak by to sami rodzice lepiej 
mogli chronić swoje dzieci. 

Projekt zakłada powstanie rejestru sprawców przestępstw na tle seksual-
nym, do którego automatycznie trafiałyby dane osób prawomocnie skaza-
nych za czyny z rozdziału Kodeksu karnego dot. przestępstw przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności (oprócz przestępstw związanych z prezentacją 
treści pornograficznych i zmuszania do prostytucji). Składałby się on z dwóch 
części: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego 

31  Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
32  Protokół posiedzenia Sejmu z dn. 27 stycznia 2016 roku.
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dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Sprawcy figurowaliby w rejestrze 
aż do zatarcia skazania.

Zapisano tam też klauzulę, na mocy której sąd „w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach” mógłby orzec, że dane skazanego nie trafią do rejestru. 
Te przypadki to: ochrona życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny 
pokrzywdzonego albo jego osób najbliższych, zwłaszcza dobro małoletniego 
pokrzywdzonego. Sąd nie kierowałby też danych sprawcy do rejestru, jeśli 
uznałby, że zamieszczenie danych spowodowałoby „niewspółmiernie surowe 
skutki dla skazanego”.

Projekt ustawy jak wskazano już wcześniej przewiduje utworzenie rejestru 
sprawców przestępstw na tle seksualnym, który będzie składał się z dwóch 
baz danych tj. rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do 
którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń.
1)  W rejestrze z dostępem ograniczonym będą gromadzone dane na temat:
-  osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym,
-  osób, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne na 

podstawie amnestii,
-  osób, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające.

W tym rejestrze będą zamieszczane dane pobierane z Krajowego Rejestru 
Karnego33, wśród których najważniejsze będą:
-  dane identyfikacyjne osoby,
-  określenie organu wydającego orzeczenie (data wydania i uprawomocnie-

nia), kwalifikacja prawna czynu, 
-  informacja o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat,
-  data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania.

Oprócz ww. informacji w rejestrze znajdą się: m.in.: fotografia, wzrost 
i  kolor oczu, miejsce zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. 
Dane w tym Rejestrze będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawo-
mocnych orzeczeń.

Przepisy projektowanej ustawy przewidują, że prawo wglądu do rejestru 
ograniczonego będzie przysługiwało34:
-  sądom,
-  prokuraturze, 
-  Policji,
33  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
34  Zob. Dz.U. 2015 poz. 1025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na 
podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
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-  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
-  Służbie Celnej, 
-  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 
-  organom administracji rządowej i samorządowej. 

Jednym z ważnych rozwiązań jest nałożenie na pracodawców oraz or-
ganizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem 
małoletnich obowiązku sprawdzenia w tym rejestrze osoby, którą zamie-
rzają zatrudnić.
2)  W rejestrze z szerszym dostępem tzw. publicznym znajdą się informacje 

o  sprawcach czynów zabronionych (określonych z art. 2 projektu usta-
wy), którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okru-
cieństwem na małoletnim poniżej 15. roku życia oraz osób, które popełni-
ły przestępstwo seksualne w warunkach recydywy.
Dane te nie będą zawierać między innymi: imion rodziców skazanego, na-

zwiska rodowego matki oraz miejsca zamieszkania. Podana zostanie jedynie 
nazwa miejscowości, w której skazany przebywa.

Rejestr ten będzie dostępny powszechnie, w formie publikacji na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przepisy 
projektowanej nowelizacji przewidują wprowadzenie obowiązku zgłaszania 
przez skazanego, którego dane zostały zamieszczone w rejestrze każdorazowej 
zmiany faktycznego miejsca pobytu. Informacja ta miałaby być przekazywa-
na właściwej terytorialnie jednostce Policji, nie później niż w trzecim dniu 
pobytu w nowym miejscu.

Rząd zaplanował także stworzenie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwa-
mi na tle seksualnym. Ma ona zawierać bieżące i stale aktualizowane informa-
cje o miejscach szczególnego zagrożenia tym rodzajem czynów karalnych35. 
Zakłada się, że mapa ta będzie udostępniana do publicznej wiadomości na 
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, który jest prowa-
dzony przez Komendę Główną Policji.

Po przeprowadzeniu w dniu 27 stycznia 2016 roku pierwszego czytania 
opisany projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 
tle seksualnym został skierowany do sejmowej komisji sprawiedliwości.

Zapoznając się ze zgłoszoną propozycją nowelizacji trudno odmówić ra-
cji trosce wykazywanej przez jej autorów, ale budzi ona pewne wątpliwości 
i obawy. Sama posłanka PIS Małgorzata Wassermann zauważyła, że „Konsty-
tucja i umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska, gwarantują pra-

35  Por. A. C. Salter, Predators pedophiles, rapists and others sex offenders, New York 2003.



54 

Andrzej Czop

wo do ochrony życia prywatnego”, a nie wyłączają z tych uregulowań osób, 
które zostały skazane za popełnienie przestępstw seksualnych. 

Posłanka w dalszym wywodzie stwierdza wprawdzie, że „można ograni-
czać prawo do prywatności skazanym, by chronić bezpieczeństwo, porządek 
publiczny oraz wolności i prawa obywateli”36. Pytanie jednak czy takie po-
dejście nie jest nadinterpretacją i czy nie narusza Konstytucji RP37. Warto 
przypomnieć, że obecny projekt rządowy był już w poprzedniej kadencji 
zgłaszany jako poselski i wówczas Biuro Analiz Sejmowych zgłaszało do niego 
zastrzeżenia właśnie natury konstytucyjnej.

Powstaje też kolejne pytanie czy publiczna informacja o tym gdzie miesz-
ka i jak nazywa się i wygląda sprawca nie spowoduje, że znajdą się osoby, 
które same zechcą wymierzyć mu „sprawiedliwość” dokonując linczu czy szy-
kanując go. 

Zdaniem autora koniecznym byłoby przeanalizowanie ewentualnych efek-
tów ubocznych oraz skuteczności funkcjonowania takich rejestrów w pań-
stwach gdzie zostały już one wprowadzone wcześniej. To dopiero może po-
zwolić na odpowiedź czy zaproponowane działania rządowe mają charakter 
pragmatyczny czy jedynie polityczny. Tego ostatniego nie należy wykluczać, 
bo wraz ze z zgłoszonym projektem partia rządząca dokonała totalnej krytyki 
dotychczasowych działań na rzecz zwalczania pedofilii, a jak wynika z prze-
prowadzonych przez autora badań na tym polu aktywność nie tylko organów 
ścigania była dosyć duża. 

Dane Polskiego Towarzystwa seksuologicznego wskazują, że większość 
przestępstw o charakterze seksualnym ma miejsce w rodzinie 38co może po-
wodować, że podając dane sprawcy tak naprawdę podajemy także dane ofiary 
co może być wyjątkowo stygmatyzujące.

Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem może być proponowany w ustawie 
obowiązek pracodawców w zakresie sprawdzania czy osoby zatrudniane do 
opieki nad dziećmi nie figurują w rejestrze. Niestety obecnie odnotowywa-
ne są przypadki, że osoby, które były już karane za przestępstwa pedofilskie 
trafiają do miejsc gdzie mają okazję do kolejnych nadużyć. Takie sytuacje 
należałoby całkowicie wykluczyć.

Autor jest zdania, że przy obecnym rozwoju techniki warto by było po-
wszechniej stosować środki elektronicznego dozoru nad osobami, które do-

36  Protokół posiedzenia Sejmu z dn. 27 stycznia 2016 roku.
37  Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
38  Zob. A. C. Salter ,Treating child sex offenders and victims – practical guide, London 1988.
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puściły się przestępstw pedofilskich. Bransoleta z wbudowanym GPS-em 
może być skutecznym narzędziem, którego stosowanie wymaga oczywiście 
rozbudowania istniejącej dotychczas formuły prawnej. Jest to jednak kieru-
nek, który dobrze sprawdził się w innych krajach gdzie walka z pedofilią 
wypowiedziana została znacznie wcześniej niż w naszym kraju.

Nie ma jednak wątpliwości, że tylko kompleksowe i programowe podej-
ście do problematyki zapobiegania i zwalczania przemocy seksualnej wśród 
dzieci i młodzieży może pozwolić na bardziej skuteczne rozpoznanie, a co za 
tym idzie realne ograniczenie skali tego patologicznego zjawiska.

Obecnie Policja, pomimo swojej aktywności profilaktycznej, operacyjnej 
i wykrywczej, nie pozostaje już jedynym i osamotnionym podmiotem w wal-
ce z przestępcami seksualnymi, ale stała się aktywnym i inspirującym uczest-
nikiem zorganizowanej koalicji na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Przedstawione w artykule działania organizacyjne i programowe zarów-
no na szczeblu centralnym, jak i lokalnym znacząco zwiększają skuteczność 
działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych będąc próbą skutecznego two-
rzenia jednolitego frontu wielu koalicjantów. Ostatnie działania legislacyjne 
wpisują się również w ten obszar działań, ale wymagają pogłębionych badań, 
tak by nie popełnić błędów, które często wynikają ze zbyt pośpiesznego two-
rzenia aktów prawnych. 
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OBSERWACJA I ANALIZA WALKI 
SPORTOWEJ W BOKSIE

OBSERVATION AND ANALYSIS OF A BOXING FIGHT

Abstract

The aim of this paper is to describe the course of a sports fight in boxing, 
with account being taken of type and effectiveness of technical elements in 
different weight classes. 
The research material consisted of a visual record of fight made during 
LXXXV Polish Seniors Boxing Championships in Kalisz.
The obtained results show that the greater number of punches was thrown 
in the third round, round house punches occurred most often and uppercuts 
were given the highest number of points. Points scored of lost as a result of 
fouls did not exert a significant influence on the final result. The majority 
of punches were thrown in the middle of the competition area in the form of 
a single attack, which argues for the need to provide tactical training to com-
petitors (counterattack and combination practice). In case of defensive ac-
tion, competitors defended themselves most often with their torso and legs, 
especially in lower weight classes. The course of fight implied the necessity to 
introduce a comprehensive motor and technical preparation of competitors 
participating in boxing fights.
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Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka przebiegu walki sportowej w bok-
sie, z uwzględnieniem rodzaju i skuteczności elementów technicznych w róż-
nych kategoriach wagowych.
Materiał badawczy stanowił zapis wideo walk, dokonany podczas LXXXV Mi-
strzostw Polski Seniorów w boksie w Kaliszu.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największą ilość cio-
sów zdano w trzeciej rundzie, najczęściej wykonywane były ciosy sierpowe, 
anajlepiej punktowane były ciosy z dołu. Punkty zdobyte lub tracone w wyni-
ku przewinień nie wpływały znacząco na ostateczny rezultat. Większość akcji 
została przeprowadzona w środku pola walki w formie ataku pojedynczego, 
co przemawia za potrzebą taktycznego doskonalenia zawodników (ćwiczenia 
kontrataków i kombinacji). W działaniach obronnych dominowały obrony 
tułowiem i nogami, zwłaszcza w niższych kategoriach wagowych. Przebieg 
walki wskazywał na konieczność wszechstronnego przygotowania motorycz-
nego i technicznego zawodników startujących w walkach bokserskich.

Słowa kluczowe

boks, analiza walki sportowej, kontrola trenerska

Wstęp

Boks jako sport wyodrębnił się z brutalnej walki na pięści. W miarę rozwo-
ju tej dyscypliny sportu rozwijały się i kształtowały jego zasady i przepisy, 
technika i taktyka walki oraz specjalne metody szkolenia i treningu. Dziś 
walkę przeprowadza się w miękkich rękawicach, na ograniczonej przestrzeni 
(na ringu) i dzieli się czas jej trwania na poszczególne rundy; walczyć mogą 
ze sobą zawodnicy tych samych grup wiekowych, jednej kategorii wagowej 
i  wyrównanej pod względem umiejętności klasy sportowej, co zapewnia, 
przynajmniej w przybliżeniu, równy stosunek sił walczących. Z punktu wi-
dzenia techniki i taktyki boks jest jedną z bardziej złożonych dyscyplin spor-
towych. Walka na ringu którą, cechuje wysoka intensywność działań, stawia 
organizmowi boksera duże wymagania. Z tego względu rzeczą szczególnie 
ważną u boksera jest wysoki poziom wytrzymałości i umiejętności planowe-
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go i ekonomicznego gospodarowania swoimi siłami1. Dlatego też tak ważne 
w planowaniu treningu zawodników trenujących boks, podobnie jak w in-
nych sportach walki, jest harmonijne uwzględnienie doskonalenia technicz-
no-taktycznego oraz rozwoju siły mięśniowej, szybkości i wytrzymałości.

Dokonywanie obserwacji i przeprowadzanie analizy współzawodnictwa 
w sportach walki2 ma na celu z jednej strony uchwycenie trendów szkole-
niowych, a z drugiej uzyskanie charakterystyk indywidualnych lub grupo-
wych działalności startowej, np. według kategorii wagowych czy poziomu 
osiągnięć sportowych3.

Walka bokserska odbywa się w trzech rundach trwających po trzy minuty. 
W tej dyscyplinie sportu brakuje specjalistycznej oceny przebiegu działalno-
ści startowej, która w oczywisty sposób wyznacza sposób prowadzenia trenin-
gu w klubach sportowych. 

Działania techniczno-taktyczne w boksie oparte są  na zasadach zadawania 
ciosów oraz obron przed atakami przeciwnika. W szerokiej gamie działań 
można wyróżnić: sposoby ataku (ciosy proste, sierpowe i z dołu tzw. haki), 
które mogą być realizowane w formie akcji pojedynczych, kombinacji, zwo-
dów oraz kontrataków, a także działania obronne realizowane jako zejścia z li-
nii, uniki, bloki oraz zasłony. Szczegółowe zestawienie technik przedstawiono 
w tabeli 14.

Tabela 1. Elementy techniki w boksie5

Lp. Elementy 
główne Elementy podstawowe

1 Pozycja 
bokserska

Praworęczna Podczas przebywania: poza dystansem, 
w dystansie, w półdystansie i zwarciu

Leworęczna Podczas przebywania: poza dystansem, 
w dystansie, w półdystansie i zwarciu

1  T. Ambroży, Samoobrona  – podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji, UKFiS
-ZGTKKF, Warszawa.; Gradopołow K.W., Boks. Warszawa 2001, Wydaw. „Sport i Tury-
styka” 1969, Duriasz M. Technika boksu. CUW, Warszawa 2012.

2  S. Sterkowicz, P. Maślej, Analiza przebiegu walki judo na podstawie jej struktury czasowej – 
badania porównawcze. Sport Wyczynowy 1999, nr 7-8, 33-37.

3  S. Sterkowicz, Charakterystyka wybranych wskaźników określających poziom przygotowania 
zawodników karate, Wydawnictwo Monograficzne AWF, Kraków 1992, nr 47.

4  M. Duriasz, Technika boksu. CUW, Warszawa 2012.
5  Ibidem.
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2 Przemieszczanie się 
i dystansowanie

Sposoby prze-
mieszczania się

Kroki bokserskie: wprzód, w tył, w lewą 
stronę, w prawą stronę, 

w kierunkach skośnych w lewą i prawą 
stronę oraz ww. po łuku: „doskok”, 
„odskok”, krok dostawny” po łuku 

w lewą lub prawą stronę przodem do 
przeciwnika; „bieg przodem” 

lub „bieg tyłem” przodem lub bokiem 
do przeciwnika

Dystansowanie Przebywanie: poza dystansem, 
w dystansie, w półdystansie lub zwarciu

3 Ciosy

Proste
W głowę zadawane lewą lub prawą ręką

W tułów zadawane lewą lub prawą ręką

Z dołu
W tułów zadawane lewą lub prawą ręką

W głowę zadawane lewą lub prawą ręką

Sierpowe W głowę zadawane lewą lub prawą ręką

4 Obrony

Nogami
„Odejście”, „odskok”, „zakrok”, 
„zejście z linii walki” w lewą lub 

w prawa stronę

Rękami

„Zbicie” (lewą lub prawą ręką) ciosu 
zadawanego w głowę lub tułów; „blok” 

(oburącz lewą lub prawą ręką) ciosu 
zadawanego w głowę lub tułów

Tułowiem

„Odchylenie”, „unik” prosty w dół; 
„unik” w lewą stronę; „unik” w prawą 
stronę „unik rotacyjny” w lewą stronę; 

„unik rotacyjny” w prawą stronę

5 Zwody

Nogami „Odstawienie nogi” w przód, w bok lub 
w tył; „odskok”, „doskok” itp.

Rękami
Zapoczątkowanie zadania ciosu prostego, 

sierpowego lub z dołu, w głowę lub 
w tułów, lewą lub prawą ręką itd.

Tułowiem
„Pochylenie „ lub „odchylenie” tułowia, 
„unik” w lewą lub w prawą stronę, „unik 
rotacyjny” w lewą lub w prawą stronę itd.

Łączone
Wykonywane: noga i ręką, nogą 

i tułowiem, ręką i tułowiem, zmiana 
pozycji bokserskiej, itd.
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Celem niniejszej pracy jest charakterystyka przebiegu walki sportowej 
w boksie, z uwzględnieniem rodzaju i skuteczności elementów technicznych 
w różnych kategoriach wagowych.

Materiał i metoda

Materiał badawczy stanowił zapis wideo walk, dokonany podczas LXXXV Mi-
strzostw Polski Seniorów w boksie w Kaliszu (2014 rok).

W turnieju brało udział 192 zawodników z 92 klubów, stanowiących 
aktualną czołówkę polskiego i światowego boksu. Zawody rozgrywano 
w 11 kategoriach wagowych, według regulaminu Polskiego Związku Bok-
serskiego. Zarejestrowane za pomocą trzech kamer DVD pojedynki (nagrane 
we wszystkich kategoriach wagowych od eliminacji do walk finałowych) były 
analizowane przez dwóch trenerów boksu. Filmowane były całe walki łącznie 
ze wszystkimi zaistniałymi w trakcie ich trwania przerwami.

Tabela 2. Liczba walk w poszczególnych kategoriach wagowych

Kategoria wagowa -49 kg -56 kg -60 kg -69 kg -81 kg -91 kg +91 kg
Liczba walk 7 8 9 7 7 7 6

W celu wyodrębnienia specyfiki przebiegu rywalizacji w poszczególnych 
kategoriach wagowych uwzględniono analizę zarówno struktury rzeczowej 
walki sportowej w wybranych kategoriach wagowych.

W badaniach struktury rzeczowej analizowano jakość akcji. Wyodrębnio-
no rodzaj ataku (nazwa techniki), jego stronę (prawa, lewa strona atakowane-
go zawodnika), ocenę sędziów w poszczególnych fazach walki z uwzględnie-
niem upływających minut.

W pracy poddano analizie liczbę ataków oraz skutecznych ataków w po-
szczególnych rundach. Przeanalizowano także sytuacje taktyczne uwzględnia-
jąc miejsce zastosowania skutecznego ataku (środek pola walki, walka przy 
linach/narożnik).

U badanych zawodników należących do Kadry Polski oceniono wydolność 
aerobową. Staż treningowy badanych wyniósł średnio 7,5±5,0 lat, a poziom 
sportowy odpowiadał klasie mistrzowskiej. Średnia wysokość ciała zawodni-
ków wyniosła 179,6±7,8 cm, masa ciała 82,3±14,8 kg. Zawodnicy wykonali 
test stopniowany na bieżni mechanicznej do odmowy. 

W teście wyznaczono VO2max oraz poziom drugiego progu wentylacyjne-
go (VT2). Test wykonywany był na bieżni mechanicznej (Saturn 250/100R, 
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h/p/Cosmos, Niemcy). Wysiłek rozpoczynał się trzy minutową rozgrzewką 
wykonywaną z prędkością 8,0 km·h-1. Następnie, co 3 minuty zwiększano 
prędkość biegu o 1,5 km·h-1, między kolejnymi odcinkami następowały 30s 
przerwy. Próba wykonywana była aż do momentu odmowy przez zawodnika 
kontynuowania dalszej pracy spowodowanej skrajnym zmęczeniem. 

W celu wyznaczenie VT2 przeanalizowano zmiany wskaźników oddecho-
wych wraz ze wzrostem intensywności pracy. Kryteria wyznaczenia VT2 były 
następujące: a) odsetek CO2 w powietrzu wydychanym osiągnął maksymal-
ną wartość i następnie ulegał zmniejszeniu, b) równoważnik oddechowy dla 
dwutlenku węgla uzyskał minimalną wartość i następnie ulegał zwiększeniu 
c) po przekroczeniu VT2 notowano nieliniowy, duży wzrost wentylacji płuc6. 
Za wielkość VO2max uznawano najwyższą zarejestrowaną wielkość.  

Tak zebrany materiał poddano podstawowej obróbce statystycznej.

Omówienie wyników badań

Dokonując analizy struktury rzeczowej walki stwierdzono, że zawodnicy wy-
konali ogółem 1887  ataków z tego 710 skutecznych, co stanowi  prawie 
38 % wszystkich akcji. Jak wynika z tabeli 3 techniki wykonane w 1. rundzie 
stanowiły 32 % ogółu akcji, w 2. rundzie 34%, a w 3. również 34%. Więk-
szość zdobytych punktów przypadała na trzecią rundę, co może sugerować 
trenerom profil przygotowania specjalistycznego zawodników do kolejnych 
mistrzostw. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotną rolę wytrzymałości 
ogólnej i specjalnej w walce bokserskiej. 

Ciekawa, z punktu widzenia szkolenia sportowego, wydaje się być także 
wyrównana, ale z tendencją rosnącą liczba ataków w poszczególnych minu-
tach (rundach) walki. Dzięki niej można scharakteryzować aktywność za-
wodników, zmieniającą się wraz z upływem czasu walki.

6  Y. Bhambhani, M. Singh, Ventilatory thresholds during a graded exercise test. Respiration 
1985; 47.

  .Binder, R. K., Wonisch, M., Corra, U., et al. Methodological approach to the first and 
second lactate threshold in incremental cardiopulmonary exercise testing. Eur J Cardio-
vasc Prev Rehabil 2008; 15(6),
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Tabela 3. Charakterystyka liczbowa wyprowadzonych  
skutecznych ataków w poszczególnych rundach  
z uwzględnieniem kategorii wagowych

Kategoria wagowa Liczba 1. runda 2. runda 3. runda Ogółem

- 49 kg
Ataki 91 96 89 276

Skuteczne  ataki 35 37 35 107

- 56 kg
Ataki 90 94 105 289

Skuteczne ataki 31 40 42 113

- 60 kg
Ataki 103 106 92 301

Skuteczne ataki 32 36 33 101

- 69 kg
Ataki 72 88 91 251

Skuteczne ataki 30 39 40 109

- 81 kg
Ataki 92 100 102 294

Skuteczne ataki 35 34 44 113

- 91 kg
Ataki 85 80 94 259

Skuteczne ataki 24 26 35 85

+91 kg
Ataki 68 76 73 217

Skuteczne ataki 23 25 34 82

Suma
Ataki 601 640 646 1887

Skuteczne ataki 210 237 263 710

Najwięcej ataków przypadało na ostatnią rundę, średnio około 100. Ak-
tywność zawodników w tej rundzie w stosunku do całej walki była najwyż-
sza. Stosunkowo wysoki wskaźnik aktywności w końcowej fazie może być 
związany z mobilizacją zawodników dążących do zmiany wyniku walki przed 
zbliżającym się jej zakończeniem.

W pierwszej rundzie najskuteczniejsi w ataku byli zawodnicy z kategorii 
do 49 i do 81 kg. W drugiej do 69 kg, a w trzeciej  ponownie zawodnicy 
o masie ciała do 81 kg. Generalnie większą skutecznością wykazywali się za-
wodnicy z kategorii wagowych od 49 do 81 kg. Zawodnicy kategorii ciężkich 
byli mniej skuteczni, ale też mniej aktywni od lżejszych kolegów

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zawodnik startujący w zawodach 
bokserskich powinien być doskonale przygotowany zarówno od strony tech-
nicznej, jak i motorycznej. Dokonane wcześniej zestawienie skutecznych ata-
ków w walce sportowej informuje o pożądanym wzorcu szkolenia technicz-
nego w klubach.

Wskaźnik wykorzystania czasu walki ogółem wynosił 93,7% i był naj-
wyższy w kategorii wagowej do 91 kg, natomiast najniższa (najlepsza) jego 
wartość cechowała przebieg walk w wadze do 81 kg.
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W tabeli 4 przedstawiono strukturę akcji taktycznych w walce bokserskiej 
z uwzględnieniem połączonych działań technicznych i kontrataków.

Tabela 4. Struktura działań taktycznych w walce sportowej 
w boksie z uwzględnieniem połączonych działań technicznych 
i kontrataków

Kategoria 
wagowa

Akcje 
pojedyncze Kombinacje Kontrataki Inne (trudne do klasyfikowania)

-49 kg 89 62 69 56
-56 kg 101 70 90 28
-60 kg 106 72 86 37
-69 kg 94 62 63 32
-81 kg 112 73 90 19
-91 kg 98 76 78 7
+91 kg 83 49 53 32
Suma 683 464 529 211

Niezależnie od kategorii wagowej dominowały w walce (36%) akcje poje-
dyncze. Kontrataki (28%) były częściej stosowane niż kombinacje elementów 
technicznych w ataku (25%). Chociaż rozkład sposobów przeprowadzania 
skutecznego ataku dla poszczególnych kategorii był podobny, to na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że akcje złożone (kombinacje i kontrataki) miały wyższą 
skuteczność (wartość punktową) niż pojedyncze.

W tabeli 5. zestawiono liczbę akcji techniczno-taktycznych w walce bok-
serskiej z uwzględnieniem miejsca działań technicznych.

Tabela 5. Struktura akcji techniczno-taktycznych w walce 
bokserskiej z uwzględnieniem miejsca działań technicznych

Kategoria wagowa Akcje – środek pola Akcje – przy linach/
narożnik Ogółem

-49 kg 259 17 276
-56 kg 266 23 289
-60 kg 272 29 301
-69 kg 223 28 251
-81 kg 280 14 294
-91 kg 229 30 259
+91 kg 188 29 217
Suma 1717 170 1887
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Z analizy rozwiązań taktycznych (tabela 5) wynika, że 91,0% ataków za-
stosowano w środku pola walki, a przy linach i w narożniku pozostałe akcje 
w obrębie których przeważały kombinacje i kontrataki. 

Tabela 6a. Rodzaje akcji technicznych w walce bokserskiej 
w poszczególnych kategoriach wagowych

Kat. wagowa -49 kg -56 kg -60 kg -69 kg

Technika Runda Runda Runda Runda
I II III I II III I II III I II III

Ciosy proste
zadane 38 36 30 23 27 37 41 39 30 28 26 32

Ciosy proste
celne 12 15 14 9 13 14 10 14 10 10 13 11

Ciosy sierpowe
zadane 33 36 34 49 54 52 48 49 51 32 42 40

Ciosy sierpowe
celne 15 11 12 15 19 20 15 14 16 13 15 16

Ciosy haki 
zadane 20 28 24 18 13 16 14 18 11 12 20 19

Ciosy haki
celne 8 11 9 7 8 8 7 8 7 7 11 13

Suma ciosów
zadanych 91 96 89 90 94 105 103 106 92 72 88 91

Suma ciosów
celnych 35 37 35 31 40 42 32 36 33 30 39 40
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Tabela 6b. Rodzaje akcji technicznych w walce bokserskiej 
w poszczególnych kategoriach wagowych

Kat. wagowa -81 kg -91 kg +91 kg Suma 
ciosówTechnika Runda Runda Runda

I II III I II III I II III
Ciosy proste

zadane 37 35 34 45 44 42 25 28 26 703

Ciosy proste
celne 10 13 10 11 10 13 10 10 11 243

Ciosy sierpowe
zadane 35 41 43 30 28 41 35 41 37 851

Ciosy sierpowe
celne 15 19 21 9 11 14 9 11 16 306

Ciosy haki
zadane 20 24 23 10 8 11 8 7 10 333

Ciosy haki
celne 10 12 13 4 5 8 4 4 7 161

Suma ciosów
zadanych 92 100 102 85 80 94 68 76 73 1887

Suma ciosów
celnych 35 34 44 24 26 35 23 25 34 710

W pierwszej rundzie walki bokserskiej dominowały cios proste z wyjąt-
kiem kategorii  -56, -60, -69 kg. W drugiej trzeciej rundzie w większości 
kategorii dominowały ciosy sierpowe. W kategoriach lżejszych ilości poszcze-
gólnych ciosów były większe niż w cięższych. W sumie najwięcej zadano cio-
sów sierpowych, stanowiły one  45 % wszystkich zadanych ciosów, ciosy pro-
ste to 37 % wszystkich uderzeń natomiast haki stanowiły 18 % wszystkich 
wykonanych ciosów. Największą skuteczność zaobserwowano w przypadku 
ciosów z dołu 48 %, ciosy proste i sierpowe miały zbliżoną celność odpo-
wiednio 35 i 36 % (tab.6ab) 
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Tabela 7. Struktura akcji obronnych w walce bokserskiej

Kategoria wagowa Obrony– nogami 
i tułowiem Obrony– rękami Ogółem

-49 kg 88 54 142
-56 kg 60 69 129
-60 kg 96 91 187
-69 kg 76 68 144
-81 kg 81 71 152
-91 kg 79 117 196
+91 kg 37 89 126

W zakresie działań obronnych odnotowano mniejszą ich liczbę niż ata-
ków. Najwięcej tego typu działa zaobserwowano w kategorii wagowej -91 kg, 
a najmniejsza w kategorii najcięższej +91 kg (tab.7). Zawodnicy ciężsi chęt-
niej stosują obrony rękoma a lżejsi tułowiem i nogami lub rękoma. Może to 
wynikać z ich większej szybkości i ruchliwości.

Rosnąca aktywność zawodników pod koniec walki jest związana z pozio-
mem wydolności. Dla oceny tego parametru przeprowadzono testy wysiłko-
we pod nadzorem lekarza medycyny sportowej. 

Tabela 8. Poziom wybranych wskaźników charakteryzujących 
wydolność aerobową 

t
(min)

VT2 13,0±1,2
max 20,6±3,3

v
(km·h-1)

VT2 11,6±0,7
max 17,6±2,0

HR
(sk∙min-1)

VT2 168,4±13,9
max 189,1±9,0

VO2
(L∙min-1)

VT2 3,5±0,5
max 4,0±0,6

VO2
(mL·min-1·kg-1)

VT2 42,1±2,9
max 50,3±5,3

%HRmaxVT2 (%) 88,9±4,2

%VO2max VT2 (%) 84,1±4,9
t – czas pracy w teście stopniowanym z uwzględnieniem 30s przerw, HR – 
częstość skurczów serca; VO2 –  minutowy pobór tlenu w ujęciu globalnym 
(L∙min-1) oraz relatywnym do masy ciała (mL·min-1·kg-1), VT2 – drugi 
próg wentylacyjny
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Charakterystyka fizjologicznych wartości progowych w procesie sterowa-
nia treningiem sportowym pozwala określić optymalną (indywidualną) in-
tensywność obciążeń wywołujących pożądane reakcje metaboliczne ustroju 
prowadzące do wzrostu wydolności aerobowej7. W praktyce trenerskiej ob-
ciążenia progowe powinny być pomocne w intensyfikacji jednostek trenin-
gowych w których głównym celem jest poprawa wskaźników na poziomie 
drugiego progu wentylacyjnego8. 

Poziom wydolności tlenowej u badanych zawodników wyniósł 
50,3±5,3 mL·min-1·kg1 (tabela 8). W innych zbliżonych dyscyplinach spor-
tu średni poziom maksymalnego minutowego poboru tlenu kształtuje się 
na poziomie 40,8 mL∙kg-1.min-1 (judocy)9, 53,8  mL∙kg-1.min-1 (judocy)10, 
63,8±4,8 mL∙kg-1.min-1 (bokserzy)11 oraz 58,4 mL∙kg-1.min-1 (MMA)12.

Podsumowanie wyników

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono szereg charaktery-
stycznych cech przebiegu walki bokserskiej, które różnicowały także kate-
gorie wagowe.

Największą ilość ciosów zadano w trzeciej rundzie, najczęściej wykony-
wane były ciosy sierpowe, a najlepiej punktowane były ciosy z dołu. Punkty 
zdobyte lub tracone w wyniku przewinień nie wpływały znacząco na osta-
teczny rezultat. Większość akcji została przeprowadzona w środku pola walki 
w formie ataku pojedynczego, co przemawia za potrzebą taktycznego dosko-
nalenia zawodników (ćwiczenia kontrataków i kombinacji). W działaniach 
obronnych dominowały obrony tułowiem i nogami, zwłaszcza w niższych 
kategoriach wagowych. Przebieg walki wskazywał na konieczność wszech-
7  M.S. Smith, Physiological profile of senior and junior England international amateur 

boxers. J Sports Sci Med 2006.
8  Ł. Tota, T. Drwal, M. Maciejczyk, Z. Szyguła, W. Pilch, T. Pałka, G. Lech, Effects of ori-

ginal physical training program on changes in body composition, upper limb peak power 
and aerobic performance of a maxied martial arts fighter. Medicina Sportiva 2014; 18(2).

9  T. Pałka, G. Lech, A. Tyka, et al. Differences in the level of anaerobic and aerobic compo-
nents of physical capacity in judoists at different age. Arch Budo 2013; 9.

10  NG Little, Physical performance attributes of junior and senior women, juvenile, junior, 
and senior men judokas. J Sports Med Phys Fitness 1991; 31.

11  M.S. Smith, Physiological profile of senior and junior England international amateur 
boxers. J Sports Sci Med 2006.

12  Ł. Tota, T. Drwal, M. Maciejczyk, Z. Szyguła, W. Pilch, T. Pałka, G. Lech, Effects of ori-
ginal physical training program on changes in body composition, upper limb peak power 
and aerobic performance of a maxied martial arts fighter. Medicina Sportiva 2014; 18(2).
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stronnego przygotowania motorycznego i technicznego zawodników startu-
jących w walkach bokserskich.

Przeprowadzone badania skłoniły nas do sformułowania wniosku o przy-
datności zastosowanej metody i kontynuacji obserwacji walki sportowej pod-
czas następnych zawodów bokserskich. Wyniki pozwalają uzyskać indywi-
dualne charakterystyki zawodników oraz wzorce działania w poszczególnych 
kategoriach wagowych. Opracowane wzorce techniczne mogą być przydatne 
dla określania kierunku szkolenia w klubach sportowych. 

Poziom wydolności tlenowej bokserów był zbliżony do poziomu wydol-
ności przedstawicieli innych sportów walki (judo, MMA).

Postulaty:
1.  Indywidualne charakterystyki zawodników, mogą być wykorzystane do 

postawienia konkretnych zadań treningowych.
2.  Należałoby kontynuować obserwację i analizować walki w mistrzostwach 

Europy i świata.
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Abstrakt

Artykuł jest analizą koncepcji powstania krążowników liniowych jako klasy 
okrętów uniwersalnych, w okresie I wojny światowej. Miały one być jedno-
cześnie silnie uzbrojone i zdolne do toczenia bitwy z okrętami liniowymi 
wroga a jednocześnie dość szybkie, aby zwalczać krążowniki atakujące że-
glugę – taką koncepcję przyjęli, pracując równolegle, Japończycy oraz Bry-
tyjczycy. Inną koncepcję przyjęli Niemcy, widząc w krążownikach linowych 
głównie szybkie okręty bitewne. Omówione są także niektóre niezrealizo-
wane koncepcje krążowników liniowych w innych krajach, których budowę 
ostatecznie przerwano z powodów doktrynalnych, ograniczeń finansowych 
jak i w wyniku ustaleń Traktatu Waszyngtońskiego.

Słowa kluczowe

Krążownik liniowy, John Fisher, Traktat Waszyngtoński, Invincible, Tsukuba
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Abstract

Article presents the analysis of the battlecruiser warship as a concept of 
an universal warship class, in the Great War era. They were both strongly 
armed and therefore able to fight back enemy’s battleships, and at the same 
time fast enough to protect the seagoing trade. That concept was provided, 
simultaneously, by the British and the Japanese; the Germans adopted other 
way of use the battlecruisers, as “fast battleships” rather than “powerful cruis-
ers”. Some of the other countries’ battlecruiser plans and unfinished project 
are shown, which were not completed according to the lack of military ne-
cessity, founds shortage or due to the Washington Treaty.

Key words

Battlecruiser, John Fisher, the Treaty of Washington, Invincible, Tsukuba

Wstęp

Krążowniki liniowe jako klasa jednostek bojowych są bodaj najgorzej oce-
nianą klasą okrętów doby I wojny światowej. Szczególnie podkreśla się, jako 
jedne z ich głównych cech, zbyt cienki pancerz, niedostosowany do potęż-
nego uzbrojenia oraz przesadny nacisk na prędkość okrętów. Cechy te, jako 
pierwotne i popełnione na etapie opracowywania koncepcji klasy okrętów, 
miały być podstawową przyczyną późniejszych strat tych jednostek, zarówno 
w I wojnie światowej (Indefatigable, Queen Mary, Invincible), jak i II woj-
nie światowej (Hood). Nie były to jedyne jednostki tej klasy, jakie zostały 
zatopione, jednak to straty tych konkretnych są postrzegane jako wyjątko-
wo spektakularne. W niniejszej pracy, nie unikając zarysowanego powyżej 
problemu, chciałbym przeanalizować samo zagadnienie trafności koncepcji 
krążowników liniowych jako jednostek realizujących zadanie zapewnienia 
bezpieczeństwa morskiego: jakie stawiano przed nimi zadania i na ile były 
one adekwatne do zadań planowanych dla tych jednostek na etapie projek-
tu. Niezbędne wydaje się także przedstawienie skróconego – analitycznego 
rysu ewolucji w budownictwie kolejnych generacji krążowników liniowych 
i wskazanie swoistych cech odróżniających krążowniki liniowe od okrętów 
liniowych1 oraz uwypuklające różnice krążowników liniowych budowanych 
w konkretnych flotach. 
1  W tekście stosuję terminologię przyjętą w pracy J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wywerka

-Prekurat, Pierwsza wojna światowa na morzu, Warszawa 1997. Konieczna jest jednak 
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W epoce flot żaglowych istniał wyraźny podział na okręty walczące w bi-
twie, w szyku torowym – a więc w linii, skąd nazwa „okręt liniowy” oraz na 
lżejsze okręty, których atutem była większa prędkość, osiągnięta kosztem siły 
ognia, a która przez to była dalece niewystarczająca wobec wymagań starcia 
głównych sił liniowych. Wraz z rewolucją industrialną połowy XIX w. znacz-
ne zmiany zaszły także w dziedzinie budownictwa okrętowego. Długo poszu-
kiwano optymalnego typu okrętu o zbalansowanych charakterystykach i kil-
kadziesiąt lat chaotycznej różnorodności2 zamknęła seria brytyjskich okrętów 
liniowych typu Royal Sovereign (wrzesień 1889 – maj 1892), dająca początek 
predrednotom, dominującym na morzach przez okres kolejnych kilkunastu 
lat. Okręty te, ograniczając się do podstawowych danych taktyczno-technicz-
nych3, miały całkowitą wyporność rzędu 15 580 t, główne uzbrojenie skła-
dające się z 4 armat kalibru 330 mm4 (w podwójnych wieżach, po jednej na 
dziobie i rufie), maksymalną prędkość 16,5 w, opancerzenie burtowe sięga-
jące 460 mm. 

Tym okrętom liniowym miały towarzyszyć krążowniki pancerne, jako 
jednostki prowadzące rozpoznanie i zastępujące je w mniej ważnych zada-
niach. Równolegle do typu Royal Sovereign budowano krążowniki pancerne 
typu Edgar. Jednostki te miały całkowitą wyporność rzędu 7 350 t, główne 
uzbrojenie składające się z 25 armat 234 mm (jednodziałowe wieże na dziobie 
i rufie), maksymalną prędkość 20 w, opancerzenie burtowe do 127 mm. 

uwaga w kwestii nazewnictwa, gdyż określenie „okręt liniowy” ma szersze znaczenie i od-
nosi się do okrętu, jaki stanowił podstawę głównej siły bojowej floty liniowej (stosującej 
w bitwie szyk torowy i artylerię jako czynnik rozstrzygania), zaś „predrednot” czy „dred-
not” oznacza konkretną fazę rozwoju „okrętu liniowego”. 

2  Por. T. Klimczyk, Historia Pancernika, Warszawa 1994, s. 18–55.
3  Dane taktyczno-techniczne przytaczam za Conway’s All the World’s Fighting Ships 1860-

1905, London 1979 oraz Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906-1921, London 
1986. Dobór prezentowanych danych taktyczno-technicznych ma na celu nie tyle cało-
ściowe oddanie charakterystyki okrętu, co konkretyzację wywodu, stąd ich fragmentarycz-
ny charakter. Wykazy zawierające kompletne dane techniczne znaleźć można w specjali-
stycznych wydawnictwach temu poświęconych, jak Conway’s All the World’s Fighting Ships, 
wydawnictwach ciągłych („Brassey’s Naval Annual”; „Jane’s Fighting Ships”), czy pracach 
dotyczących konkretnych konfliktów, których autorzy z reguły sporządzają stosowne wy-
kazy (np. J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wywerka-Prekurat, op. cit.).

4  Z czasem podstawowym kalibrem stało się 305 mm, choć popularny był również kaliber 
280 mm; za ciężką artylerię uznawano kalibry powyżej 240 mm.

5  Późniejsze typy krążowników pancernych posiadały najczęściej 4 armaty artylerii głów-
nej, w dwudziałowych wieżach, na dziobie i rufie; typowe kalibry artylerii głównej to 
210–240 mm, choć zdarzały się armaty 178 mm, jak i 254 mm.
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Koncepcja japońska

Krążowniki pancerne, mimo znacznie słabszego uzbrojenia i opancerzenia, 
bywały nieproporcjonalnie drogie ze względu na rozbudowaną maszynownię; 
nie sposób było jednak zrezygnować z ich budowy. Chcąc użyć wszystkie 
posiadane okręty w walnej bitwie, a jednocześnie wykorzystać ów atut pręd-
kości osiągnięty kosztem siły ognia, Japończycy zdecydowali się dostosować 
do tego celu planową rozbudowę swej floty po zakończeniu wojny z Chi-
nami (lata 1894–1895). Już podczas tego konfliktu, w bitwie u ujścia Yalu 
(17 IX 1894), ich flota uszykowana była w eskadrę manewrową (Yoshino, Ta-
kachiho, Akitsushima, Naniwa) oraz bojową (Matsushima, Chiyoda, Itsukushi-
ma, Hashidate, Fuso). Był to jednak podział improwizowany, a nie wynikający 
z przedwojennych koncepcji.

Po tej wojnie Japończycy opracowali, przyjęty w 1896 r., plan rozbudo-
wy floty „6+6”, którego celem było posiadanie 6 okrętów liniowych oraz 
6  krążowników pancernych wraz z jednostkami towarzyszącymi, co miało 
dać Japonii pozycję lokalnego mocarstwa na Dalekim Wschodzie6. Było to 
oparte o, jak się wydaje słuszną kalkulację, że żadne mocarstwo europejskie 
poza Wielką Brytanią nie będzie w stanie wysłać na Daleki Wschód więcej 
niż 4–6 okrętów liniowych. Plan ten stał się pierwowzorem dla późniejszego 
programu rozbudowy floty japońskiej (plan „8+8”). Stanowił również ugrun-
towanie zasady dzielenia sił morskich, w skali operacyjnej, na dwie eskadry: 
siły główne, złożone z okrętów liniowych oraz eskadrę manewrową, złożoną 
z krążowników rozpoznawczych.

W wyniku doświadczeń kolejnego konfliktu, wojny z Rosją z lat 
1904–1905, Japończycy uznali, iż ich krążowniki pancerne uzbrojone w ar-
tylerię główną 203–254 mm mają zbyt małą siłę ognia. Pociski armat tych 
kalibrów nie były w stanie zagrozić okrętom liniowym przeciwnika, bo-
wiem okazało się, iż największym zagrożeniem są trafienia pociskami naj-
wyższych kalibrów, nawet pojedyncze. Powstała zatem potrzeba uzbrojenia 
okrętów eskadry manewrowej w armaty głównego kalibru, w jaki uzbrajano 
okręty liniowe. 

Tak powstały w sumie cztery jednostki, w dwuokrętowych seriach typów 
Tsukuba i Ibuki, budowanych w okresie styczeń 1905 – luty 1911. Głównym 
uzbrojeniem tych krążowników liniowych były 4 armaty 305 mm (2x2), roz-
wijały one maksymalną prędkość odpowiednio 20,5 w oraz 21,5 w, dyspo-

6  P. Olender, Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu, Kraków 2010, 
s. 51–52.
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nowały pancerzem burtowym do 178 mm. W porównaniu do japońskiego 
okrętu liniowego „Mikasa” (styczeń 1899 – marzec 1902), główne uzbrojenie 
pierwszych krążowników liniowych było równie potężne (4x305 mm), „Mi-
kasa” osiągał prędkość tylko 18 w, zaś jego pancerz burtowy dochodził do 
229 mm.

Jak widać, okręty typów Tsukuba i Ibuki dysponowały znaczną prze-
wagą prędkości nad współczesnymi im okrętami liniowymi, dysponując 
słabszym opancerzeniem, przy zachowaniu głównego kalibru artylerii. Ce-
chy te stały się elementami wyróżniającymi krążowniki liniowe od okrętów 
liniowych (drednotów)7.

Koncepcja brytyjska

Rozwój krążowników liniowych nabrał jednak innego kształtu za sprawą 
Brytyjczyków, którzy wprowadzając rewolucyjne zmiany w budownictwie 
okrętowym, nadali nową formę okrętom liniowym, tworząc również krążow-
niki liniowe w formie naśladowanej następnie w innych flotach. Za główne-
go sprawcę tej jakościowej zmiany uznawany jest adm. John Fisher8, pomy-
słodawca budowy rewolucyjnego okrętu Dreadnought, od którego pochodzi 
określenie „drednot”.

Rewolucyjność Dreadnoughta (i innych drednotów) w odniesieniu do pre-
drednotów była wieloaspektowa, ograniczę się jedynie do wskazania wybra-
nych z nich. Okręt ten dysponował nie 4, a 10 armatami artylerii głównej 
kalibru 305 mm (z czego salwę burtową oddać mogło 8), co oznaczało zna-
czący wzrost siły ognia okrętu, jak i ułatwiało kierowanie nim, a w konse-
kwencji zwiększało szansę trafienia przeciwnika i wydłużenia dystansu walki. 
Dreadnought (budowany w okresie październik 1905 – grudzień 1906) był 
również znacząco szybszy od predrednotów, dzięki zastosowaniu turbin pa-
rowych jako napędu – osiągając 21 w dorównywał budowanym równolegle, 
pierwszym japońskim krążownikom liniowym. Opancerzenie burtowe sięga-
ło 280 mm, wyporność całkowita wynosiła 21 845 t.

Temu rewolucyjnemu okrętowi liniowemu miał towarzyszyć równie 
rewolucyjny krążownik, z czasem nazwany krążownikiem liniowym. Aby 

7  Mimo, iż typy Tsukuba i Ibuki należą do epoki predrednotów (w przeciwieństwie do reszty 
krążowników liniowych będących podklasą drednotów), ze względu na charakterystyki 
techniczne muszą zostać właśnie zaliczone do krążowników liniowych. Tak też były klasy-
fikowane we flocie japońskiej, jako junyo senkan.

8  W latach 1904–1910 oraz 1914–1915 Pierwszy Lord Morski (głównodowodzący floty).
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jednak wskazać w pełni na rewolucyjność krążowników liniowych pomysłu 
brytyjskiego, trzeba odnieść się do budownictwa okrętowego innych flot 
z tego okresu.

Rozważając jako przykład flotę niemiecką, głównego przeciwnika Royal 
Navy, wskazać trzeba, iż pierwsze budowane tam drednoty typu Nassau 
(czerwiec 1907 – wrzesień 1910) posiadały artylerię główną w postaci 12 ar-
mat 280 mm, w 6 wieżach rozmieszczonych heksagonalnie (salwa burtowa 
z 8 armat). Projektowane w tym czasie krążowniki pancerne, jako jednostki 
wspierające okręty liniowe, typu Blücher (luty 1907 – marzec 1910)9 były 
uzbrojone w 12 armat 210 mm w identycznym, heksagonalnym układzie 
6 wież, co w typie Nassau. Została więc zachowana niepisana reguła, że 
krążownik pancerny był „mniejszą kopią” równolegle budowanego okrętu 
liniowego, zachowując układ rozmieszczenia artylerii głównej przy zmniej-
szeniu kalibru armat.

Tymczasem brytyjskie krążowniki liniowe typu Invincible (luty 1906  – 
marzec 1909) złamały tę regułę. Jednostki były bowiem uzbrojone w armaty 
305 mm (4x2), deklasując siłą ognia pozostałe krążowniki. Okręty osiągały 
maksymalną prędkość 25 w, opancerzenie burtowe nie przekraczało 150 mm. 
Były to więc krążowniki z uzbrojeniem głównym okrętu liniowego, co stało 
się typową cechą okrętów brytyjskich i japońskich.

Pomysłodawcą typu Invincible był również adm. Fisher, co więcej, wy-
daje się, iż to właśnie te jednostki, a nie okręty liniowe (drednoty) były jego 
zdaniem najwartościowszym elementem floty brytyjskiej i okrętem, który 
najlepiej spełnia jej wymogi. Był wielkim zwolennikiem ich budowy, dopro-
wadzając w toku swojej drugiej kadencji jako Pierwszego Lorda Morskiego 
do przeprojektowania budowanych okrętów liniowych Renown i Repulse na 
krążowniki liniowe. 

To optowanie za krążownikami liniowymi nie wynikało jednak tylko, 
jak mu często się przypisuje, z fascynacji ich zawrotną jak na ówczesne 
realia, szybkością oraz bagatelizowaniu mankamentu w postaci cienkiego 
opancerzenia10. Admirał Fisher miał dość oryginalną wizję składu całej 

9  Ostatecznie zbudowano tylko jeden okręt.
10  Zagadnienie to analizuje Jon Sumida, weryfikując powszechne przeświadczenia na te-

mat oceny koncepcji  adm. Fishera utrwalone za sprawą chociażby Artura Mardera; 
zob. J. T. Sumida, Sir John Fisher and the Dreadnought: The Sources of Naval Mythology, 
„The Journal of Military History” Vol. 59, No. 4 (Oct., 1995); Idem, British Naval Ad-
ministration and Policy in the Age of Fisher, „The Journal of Military History”, Vol. 54, 
No. 1 (Jan., 1990).
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Royal Navy, opartej o trzy klasy okrętów: jako jednostki przeznaczone do 
obrony macierzystych wysp – okręty podwodne i torpedowce oraz krążow-
niki liniowe jako siły zabezpieczające szlaki handlowe i podejmujące walkę 
z siłami liniowymi wroga11.

W kontekście zarzutów podnoszonych wobec spektakularnych strat krą-
żowników liniowych Indefatigable, Queen Mary, Invincible, Hood, które zo-
stały zatopione po zaledwie paru trafieniach ciężkimi pociskami (eksplodo-
wały po wybuchu komór amunicyjnych), konieczne jest bardziej szczegółowe 
omówienie koncepcji krążowników liniowych jako klasy okrętów, jaką prze-
widział adm. Fisher.

W zamyśle krążownik liniowy miał być okrętem uniwersalnym, pośred-
nim między okrętem liniowym a krążownikiem. Potrzeba posiadania takiego 
typu okrętów podyktowana była szeregiem uwarunkowań. Po pierwsze, ży-
wotnym interesem Wielkiej Brytanii była konieczność utrzymania szlaków 
żeglugowych łączących macierzyste wyspy z resztą Imperium. Największym 
zagrożeniem dla morskich linii komunikacyjnych były ówcześnie krążowniki, 
które zgodnie ze starą praktyką wojen morskich, mogły atakować brytyjskie 
statki handlowe12. Do ich zwalczania okręty liniowe były zdecydowanie zbyt 
wolne, a krążowniki pancerne nie zawsze dysponowały odpowiednią przewa-
gą siły ognia do pokonania przeciwnika. Idealnym rozwiązaniem było stwo-
rzenie okrętu uzbrojonego w najcięższą artylerię, szybkiego jak krążownik 
i tak samo opancerzonego.

Wreszcie, krążowniki liniowe zabezpieczając linie żeglugowe, operując 
poza wodami macierzystymi, mogły skutecznie wypełniać również rolę daw-
niej przewidzianą dla krążowników pancernych – reprezentowania interesów 
Imperium w danych regionie13.

Byłoby jednak rozrzutnością budowanie drogich okrętów uzbrojonych 
w najcięższą artylerię a przeznaczonych wyłącznie do ochrony żeglugi. Mimo 

11  List J. Fishera do lorda Eshera z 02.08.1909 r., [w:] J. Fisher, Memories, London, New York, 
Toronto 1919, s. 191. O całościowej wizji Royal Navy według J. Fishera zob. N. A. Lam-
bert, Admiral Sir John Fisher and the Concept of Flotilla Defence, 1904-1909, „The Journal 
of Military History”, Vol. 59, No. 4 (Oct., 1995).

12  Okręty podwodne, jeszcze wtedy niedoskonałe technicznie, nie były brane poważnie pod 
uwagę jako potencjalne zagrożenie dla handlu morskiego.

13  Wobec koncentracji wszystkich okrętów liniowych na Morzu Północnym, przeciwko 
Niemcom, na drugim pod względem ważności dla Brytyjczyków akwenie – Morzu Śród-
ziemnym – pozostawiono flotę w składzie trzech krążowników liniowych.



79

Koncepcja krążownika liniowego…

cienkiego pancerza, krążowniki liniowe miały mieć szereg atutów pozwalają-
cych im śmiało mierzyć się z okrętami liniowymi przeciwnika.

Zastosowany najcięższy kaliber armat (305 mm, potem 343 mm aż po 
381  mm) dawał przewagę siły i zasięgu ognia, szczególnie wobec jednostek 
niemieckich uzbrojonych w artylerię główną kalibru 280 mm – 305 mm14. 
Utrzymanie odpowiedniego dystansu walki – poza zasięgiem armat przeciwni-
ka – miała umożliwiać zarówno przewaga szybkości, jak i zastosowany system 
kierowania ogniem, nad którego wyborem toczyła się długa debata w Admira-
licji15. W założeniu stosunkowo cienki pancerz nie miał być wadą, skoro krą-
żownik liniowy był zdolny do zatopienia wrogiego okrętu bez narażania się 
na ryzyko trafienia. Wymagało to oczywiście zmian w strategii i taktyce walki 
morskiej, do czego Fisher nie był w stanie w pełni przekonać Admiralicji16. 
Niemniej, nie sposób odmówić pewnych racji założeniom leżącym u podstaw 
koncepcji krążowników liniowych, a późniejsze fatalne w skutkach losy okrę-
tów tej klasy przypisać trzeba w pewnym stopniu i innym czynnikom.

Koncepcja krążownika liniowego była wyrazem nie tyle fascynacji kon-
kretnymi osiągami taktyczno-technicznymi, co efektem analizy potrzeb 
i możliwości Imperium. Były to jednostki znacznie potężniejsze od wszyst-
kich innych krążowników, mające jednocześnie szansę nawiązania skutecznej 
walki z okrętami liniowym przeciwnika. Wydawać się mogło, że pojawiła się 
klasa okrętu uniwersalnego, łączącego w sobie najlepsze cechy krążowników 
i okrętów liniowych, przełamująca podział na okręty rozpoznawcze i liniowe. 
Fisher, optując za klasą okrętu pośredniego, dawał zatem szansę utrzymania 
przewagi jednostek posiadających ciężką artylerię, bez rezygnacji z ochrony 
szlaków żeglugowych17. Korzyści z budowy krążowników liniowych miały 
mieć zarówno wymiar wojskowy, jak i finansowy – koncentrując się na jed-
nej klasie okrętów można było ich zbudować więcej i utrzymać dominującą 
pozycję na morzach18.

14  Jedynie „Bayern” i „Baden” dysponowały armatami 380 mm, ale były to ostatnie okręty 
liniowe zwodowane dla Kaiserliche Marine; w bitwie jutlandzkiej nie wzięły udziału.

15  Równolegle pracowano nad dwoma systemami: Artura Pollena oraz Frederica Dreyera; 
szerzej o tym w J. T. Sumida, British Capital Ship Design and Fire Control in the Dreadno-
ught Era: Sir John Fisher, Arthur Hungerford Pollen, and the Battle Cruiser, „The Journal of 
Modern History”, Vol. 51, No. 2, Technology and War (Jun., 1979).

16  List J. Fishera do lorda Eshera z 02.08.1909 r., [w:] J. Fisher, op. cit., s. 191.
17  A. Jones, A. T. Keogh, The Dreadnought Revolution: Another Look, „Military Affairs”, 

Vol. 49, No. 3 (Jul., 1985), s. 129–130.
18  List J. Fishera do lorda Eshera z 02.08.1909 r., [w:] J. Fisher, op. cit., s. 191.
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Konstrukcje brytyjskie i japońskie

Po zwodowaniu trzech okrętów typu Invincible przyszła kolej na kolejne 
3 jednostki typu Indefatigable (luty 1909 – czerwiec 1913), będące niemal 
kopiami pierwszej serii i powielające ich błędne rozwiązania (np. brak na-
wet teoretycznej możliwości oddania salwy burtowej ze wszystkich wież). 
Uzbrojone w 8 armat 305 mm, z opancerzeniem burtowym do 150 mm, 
osiągając prędkość 25 w, były już konstrukcjami starej generacji w stosunku 
do równolegle budowanych okrętów liniowych typu Neptune, czy Colossus. 
Nową jakość stanowić miały bardzo zbliżone do siebie okręty typów Lion, 
Queen Mary, Tiger (w sumie 4 jednostki, wrzesień 1909 – październik 1914). 
Uzbrojone w 8 armat 343 mm dorównywały w tym względzie standardom 
równoległym konstrukcjom okrętów liniowych typów Orion, King George V 
i Iron Duke uzbrojonych w 10 armat 343 mm.

Widać tu kolejną charakterystyczną cechę krążowników liniowych odróż-
niającą je od budowanych równolegle okrętów liniowych – mniejszą liczbę 
armat głównego kalibru, z reguły o 2 (jedna wieża). Różnice w opancerzeniu 
burtowym były tu również na stałym poziomie – 300 mm na okrętach linio-
wych i 230 mm krążowników liniowych. O ile prędkość okrętów liniowych 
pozostała na w miarę niezmienionym poziomie (21 w w wymienionych ty-
pach), to krążowniki liniowe począwszy od typu „Lion” osiągały o najmniej 
27 w, co było już znaczną różnicą.

Kolejne konstrukcje brytyjskie należy traktować w pewnym sensie od-
dzielnie, ze względu na zastosowanie paliwa płynnego, podczas gdy wcześniej 
omawiane okręty opalane były węglem. Paliwo płynne jest bardziej wydajne 
i pozwala na osiąganie wyższych prędkości, stąd okręty liniowe typów Queen 
Elisabeth oraz Revenge osiągały prędkość 23 w. Pancerz burtowy miał mak-
symalną grubość 330 mm, główne uzbrojenie to 8 armat 381 mm. Dwa 
ostatnie okręty typu Revenge – Renown i Repulse ukończono jako krążowniki 
liniowe, z utrzymaniem charakterystycznych różnic: uzbrojenie główne 6 ar-
mat 381 mm, pancerz burtowy do 150 mm, prędkość 30 w.

Okręty Royal Navy były wzorem dla konstrukcji japońskich, które miały 
tworzyć bitewną eskadrę manewrową, zgodnie z kolejnym planem rozbudo-
wy floty z 1907 r., opartym o zasadę „8+8” (8 okrętów liniowych, 8 krążow-
ników liniowych).

Klasę krążowników liniowych we flocie japońskiej reprezentował typ Kon-
go (4 jednostki, styczeń 1911 – kwiecień 1915). Uzbrojone były w 8 armat 
356 mm (równolegle budowane okręty liniowe typów Fuso i Ise miały po 
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12 armat 356 mm), pancerz burtowy osiągał 203 mm (Fuso i Ise – 305 mm), 
prędkość maksymalna to 27,5 w (22,5–23 w). Były to okręty udane, prze-
wyższające swoimi charakterystykami równolegle budowane jednostki bry-
tyjskie, szczególnie jeśli chodzi o lepsze rozmieszczenie artylerii głównej. Ich 
główną wadą było słabe opancerzenie, szczególnie, że ich głównym zadaniem 
była walka z siłami liniowymi wroga.

Konstrukcje niemieckie

Flota cesarska dla swoich krążowników liniowych miała dalece inne zada-
nia niż Royal Navy. Przede wszystkim nie było potrzeby budowania okrętów 
zdolnych do zabezpieczania linii żeglugowych, od których Niemcy nie byli 
uzależnieni w takim stopniu, jak Brytyjczycy. Jednak posiadając drugą najpo-
tężniejszą flotę świata, rzucając wyzwanie brytyjskiemu prymatowi, Niemcy 
nie mogli pozwolić sobie (także względów prestiżowych) na rezygnację z klasy 
okrętów budowanych przez konkurenta19. Krążowniki liniowe pojawiły się 
licznie w Kaiserliche Marine, a to za sprawą „oszukania” Reichstagu przez 
zwolenników rozbudowy floty i ominięcia limitów budowy okrętów nakłada-
nych przez parlament20. Oficjalnie zamówienia zgodnie z budżetem opiewać 
miały na określoną ilość okrętów wszystkich kategorii, w tym okręty liniowe 
i krążowniki pancerne21. Przy czym w praktyce od 1908 r. pod nazwą krążow-
ników pancernych flota zamawiała krążowniki liniowe, chcąc mieć dodatko-
we okręty o pełnej sile bojowej22.

O ich pełnej sile bojowej świadczyły stosownie dobrane parametry, wy-
raźnie odróżniające te konstrukcje od brytyjskich i japońskich. Pierwsza nie-
miecka jednostka tej klasy, von der Tann (marzec 1908 – luty 1911) układem 
artylerii przypominała typy Invincible i Indefatigable, (4 wieże 2x280 mm 
19  Prestiż był jednym z głównych czynników sprawczych budowy przez Niemcy floty oce-

anicznej, uwarunkowania wojskowe miały tu proporcjonalnie mniejszą rolę. Por. R. Sche-
er, Germany’s High Sea Fleet in the World War, London, New York, Toronto, Melbourne 
1920, s. XI; A. von Tirpitz, Wspomnienia, Warszawa 1997, s. 29–30, 31, 65, 66, 70, 
83–84. Morska potęga nie fascynowała tylko admirałów, ale i innych zwolenników eks-
pansjonizmu, w tym generałów a tok rozumowania Friedricha von Bernhardiego i jego 
argumenty są niemal identyczne co von Tirpitza; por. F. von Bernhardi, Germany and the 
Next War, New York 1914, s. 226–240.

20  M. Glock, Niemieckie krążowniki liniowe, „Morze, Statki i Okręty” nr 2, 2010, s. 57.
21  Klasyfikowanych w Niemczech nie jak np. w Royal Navy jako armoured cruisers (opance-

rzone krążowniki), lecz jako grosse kreuzer (większe krążowniki).
22  Stąd w Kaiserliche Marine nie istniała odrębna kategoria „krążowników liniowych”, tak 

jak w Royal Navy funkcjonowało określenie battlecruiser (krążownik bojowy).
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rozmieszczone diagonalnie), pancerz burtowy sięgał 250 mm, maksymalna 
prędkość wynosiła 24,75 w. Okręt miał o 2 wieże artylerii głównej mniej 
od budowanych w tym czasie okrętów liniowych typu Helgoland, mających 
większy kaliber artylerii (305 mm), grubszy pancerz (300 mm) i wolniejszych 
(20,3 w). 

Kolejne krążowniki liniowe Kaiserliche Marine utrzymały tendencję do 
znacznego zbliżenia osiągów taktyczno-technicznych do okrętów liniowych. 
Bardzo podobne do siebie 2 okręty typu Moltke (grudzień 1908 – sierpień 
1912) oraz Seydlitz (luty 1911 – sierpień 1913) dysponowały co prawda 10 ar-
matami 280 mm, jednak niższego kalibru co budowane w tym czasie dred-
noty typu Kaiser (grudzień 1909 – grudzień 1913, 10x305 mm), za to w tym 
samym układzie. Osiągając 25,5–26,5 w (typ Kaiser 21 w), nieznacznie tylko 
ustępowały pancerzem burtowym, który wynosił 270 mm (typ Moltke)  – 
300 mm (Seydlitz) wobec 350 mm (Kaiser). Ostanie niemieckie krążowniki 
liniowe typów Derfflinger i Hindenburg23 (styczeń 1912 – październik 1917) 
były budowane równolegle do okrętów liniowych König (październik 1911 – 
luty 1915), przejmując wiele ich cech: kaliber artylerii głównej (305 mm) 
i rozmieszczenie wież w optymalny sposób, w osi kadłuba – przy czym krą-
żowniki miały o dwudziałową wieżę mniej (łącznie 8 armat). Krążowniki 
były szybsze, osiągając 26,5–27,5 w wobec 21 w, opancerzenie dochodziło 
do 300 mm (wobec 350 mm).

Widać wyraźnie, że niemieckie krążowniki liniowe były w istocie szybkimi 
pancernikami, okrętami bojowymi o pełnych i zrównoważonych charakte-
rystykach zdolnych do starć z okrętami liniowymi przeciwnika. Ich pancerz 
był zdecydowanie grubszy niż w konstrukcjach brytyjskich czy japońskich, 
dorównując okrętom liniowym budowanym w tych krajach. Właśnie to, 
w połączeniu z naciskiem konstruktorów na odporność okrętu na zatopienie 
(szereg przedziałów wodoszczelnych, poprzeczne grodzie, dbałość o usunięcie 
elementów łatwopalnych wyposażenia), czyniło z nich okręty o wiele bardziej 
wartościowe w boju flot liniowych. Mimo, że niemieckie krążowniki liniowe 
były nieco wolniejsze od swoich odpowiedników, to w rzeczywistości różnice 
były o wiele mniejsze niż pokazują to oficjalne dane, np. „Derfflinger” osiągał 
bez problemów 28 w24.

23  Tak w Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906-1921, op. cit., s. 154–155; okręty te 
występują jako jeden typ w pracy J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wywerka-Prekurat, op. cit.

24  Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906-1921, op. cit., s. 154.
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Przykładowe niezrealizowane projekty i epilog waszyngtoński

Krążowniki liniowe służyły w analizowanym okresie jedynie w trzech oma-
wianych flotach, nie znaczy to, że w innych państwach nie planowano ani nie 
rozpoczęto budowy okrętów tej klasy. Ponadto wybuch wojny oraz traktat 
z 6 II 1922 roku (tzw. Traktat Waszyngtoński) spowodowały przerwanie bu-
dowy szeregu okrętów.

Budowę amerykańskich krążowników liniowych rozpoczęto długo po 
zakończeniu wojny, co było wyrazem wyścigu zbrojeń z Wielką Brytanią, 
a przede wszystkim z Japonią. Okręty typu Lexington, w sumie 6 jednostek, 
których budowę rozpoczęto w okresie sierpień 1920–czerwiec 1921, powie-
lały brytyjski wzorzec. Chronił je pancerz zaledwie 178 mm, co przy uzbro-
jeniu w 8 armat 406 mm i prędkości 33,5 w czyniło ich charakterystyki 
bardzo niespójnymi. Miały one jednak być, spośród krążowników liniowych 
budowanych we wszystkich państwach, w najmniejszym stopniu wykorzy-
stywane w bitwie. Ich rolą było przede wszystkim prowadzenie rozpoznania, 
wraz z zespołem niszczycieli i lekkich krążowników25.

Warte uwagi są kolejne japońskie krążowniki liniowe typu Amagi (4 okrę-
ty, położenie stępek grudzień 1920–grudzień 1921), uzbrojone w 10 armat 
406 mm, z opancerzeniem burtowym sięgającym 254 mm oraz prędkością 
30 w. Prawdziwie imponujące są plany krążownika liniowego nr 13, uzbrojo-
nego w 8 armat 457 mm, z opancerzeniem 330 mm, rozwijającego prędkość 
30 w; budowy okrętów nie rozpoczęto.

Krążowniki liniowe były również budowane w Rosji, 4 okręty typu Bo-
rodino miały służyć we na Bałtyku (początek budowy w grudniu 1913 r.). 
Siłę ich potężnego uzbrojenia w postaci 12 armat 356 mm (4x3) redukowało 
nieefektywne ustawienie (jak na okrętach liniowych Gangut) oraz płaski po-
kład. Chronione były pancerzem 238 mm osiągały prędkość rzędu 26,5 w. 
Koniec wojny a następnie wojna domowa spowodowały przerwanie budowy 
i złomowanie w 1923 r.

Francuski dorobek w zakresie krążowników liniowych ograniczył się do 
szeregu projektów, w tym najbardziej zaawansowanego typu Lyon, a poza 
nimi trzy inne projekty z 1913 roku. Okręty tej klasy były marynarce fran-
cuskiej, podobnie jak i wielu innym flotom, po prostu niepotrzebne lub były 
zbyt drogie, aby podjąć się ich budowy.

25  Conway’s All the World’s Fighting Ships 1906-1921, op. cit., s. 119; E. Andrade, The Battle 
Cruiser in the United States Navy, „Military Affairs”, Vol. 44, No. 1 (Feb., 1980), s. 18–19.
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Traktat podpisany 6 II 1922 roku przez Wielką Brytanię, USA, Japonię, 
Francję i Włochy nakładał na okręty szereg ograniczeń jakościowych i ilościo-
wych26. W materii krążowników liniowych miał on ważne znaczenie o tyle, 
iż za jego przyczyną anulowano budowę wszystkich okrętów tej klasy, a tylko 
niektóre z nich zostały ukończone, jako lotniskowce (amerykański Lexington 
i japoński Akagi). Wiele brytyjskich krążowników liniowych zostały złomo-
wanych albo zatopionych27, do drugiej wojny światowej dotrwały jedynie 
Renown, Repulse oraz Hood. Ten ostatni okręt został zachowany przez Bry-
tyjczyków w drodze wyjątku, gdyż przekraczał o ponad 7500 t maksymalną 
wyporność 35 000 t jaką ustalono dla okrętu liniowego i był przez to naj-
większym okrętem świata w dwudziestoleciu międzywojennym.

Podsumowanie

Sam pomysł klasy okrętu, jakim były krążowniki liniowe, mimo szeregu 
omówionych wad, w mojej ocenie nie zasługuje na jednoznacznie krytycz-
ne opinie, choć z pewnością okręty brytyjskie nie zaprezentowały wysokiej 
sprawności bojowej. Nie bez znaczenia, w kontekście oceny tej klasy okrętów, 
pozostawały wyobrażenia opinii publicznej na temat ich nadzwyczajnych 
zdolności bojowych kreowane w ówczesnej prasie. Wszystko to odbiło się 
na ocenie krążowników liniowych, gdy okręty symbolizujące w przeświad-
czeniu Brytyjczyków potęgę Royal Navy, były rozrywane eksplozjami po 
trafieniu zaledwie paroma niemieckimi pociskami. Na pewno pozytywnie 
trzeba ocenić jednostki niemieckie, które w istocie były szybkimi okrętami 
liniowymi i dzięki swym zbalansowanym charakterystykom stały się najbar-
dziej przydatnymi jednostkami tej klasy. Nie wolno jednak zapominać, że 
pierwotny – brytyjski i japoński – pomysł krążownika liniowego był pewnym 
kompromisem a jednostki te miały przed sobą o wiele szersze spectrum zadań 
niż tylko toczenie starcia z flotą liniową przeciwnika. W tej specyfice zadań, 
stawianych pierwotnie przed tą klasą okrętów, należy upatrywać (poza ogra-
niczeniami finansowymi) ich niewielkiej popularności.

26  Wyczerpująco zagadnienie to jest omówione w pracach J. W. Dyskant, Konflikty i zbro-
jenia morskie 1918–1939, Gdańsk 1983 oraz W. Rojek, Spory o władanie morzem. Po-
lityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919–1939, 
Kraków 1994.

27  W latach 1922–1924 wycofano w ten sposób ze składu floty 6 jednostek, kolejny okręt 
(Tiger) w 1932 r. 
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NOWE TENDENCJE  
W KOMENTARZU SPORTOWYM

Sport staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Wraz z rozwojem poszczegól-
nych dyscyplin zmienia się język, jakim posługują się zawodnicy. Dostrzegają 
to m.in. językoznawcy, którzy coraz częściej analizują sposoby wypowiedzi 
w środowisku sportowym ze szczególnym uwzględnieniem wariantów dzien-
nikarskich: komentarza telewizyjnego bądź radiowego. Ostatnio w formach 
tych zaszły liczne zmiany, uwarunkowane zwłaszcza coraz powszechniejszą 
tendencją do upotocznienia i emocjonalizacji dyskursu medialnego. 

W niniejszym artykule dokonam próby uporządkowania stosowanych 
przez komentatorów nowych środków wyrazu i technik oraz przeanalizuję 
czynniki, które doprowadziły do ich pojawienia się. Najpierw trzeba jednak 
wskazać miejsce i funkcję komentarza jako formy wypowiedzi w socjolek-
tach sportowych. 

Słownictwo sportowców badał Jan Ożdżyński. W swojej książce Mówione 
warianty wypowiedzi w środowisku sportowy 1 badacz, jak wskazuje sam tytuł, 
przedstawił klasyfikację poszczególnych form wypowiedzi „powstałych w sze-
roko rozumianym środowisku sportowym”2. Autor Polskiego współczesnego 
słownictwa sportowego wydzielił dwie odmiany wypowiedzi powstałych w śro-
dowisku sportowym: wewnątrzśrodowiskową oraz dziennikarsko-sportową. 
Do pierwszej kategorii należą pozajęzykowe oraz paralingwistyczne formy 
1  J. Ożdżyński, Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym, Wrocław 1979. 
2  Ibidem, s. 28.



87

Nowe tendencje w komentarzu sportowym

komunikowania oraz językowe formy komunikowania: mówione warianty 
środowiskowo-emocjonalne, warianty profesjonalne i pisane warianty litera-
tury fachowej. Odmianę dziennikarsko-sportową współtworzą zaś mówione 
warianty dziennikarskie (relacja radiowa, komentarz telewizyjny, radiowo-te-
lewizyjne warianty odczytywane) oraz pisane warianty prasowe (wiadomości 
sportowe, warianty komentujące, warianty reportażowe, gatunki synkretycz-
ne i uzupełniające).

Odmiana węwnątrzśrodowiskowa:

1. Pozajęzykowe i paralingwistyczne środki komunikowania 
2. Językowe formy komunikowania
-  Mówione warianty środowiskowe (emocjonalne): a) kibiców, b) zawodników
-  Mówione warianty profesjonalne: a)  pomiędzy specjaliistami tej samej dys-

cypliny, b) pomiędzy specjalistami różnych dyscyplin, c) pomiędzy specja-
listą a zawodnikami

-  Pisane warianty literatury fachowej: a) naukowy (teoretyczny, akademicki), 
b) szkoleniowy (instruktażowy, praktyczny) 

Odmiana dziennikarsko-sportowa: 

1. Mówione warianty dziennikarskie 
-  Relacja radiowa
-  Komentarz telewizyjny 
-  Radiowo-telewizyjny komentarz odczytywany
2. Pisane warianty prasowe 
-  Wiadomości prasowe
-  Komentarze
-  Reportaże 
-  Wywiady i inne 

Jak słusznie zauważa Ożdżyński, podczas transmisji telewizyjnej komen-
tarz sprawozdawcy jest dopełnieniem obrazu, zaś w przypadku relacji radio-
wej mamy do czynienia tylko i wyłącznie z kodem wokalno-audycyjnym. 
Stąd też komentarz radiowy opiera się przede wszystkim na fragmentach re-
jestrujących, natomiast w przypadku komentarza telewizyjnego więcej jest 
fragmentów oceniająco-ekspresywnych czy też refleksyjnych.3 Ożdżyński ze-
stawia dwa typy komentarza (telewizyjny i radiowy), analizując m.in. tempo 

3  J. Ożdżyński, Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym, Wrocław 1979, 
s. 51. 
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wypowiedzi, organizację kategorialną czy kształt składniowy i spójnościowy 
tekstów. Nie będę odwoływał się do szczegółów, ponieważ zmiany zaszłe 
w omawianej formie wypowiedzi dotyczą zarówno sprawozdania telewizyj-
nego, jak i radiowego. 

Po wskazaniu miejsca komentarza wśród wariantów wypowiedzi uczest-
ników środowiska sportowego możemy przejść do analizy nowych środków 
wyrazu, które współtworzą pięć strategii komentatorów sportowych. 

Dla każdej środowiskowej odmiany języka fundamentem jest język 
potoczny. To z  niego w głównej mierze czerpią socjolekty, których dwie 
główne warstwy stanowią profesjonalizmy – a więc, jak podkreślają Danuta 
Buttler i Andrzej Markowski, leksyka specjalistyczna, nieoficjalna i neutral-
na – oraz specjalistyczna, oficjalna i neutralna terminologia.4 Po wejściu do 
zbioru leksemów socjolektalnych potocyzm często zachowuje  jednak swój 
ekspresywny ładunek, w efekcie czego jest on profesjonalizmem nacecho-
wanym emocjonalnie. Tego nacechowania nie dostrzegają czasem komenta-
torzy. W efekcie podczas transmisji telewizyjnej, czyli w sytuacji oficjalnej, 
używają oni wielu słów uznawanych powszechnie za potoczne.  Za przy-
kład może posłużyć leksem „kropnąć” (mocno uderzyć)5. Poza tym w cza-
sie transmisji meczu możemy usłyszeć coraz więcej potocyzmów, które nie 
są częścią danego socjolektu sportowego. Komentatorzy opisują boiskowe 
wydarzenia za pomocą potocznych wyrazów i związków frazeologicznych 
(np. „Ile razy ten gość może im ratować skórę?”6; „Aleś to chłopie zrobił!”7, 
„Jest już po herbacie”8). W wielu przypadkach nadmiar potocyzmów nie 
wynika jednak z nieświadomości komentatorów, a z wybranej przez nich 
strategii, którą umownie nazywam strategią potoczności. Sprawozdaw-
cy rezygnują z  objaśniania odbiorcy zdarzeń na rzecz swobodnej rozmo-
wy, przepełnionej dygresjami. Często „odchodzą” oni od komentowanego 
zdarzenia i rozpoczynają dyskusję na inny temat. W  omawianej strategii 

4  D. Buttler, A. Markowski, Słownictwo wspólnoodmianowe, książkowe i potoczne współczesnej 
polszczyzny [w:] Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy pod red. Janusza Anusie-
wicza i Jerzego Bartmińskiego, Wrocław 1991, s. 109.

5  Film Dlaczego kochamy futbol? – emocje polskich komentatorów, cz. 2. Materiał dostępny 
w Internecie, https://www.youtube.com/watch?v=K00-qxRfqPI

6  Film The best of Twarowski and Nahorny. Materiał dostępny w Internecie https://www.
youtube.com/watch?v=K_W7reweoKs

7  Ibidem. 
8  Ibidem. 
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potoczność obecna jest na wielu poziomach, od poziomu leksykalnego po 
poziom składniowy. Najbardziej znanymi komentatorami stosującymi tę 
technikę są sprawozdawcy Eurosportu, Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzy-
kowski. Prześledźmy fragment,  w którym podczas transmisji z zawodów 
kolarskich rozmawiają oni o piłkarskich mistrzostwach świata: 

- Jakoś tak troszkę szkoda było tych Paragwajczyków muszę Ci powiedzieć. A tobie nie? 
- Nie.
- To nie oglądałeś pewnie.
- Nie strzelają karnego...
- No dobrze, no ale słuchaj...grali ładnie.9

Jak widać, komentator zwraca się nie do widza, a do drugiego sprawoz-
dawcy („muszę Ci powiedzieć”). Uwagę zwraca też charakterystyczna dla sty-
lu potocznego inwersja, przez którą można odnieść wrażenie, że wypowiedź 
jest nieuporządkowana, chaotyczna („Jakoś tak troszkę szkoda było tych Para-
gwajczyków muszę Ci powiedzieć” zamiast: „Muszę Ci powiedzieć, że troszkę 
szkoda było tych Paragwajczyków”). W tym krótkim fragmencie możemy 
dostrzec również wypowiadanie się o zdarzeniach przeszłych w czasie teraź-
niejszym („Nie strzelają karnego” zamiast: „Nie strzelili karnego”) oraz po-
wtórzenia („No dobrze, no ale słuchaj”). Oficjalna sytuacja komunikacyjna 
kontrastuje się z nieoficjalnym sposobem organizacji wypowiedzi. Odbior-
ca odnosi wrażenie, że przysłuchuje się prywatnej rozmowie komentatorów. 
Obecnie strategia potoczności jest najbardziej zauważalna właśnie u cytowa-
nych Tomasza Jarońskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego. W mniejszym lub 
większym stopniu stosuje ją jednak każdy komentator, choćby poprzez częste 
używanie potocznych leksemów. 

Drugą strategią jest patos. By zaciekawić widza, zawody sportowe przed-
stawia się w mediach jako wydarzenie wzniosłe. W czasie transmisji patetycz-
ny styl komentatora oparty jest na hiperboli.  Zawody kreuje się na zjawisko, 
którego nie można pojąć lub które nie miało prawa się zdarzyć („coś nie-
prawdopodobnego”, „to jest niemożliwe”10, „przecież to jest w ogóle niepoję-
te”11). W strategii patosu najczęściej stosuje się wzniosłe porównania („To jest 

9  Film  TJ & KW - odc. 1 - Przychodzi Narcyz do Pani Doktór. Materiał dostępny w Interne-
cie: https://www.youtube.com/watch?v=80Og5CFloNs

10  Filmik Andrzej Twarowski oszalał na finiszu ligi angielskiej. Materiał dostępny w Interne-
cie: https://www.youtube.com/watch?v=2J7aA2cgQw8

11  Film The best of Twarowski and Nahorny. Materiał dostępny w Internecie: https://www.
youtube.com/watch?v=K_W7reweoKs
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wielki biało-czerwony pomnik. Pomnik, na którym najwyżej stanął Robert 
Lewandowski”12, „Wojciech Szczęsny w czeluściach betonowych szatni”13). 
Komentatorzy odwołują się też do przestrzeni wertykalnej i do sfer sacrum 
oraz profanum („A przecież kilka minut wcześniej byli po prostu w piekle”14). 
Trzeba dodać, że perspektywa wertykalna charakterystyczna jest nie tylko dla 
mówionych wariantów wypowiedzi „sportowej”, ale ogólnie dla sportowych 
socjolektów. Zwycięstwo, sukces, osiągnięcie celu kojarzone jest z niebem, 
zaś  porażka łączy się ze śmiercią i piekłem.15 Rywalizacja przedstawiana jest 
jako walka dobra ze złem i tym samym nawiązuje do sfery transcendentalnej. 
Sakralizację i demonizację stosują często komentatorzy, którzy w danym mo-
mencie transmisji przyjmują strategię opartą właśnie na stylu patetycznym. 

Poza tym obecnie w komentarzu sportowym coraz większą rolę odgrywa 
ekspresja. Jak pisze Michał Wiśnicki w artykule Słownictwo telewizyjnego ko-
mentarza sportowego (na przykładzie transmisji z meczów piłkarskich):

Istniejąca w każdym sporcie doza rywalizacji powoduje, że tekst komentarza nie-
mal zawsze zawiera elementy nacechowane emocjonalnie. Dziennikarz komen-
tujący dane widowisko w chwilach szczególnie emocjonujących może reagować 
podobnie jak przeciętny odbiorca, tak więc w tekstach takich relacji pojawia-
ją się elementy spontaniczności, charakterystycznej przede wszystkim dla poto-
cznej polszczyzny mówionej.16

Podstawowym środkiem, za pomocą którego sprawozdawca wyraża swoje 
emocje są oczywiście wykrzyknienia. Można jednak wymienić kilka innych 
zabiegów. Niekiedy dziennikarz rezygnuje z roli „przewodnika” objaśniają-
cego odbiorcy sportowe zdarzenia i przyjmuje perspektywę kibica. Skracając 
dystans, komentator funkcjonuje jako część zbiorowości, co na płaszczyź-
nie języka uwidacznia pierwsza osoba liczby mnogiej (tzw. inkluzywne MY, 
por.: „Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę ry-

12  Film Tomasz Zimoch i Polska na Euro. Materiał dostępny w Internecie: https://www.
youtube.com/watch?v=6VsYwOprKBw

13  Ibidem.
14  Filmik Dlaczego kochamy futbol? - Emocje polskich komentatorów. Materiał dostępny w In-

ternecie: https://www.youtube.com/watch?v=semCA895rS8
15  Za przykład niech posłuży nazywanie w piłkarskim socjolekcie rozgrywek Ligi Mistrzów 

mianem „piłkarskiego raju”. 
16  M. Wiśnicki, Słownictwo  telewizyjnego  komentarza  sportowego  (na przykładzie  transmisji 

z meczów piłkarskich), „Poradnik Językowy”, 2004, nr 8, s.50-51. 
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walizację”17, „Adam, kochamy cię”18). Czasami sprawozdawca, niczym roze-
mocjonowany kibic przed telewizorem, używa nie nazwisk, a pseudonimów 
sportowców („Może Kola teraz przyłoży”19, „hat trick Lewego z Realem Ma-
dryt”20). Bywa i tak, że dziennikarz zwraca się bezpośrednio do zawodników: 
daje im instrukcje, wyraża swoje życzenia, apeluje o lepszą grę. Z przyczyn 
oczywistych sportowiec nie słyszy słów sprawozdawcy, który mimo to zwraca 
się bezpośrednio do gracza. Tym samym komentator odwołuje się do funk-
cji magicznej słowa licząc, że jego „zaklęcia” przyniosą zawodnikom szczę-
ście („Polacy, zagrajcie tę akcję, zróbcie to! Możecie to uczynić”21). Przyję-
cie perspektywy kibica jest jednym z dwóch wariantów często stosowanych 
w strategii ekspresywnej. Inna możliwość to utożsamienie się z zawodnikiem 
bądź drużyną. Najczęściej z takim mechanizmem mamy do czynienia pod-
czas meczów reprezentacji narodowej. Komentator używa pierwszej osoby 
liczby mnogiej, tak jakby był częścią zespołu („Wygrywamy z Niemcami” za-
miast: „Polska drużyna wygrywa z Niemcami”). Taki zabieg skorelowany jest 
z wspomnianą wcześniej hiperbolizacją. Zdarzenie sportowe przedstawiane 
jest bowiem nie jako mecz dwóch drużyn, lecz jako walka dwóch narodów. 

Czwarta strategia wiąże się ze zmianą funkcji komentarza sportowego. 
Podstawowymi zadaniami sprawozdawcy nadal są oczywiście relacjonowa-
nie zdarzeń i interpretacja przebiegu rywalizacji. To jednak nie wszystko. 
W XXI wieku komentator ma zaciekawić odbiorcę - zaskakiwać, czasem ba-
wić. Podczas sportowych transmisji najczęściej śmiech wywołują błędy ko-
mentatora, co zauważyli w artykule Komizm komentarzy sportowych P. Kuźmo 
i A. Sroka.22 Czasem śmiech ten jest jednak wynikiem dowcipu dziennikarza. 
W ostatnich latach pierwiastki komiczne wynikające nie z pomyłki, a z ce-
lowego działania sprawozdawcy występują podczas transmisji coraz częściej. 

17  Film Adam Małysz i Włodzimierz Szaranowicz - wzruszające podsumowanie kariery w TVP 
Sport. Materiał dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=osvoHqrfhyA

18  Ibidem. 
19  Film Polska-Hiszpania, MŚ Katar, druga połowa dogrywki. Materiał dostępny w Internecie 

https://www.youtube.com/watch?v=jk6XA83F9JA
20  Filmik Borussia Dortmund 4:1 Real Madrid | Robert Lewandowski 4 Goals (PL). Materiał 

dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=eRKVdKZVCPI
21  Filmik: NAJWAŻNIEJSZY GOL PIŁKA RĘCZNA POLSKA-HISZPANIA 

2015.02.01SZYBA. Materiał dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch? 
v=uC6BlqR0IMA

22  P. Kuźmo, A. Sroka, Komizm komentarzy sportowych, artykuł dostępny w Internecie: 
http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1108896419.pdf
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Tym samym możemy mówić o strategii komizmu. Śmieszyć mogą na przy-
kład komiczne, obrazowe porównania („Smuda macha rękami, jakby go tam 
motyle jakieś zaatakowały i próbowały złapać do niewidzialnej sieci23). Poza 
tym, jak słusznie stwierdzili Kuźmo i Sroka, komiczne są niekiedy „wypowie-
dzi ujawniające pejoratywny, ośmieszający stosunek nadawcy do przedmiotu  
komunikatu” („Trzeba wybrać: uroda albo sztanga. Pintusiewicz wybrała tę 
drugą ewentualność”24). Komentatorzy stosują przy tym ironię, np. określając 
jako kapitalne zagranie do kolegi z zespołu oddanego o kilka metrów. Prócz 
wspomnianych zabiegów źródłem komizmu są także gry słowne, po które 
polscy komentatorzy, naśladując angielskich sprawozdawców, sięgają coraz 
częściej. Na uwagę zasługuje tak typowe dla językowego humoru25 wykorzy-
stanie homonimii („Krul jest w tej chwili królem w bramce reprezentacji Ho-
landii”26) oraz odwołanie się do kultury masowej, np. tytułów popularnych 
piosenek („Maryla Rodowicz zaśpiewałaby dzisiaj nie niech żyje bal, tylko 
niech żyje Bale”27).  Należy przy tym zaznaczyć, że wszelkiego typu gry słowne 
są charakterystyczne dla języka pisanego i wykorzystuje się je m.in. w tytu-
łach artykułów prasowych,  rzadziej w trakcie transmisji sportowej. 

Ostatnim zjawiskiem występującym w komentarzu coraz wyraźniej jest 
terminologizacja. Jak już wspomniałem, sprawozdawcy rezygnują z roli 
„przewodnika” widza. Można odnieść wrażenie, że większość transmisji prze-
znaczona jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy przyswoili sobie słownictwo 
pochodzące z danego socjolektu sportowego. Komentatorzy używają specja-
listycznych terminów, ale rzadko tłumaczą ich znaczenie. Sytuacja jest szcze-
gólnie skomplikowana w przypadku dyscyplin, które zapożyczają terminolo-
gię z języków obcych i nie posiadają polskich odpowiedników. Przykład może 
stanowić tenis, gdzie większość zagrań określana jest nazwami angielskimi. 
W ciągu jednej wymiany komentator może użyć kilku obcych zwrotów, ta-
kich jak „forehand”, „backhand”, „drop shot” czy „drive volley”. W XXI wie-
ku komentator przemawia do widza-znawcy. Nie jest już tym, który pomaga 
odbiorcy w zrozumieniu poszczególnych momentów sportowej rywalizacji, 
skoro przypisuje się mu elitarny profesjonalizm.
23  Film Tomasz Zimoch i Polska na Euro. Materiał dostępny w Internecie: https://www.

youtube.com/watch?v=6VsYwOprKBw
24  P. Kuźmo, Sroka A., op. cit., s. 8. 
25  D. Buttler, Polski dowcip językowy, Warszawa 1968.
26  Film The best of Twarowski and Nahorny. Materiał dostępny w Internecie: https://www.

youtube.com/watch?v=K_W7reweoKs
27  Ibidem.
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Reasumując, w komentarzu sportowym obecne są nowe tendencje, które 
możemy nazwać także strategiami. Są to:
1. Potoczność, 
2. Patos,
3. Ekspresja, 
4. Komizm, 
5. Terminologizacja.

Tendencje te wpływają na funkcje komunikatu, jaki komentator wysyła 
do odbiorców. Przeważa nadal funkcja informacyjna, ale coraz bardziej wi-
doczne są też funkcja ekspresywna oraz impresywna. Z jednej strony spra-
wozdawca „zapomina” o widzu, prowadząc swobodną rozmowę z innym 
dziennikarzem i rzadko tłumacząc specjalistyczne terminy, z drugiej coraz 
częściej oddziałuje na odbiorcę np. poprzez dowcip. Poza tym sprawozdawca 
(zwłaszcza telewizyjny) odchodzi od relacjonowania wydarzeń na rzecz wyra-
żania opinii czy uczuć. Jak widać, w mówionym wariancie wypowiedzi „spor-
towej”, jakim jest komentarz, zaszły spore zmiany. Można zastanowić się nad 
tym, jakie czynniki je spowodowały. 

Po pierwsze, zmienia się język polski. Zjawisko to opisuje Kazimierz Ożóg 
w książce Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia28. Ba-
dacz wymienia pięć czynników, które w znacznym stopniu decydują o tym, 
jak mówimy i piszemy. Są to: rola mediów, konsumpcjonizm, amerykanizacja 
i europeizacja języka polskiego, tendencje postmodernistyczne oraz rewolucja 
informatyczna. Część z nich znacząco wpłynęła na formę komentarza sporto-
wego. W dyskursie publicznym zauważyć można ekspansję potoczności. Nie 
tylko dziennikarze sportowi szukają sposobu na to, by zaszokować odbiorcę: 
zaskoczyć go oryginalnością, dostarczyć sensacyjnej treści, rozbawić. Jest to 
cel nadrzędny, wobec którego dostosowanie kodu wypowiedzi do sytuacji 
komunikacyjnej oraz kryterium poprawności językowej stanowią rzecz pod-
rzędną. Łatwo dostrzec to między innymi w wypowiedziach sprawozdawców. 

Do pojawienia się nowych strategii w komentarzu sportowym przyczy-
niły się też inne czynniki wymienione przez Ożoga. Moda na dosadność 
języka, stosowanie różnego typu gier językowych oraz ekspansja stylu po-
tocznego, a więc mechanizmy, o których wcześniej była mowa, wiążą się 
z  tendencjami postmodernistycznymi. Stosowanie przez komentatorów 
obcych terminów pozostaje bez wątpienia w związku z amerykanizacją ję-
zyka polskiego. Ponieważ zmiany w komentarzu sportowym są rezultatem 

28  K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2007.
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zmian w polszczyźnie, czynniki, które do nich doprowadziły, możemy na-
zwać czynnikami zewnętrznymi.

Ważną rolę odgrywają również czynniki wewnętrzne. Przede wszystkim 
w ostatnim czasie notuje się w słownictwie sportowym duże zmiany zarów-
no ilościowe, jak i jakościowe, co zauważył Bogusław Nowowiejski.29 Nagły 
przyrost leksemów sprawia, że podczas transmisji komentatorzy coraz częściej 
używają słownictwa charakterystycznego dla grupy sportowców uprawiają-
cych daną dyscyplinę. Jeśli chodzi o zmiany jakościowe, wiele socjolektalnych 
słów zapożyczonych z języka potocznego zyskuje lub traci ekspresywny charakter, 
zaś niektóre profesjonalizmy stają się terminami. W efekcie czasem sprawoz-
dawcy nie wiedzą, czy znaczenie danego leksemu jest znane szerszej publicz-
ności oraz czy można użyć go w trakcie transmisji, a więc w sytuacji oficjalnej. 

Oprócz zmian ilościowo-jakościowych w słownictwie sportowym, na ję-
zyk komentatorów sportowych znacząco wpłynęły także zmiany, jakie zaszły 
w środowisku. Dziennikarze mają bliski kontakt z zawodnikami. W rezul-
tacie czasem mówią o nich podczas transmisji, używając pseudonimu lub 
dopingują ich, przyjmując perspektywę kibica.  Relacje poszczególnych grup 
współtworzących środowisko sportowe oraz ich wpływ na kształtowanie od-
mian języka to jednak temat na osobne, obszerne opracowanie. 

 
*

Jak widać, czynniki zewnętrzne, przez które rozumiem zmiany w języku 
polskim, oraz wewnętrzne (zmiany w środowisku sportowym) sprawiły, że 
w komentarzu sportowym pojawiły się nowe tendencje: potoczność, patos, 
ekspresja, komizm oraz terminologizacja. Możemy nazwać je (ze względu 
na często intencjonalny charakter) strategiami. Trzeba pamiętać przy tym, 
że wszystkie wymienione strategie przenikają się podczas każdej transmisji. 
Wszystko wskazuje na to, że omówione tendencje będą coraz bardziej do-
strzegalne i doprowadzą do większej indywidualizacji stylów poszczególnych 
komentatorów. Niezależnie od tego dwie podstawowe funkcje relacji radio-
wej i telewizyjnej pozostaną niezmienne. Podstawowymi zadaniami sprawoz-
dawcy zawsze będzie bowiem relacjonowanie wydarzeń mających miejsce na 
sportowej arenie oraz ich interpretacja. 
29  B. Nowowiejski, Zróżnicowanie polskiej leksyki sportowej (między specjalistyczną terminolo-

gią a słownictwem potocznym i środowiskowym) [w:] Poznańskie spotkania językoznawcze, 
t. XXVIII, Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, 
Poznań 2014. 
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JAPOŃSKA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 
W PROCESIE SOCJALIZACJI OD 
STAROŻYTNOŚCI, AŻ PO LATA 

30-TE XX WIEKU – WYBRANE ASPEKTY

Abstrakt

U zarania japońskiej państwowości, z luźnego zbioru praktyk, legend, mi-
tów i podań zaczął kształtować się, na wzór chiński, spójny system, który 
z lokalnego charakteru przybrał formę bardziej ogólną, przenikając wszystkie 
aspekty życia jednostki i zbiorowości,  tworząc hierarchię społeczną, na czele 
której znalazł się cesarz, uznany za żyjącego potomka bogów.  Wokół tego 
aksjomatu zaczęto tworzyć pojęcia i wartości, które miały za zadanie utrwa-
lić władzę cesarską i z czasem doprowadzić do powstania trwałych struktur 
państwa. Na przestrzeni wieków ten pierwotny system wierzeń zwany shintō 
został wzbogacony elementami filozofii buddyjskiej i konfucjańskiej, two-
rząc  coś na kształt religii państwowej, w centrum której znajdował się cesarz, 
skupiający w swym ręku władzę religijna i polityczną. Zabieg ten okazał się 
niezwykle pomocny w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Japonia rozpoczęła 
swój szybki marsz ku nowoczesności, stając się w krótkim czasie lokalnym 
mocarstwem z ekspansjonistycznymi ambicjami wyrosłymi z tradycji shintō. 
Działania polityczne podejmowane przez rząd japoński nie byłyby skuteczne 
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bez właściwej postawy społeczeństwa, która kształtowana była przez wieki 
w oparciu o rodzimą tradycję i kulturę wzmocnioną filozofią buddyjską oraz 
chińskimi zasadami ujętymi w konfucjański system filozoficzny.   

Słowa kluczowe 

Bushidō, Cesarskie nakazy dla żołnierzy i marynarzy, Cesarski edykt o wy-
chowaniu, buddyzm, konfucjanizm, shintō.

Podstawowe pytanie, które należy sobie zadać przystępując do analizy złożo-
nego procesu kształtowania określonej postawy członków danej społeczności 
to pytanie o sens i cel takich działań, a także o narzędzia wykorzystywane 
w procesie wychowania.  

W przypadku Japonii pytanie to nabiera szczególnego charakteru, jeśli 
uwzględnimy jej odrębność i specyfikę kulturową. Odrębność tę, jak podkre-
śla wybitna polska japonistka – Jolanta Tubielewicz – kształtowało położe-
nie geograficzne, które „…aż do czasów nowożytnych powodowało względ-
ną izolację Japonii i sprzyjało cementowaniu się jednolitej kultury, w której 
skład przyjmowane były jedynie dowolnie wybrane elementy innych kultur – 
z ogromną przewagą chińskiej.”1

„Na tę wyjątkowość i odrębność kładą nacisk sami Japończycy, a także 
większość badaczy zachodnich. Pogląd ten, ugruntowany na roszczeniach do 
niepowtarzalności japońskiego dziedzictwa, a nawet więzi z bogami, wyróż-
nia dzieje Japonii spośród wszystkich innych pod względem genezy, pokroju 
i doniosłości.”2   

Jednym z podstawowych narzędzi (ale nie jedynych) po jakie najczęściej 
sięgają ośrodki władzy jest religia, która na wielu płaszczyznach pozostaje 
w ścisłym związku z polityką i staje się nośnikiem tradycji i kultury. Wszyst-
kie te elementy wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc z czasem spójną ca-
łość o cechach specyficznych dla danej społeczności. 

Religia – bez względu na obszar kulturowy – była narzędziem, które miało 
na celu scalić struktury władzy i przydać jej wymiar nadprzyrodzony, czy 
wręcz  boski – jak miało to miejsce np. w Japonii. Opisując wzajemne prze-
nikanie się religii i władzy w starożytnym Egiptcie, Francois Daumas nazwał 
związki  państwa i religii  „teologią władzy królewskiej”3.
1  J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wydawnictwo Wrocław 1984, s. 8.
2  C. Totman, Historia Japonii, tł. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 3.
3  F. Duamas, Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja Starożytnego Egiptu, Warszawa 1973, 

s. 109.
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W przypadku Japonii już od początku kształtowania jej państwowości, 
proces wychowawczy realizowany był w tym właśnie ścisłym związku wie-
rzeń, religii i polityki. Początkowo wierzenia te miały wybitnie lokalny cha-
rakter, aby z czasem przekształcić się w bardziej złożony system,  jakim była 
religia shintō, byddyzm czy konfucjanizm. 

Głównym celem podejmowanych działań było wyłonienie centralnego 
ośrodka władzy, a następnie stworzenie wokół niego trwałych struktur pań-
stwowych. Mimo powtarzanych opinii o wyjątkowości japońskiej tradycji, 
warto w tym miejscu przywołać poglądy greckich filozofów: Platona i Ary-
stotelesa, którzy dostrzegali doniosłe znaczenie kultu bóstw i jego istotną rolę 
w życiu jednostki i państwa. Jak pisze politolog B. Secler: „Na marginesie 
warto zwrócić uwagę, iż klasyczni myśliciele polityczni – na przykład Arysto-
teles - słusznie przyjmowali, że jednorodność religijna jest warunkiem stabil-
ności politycznej”4.

Religią, która odegrała największą: ideologiczną, polityczną i społeczną 
rolę w procesie kształtowania japońskiego społeczeństwa, a następnie w pro-
cesie transformacji politycznej, jaka dokonała się w Japonii w drugiej połowie 
XIX wieku, a także, zdaniem wielu badaczy, stała się źródłem siły i upadku 
Cesarstwa japońskiego było bez wątpienia shintō. 

Dla współczesnych badaczy japońskich (i nie tylko) precyzyjne określenie 
istoty tej religii jest jednym „z fundamentalnych problemów jakim trzeba 
stawić czoła”5. W swoich początkach shintō było luźnym zbiorem praktyk, 
wierzeń, zaklęć i rytuałów ku czci zmarłych i lokalnych bóstw opiekuńczych. 
Normy społeczne wyrosły na jego gruncie stały się normami religijnymi o sil-
nie lokalnym zabarwieniu. Ten ludowy charakter wierzeń i wartości przenikał 
wszystkie aspekty życia jednostki oraz rodziny, wspólnoty – klanu, kształtując 
pożądaną postawę jednostki i całej zbiorowości.

Ta wybitnie klanowa forma wierzeń, która dopiero kilka wieków później 
otrzymała nazwę shintō była czymś zupełnie zrozumiałym, jeśli uwzględni-
my warunki społeczno-polityczne panujące w Japonii w pierwszych wiekach 
naszej ery. 

Tym, co stanowiło najistotniejszy czynnik wychowawczy wierzeń ujętych 
w ramy religii shintō, to głębokie przekonanie członków społeczności, że 

4  B. Secler, Teologia polityczna- zarys problemu,  s. 94, https//repozytorium.amu.edu.pl (do-
stęp: 10.10.2015).

5  I. Nobutaka, Shinto: A Short History, pod red. I. Nobutaka, I. Satoshi, E. Jun, Mizue, 
London 2003, s. 3.
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podstawą wiary jest więź z krajem, klanem, wspólnotą, rodziną. Honor i do-
bro wspólnoty były wyznacznikiem moralności. Podstawowe nakazy religijne 
i moralne shintō zawierają się w czci oddawanej cesarzowi, jako synowi niebios 
i postępowania zgodnego z wrażliwością serca.

„Unifikacja mitów przyczyniła się do unifikacji narodu”6. Lokalne bóstwa 
zostały włączone do panteonu bóstw narodowych, a bogini słońca Amaterasu 
była czczona jako opiekunka całego narodu. W aspekcie społecznym shintō 
kładło duży nacisk na cnotę wierności i posłuszeństwa, co było niezwykle 
przydatne w rządzeniu państwem.

O istocie i znaczeniu shintō dla rozwoju japońskiej państwowości pisał 
na początku XX wieku czołowy intelektualista i badacz problematyki religii 
japońskich okresu Meiji Masaharu Anesaki (1873-1930): 

„Podstawowym wyznacznikiem religii shintō od najdawniejszych czasów był 
kult bogini słońca, który dominował nad lokalnymi bóstwami i duchami. Było 
to możliwe dzięki rosnącej sile rodziny cesarskiej (jako potomków bogini słoń-
ca), która to siła została wykorzystana do podporządkowania sobie lokalnych 
kultów klanowych, nadrzędnemu kultowi bogini słońca. Ten wzrost jedności 
narodowej był kwestią polityczną i religijną.”7

W wymiarze politycznym na gruncie shintō doszło do połączenia w osobie 
cesarza funkcji politycznej i religijnej. Obie te funkcje stały się nierozerwal-
nym atrybutem władzy cesarskiej aż do roku 1946, kiedy to, pod naciskiem 
okupacyjnych władz amerykańskich, cesarz Hirohito publicznie zrzekł się 
atrybutu boskości, tracąc przy tym wpływy polityczne i stając się symbolem 
jedności narodu. 

Ta polityczna i duchowa jedność (przynajmniej w wymiarze formal-
nym): łączona z osobą cesarza, będącego najwyższym kapłanem kultu shin-
tō, reprezentującego „nieprzerwaną linię cesarską i ideę narodu – państwa, 
jako rodziny”8 spowodowało, że „shintō jest postrzegane jako rodzima re-
ligia Japonii, łącząca nieprzerwaną linią minioną prehistoryczną przeszłość 
z teraźniejszością.”9

6  A. Kość SVD, Prawo, Państwo i Religia w Japonii, Warszawa  2011, s. 60.
7  M Anesaki, History of Japanese Religion: With Special Reference to the Social and Moral life 

of the Nation, London 1930, s. 32.
8  H. Kim, Cultural and State Nationalism: South Korean and Japanese Relation with China, 

American University Washington 2007, s. 161.
9  Kuroda Toshio, Shinto in the History of Japanese Religion, w: Journal of Japanese Studies 

vol. 7, No. 1 (Winter 1981 ), s. 1. 
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Według Inoue Nobutaki, jeżeli jednolite systemy religijne tworzą się 
w ścisłej interakcji ze społecznościami, w jakich funkcjonują, to „shintō nie 
może być rozpatrywane w kontekście pojedynczego systemu religijnego, jaki 
funkcjonował od starożytności, aż do okresu nowożytnego”10. Według naj-
starszych źródeł historycznych spisanych w  czasach dynastii HAN11 społe-
czeństwo japońskie podzielone było na wiele klanów, które tworzyły odręb-
ne księstwa, toczące między sobą nieustanne walki. Proces unifikacji shintō 
przypadający na okres VII – VIII wieku był również czasem silnego oddzia-
ływania na ten prymitywny zlepek wierzeń, mitów i legend rozbudowanych 
systemów filozoficzno-doktrynalnych: buddyzmu i konfucjanizmu.

Pojawienie się w Japonii buddyzmu około VII w., oprócz innych – bez 
wątpienia istotnych – miało istotne znaczenie polityczne i społeczne. „Naj-
wcześniejsze dzieje buddyzmu na archipelagu związane są przede wszystkim 
z walką polityczną między rodami stojącymi wokół dworu Yamato i rywalizu-
jącymi ze sobą w dążeniu do hegemonii. Sprawy doktrynalne schodzą w tym 
okresie na znacznie dalszy plan”12

Niezwykle istotne znaczenie miał również fakt, że  buddyzm pochodził 
z Chin, które w tym okresie były cywilizacyjnym punktem odniesienia dla Ja-
ponii. Patrząc na zaszczepiony na gruncie japońskim buddyzm przez pryzmat 
10  I. Nobutaka, Shinto: A Short History, pod red. I. Nobutaka, I. Satoshi, E. Jun, Mizue, 

London 2003, s. 5.
11  Dynastia chińska Han została zapoczątkowana przez Liu Banga w roku 202 p.n.e., po 

wielu latach walki o tron został cesarzem, dając początek nowej dynastii, która panowała 
do roku 195 n.e. Okres panowania tej dynastii jest wart omówienia, gdyż jednym z klu-
czowych dokonań było ustanowienie Konfucjanizmu, jako ideologii państwowej w celu 
wzmocnienia i legitymizacji władzy cesarza. Ogłoszona doktryna głosiła, że niebo i wola 
niebios mają znaczenie, cesarz jest synem Nieba i sprawuje władzę nad światem i ludźmi, 
ideologia państwa opiera się o zasady konfucjańskie. Uczeni konfucjańscy przejęli kon-
trolę nad administracją. Utworzono szkoły (124p.n.e. Uniwersytet Cesarski) kształcące 
przyszłe kadry urzędnicze, a system szkolenia i egzaminowania (bez ograniczeń stanowych 
czy klasowych) przetrwał aż do 1911 roku. Rozwój szkolnictwa w oparciu o zasady konfu-
cjańskie przyczynił się do rozkwitu wielu dziedzin nauki i znacznego postępu: wynalezie-
nie papieru, steru, sejsmografu, zastosowanie liczb ujemnych, powstanie wielu traktatów 
matematycznych, obserwacja nieba i opisy zachowania poszczególnych ciał niebieskich 
itp. Innym ważnym osiągnięciem była zasada nianhao, która systematyzowała zapisy histo-
ryczne, wprowadzając m.in. zasadę liczenia lat według okresu panowania danego cesarza. 
Zasada ta stała się obowiązująca również w innych państwach Azji południowo-wschod-
niej np. w Japonii.  Na podstawie: E. Wilkinson, Chinese History, Harvard University 
Asia Center 2000, s.193-195, W. Eberhard, A History of China, New York 2005, s.71-85,  
The Cambridge History of China v.1, Cambridge University Press 1986, s.103-198.

12  J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław 1984, s. 427.
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jego związków z władzą, należy podkreślić, że od samego początku jego rola 
polityczna została określona identycznie jak w Indiach, gdzie „prawo władzy 
i prawo Buddy były dwoma kołami jednego wozu”. Oczywiście „…to bud-
dyzm, podobnie jak wszystkie inne koncepcje obcego pochodzenia, musiał 
się podporządkować zastanej tradycji”13. Dla rodziny cesarskiej, buddyzm, 
podobnie jak sinto stał się  legitymizacją władzy.

Odmienność tradycji japońskich zakresie sprawowania władzy polegała 
m.in. na tym, że (poza nielicznymi wyjątkami ) cesarz nigdy nie był władcą 
samodzielnym, mimo, że pozostawał na szczycie struktur władzy. To przed-
stawiciele potężnych rodów przez liczne koligacje małżeńskie posiadali realną 
władzę i faktycznie sprawowali rządy. Osoba cesarza była niezbędna do spra-
wowania władzy, co miało silne, historyczne uwarunkowania. 

Od zamierzchłych czasów kolejni cesarze wypełniali podwójną funkcję: 
najwyższych kapłanów rodzimego kultu oraz władców w wymiarze politycz-
nym. Forma i zakres sprawowanego urzędu cesarzy japońskich wykraczała  
poza formę przyjętą w Chinach, gdzie cesarz sprawował urząd „z mandatu 
niebios”, ale nie był uważany za potomka bogów – w  linii prostej. Cesarz 
chiński mógł zatem zostać strącony z tronu, kiedy zaburzał niebiańską har-
monię, w Japonii nie można było usunąć z urzędu żyjącego bóstwa. Czynnik 
boski – sakralny pozostawał elementem stałym w obrazie cesarza i przetrwał 
aż do 1945 roku.

Aby możliwe było polityczne wykorzystanie nowej religii do wzmocnienia 
pozycji cesarza w Japonii, buddyzm, jak zostało to już wspomniane wyżej,  mu-
siał dostosować się do tradycji japońskich. Doprowadzono zatem do synkrety-
zmu shintō i buddyzmu. Odtąd cesarz był nie tylko potomkiem najwyższego 
bóstwa, ale został wpisany w kosmologiczną filozofię człowieka, który podlega 
odwiecznym prawom karmicznym. Zatem cesarz sprawuje swój urząd dzięki 
uczynkom z poprzednich wcieleń, podczas których w doskonały sposób speł-
niał zasady buddyjskiej moralności. Odzwierciedleniem tego jest jeden z bud-
dyjskich tytułów cesarskich –„książę dziesięciu dobrych uczynków”.

Podsumowując znaczenie i rolę jaką odegrał buddyzm w procesie kształ-
towania właściwej – z politycznego punktu widzenia – postawy społecznej, 
Suzuki Daisetsu14  stwierdza:

„Nie można mówić o kulturze Japońskiej, nie uwzględniając buddyzmu, 
ponieważ w  każdej fazie jej rozwoju możemy odnaleźć różne formy buddy-

13  H. G. Blocker, Ch. L. Starling, Filozofia japońska, tł. N. Szuster, Kraków 2008, s. 46.
14  Suzuki Daisetsu Teitaro (1870-1966) należał do klasy samurajów. Jest jednym z  naj-

bardziej znanych japońskich myślicieli. Był profesorem filozofii buddyjskiej, pierwszym 
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jskiego sposobu odczuwania. W  istocie nie ma takich dziedzin w japońskiej 
kulturze, które ominęłoby buddyjskie oddziaływanie, tak wszechogarniające, 
że my, którzy żyjemy w samym jego centrum, nie jesteśmy tego w ogóle świ-
adomi. Od czasu oficjalnego sprowadzenia go w VI wieku do Japonii, buddyzm 
jest najbardziej inspirującym czynnikiem w historii kultury tego kraju. Można 
by powiedzieć, że sam fakt wprowadzenia buddyzmu niejako z rekomendacji 
klas rządzących tamtej epoki uczynił z niego ważny czynnik postępu kulturowe-
go i konsolidacji politycznej. Buddyzm szybko zaczął być utożsamiany z państ-
wem. […] buddyzm został w pełni włączony w politykę kolejnych rządów i na 
różne sposoby pomagał w jej umacnianiu.”15

O wychowawczym aspekcie buddyzmu  przekonany jest inny badacz ja-
poński Hajime Nakamura, który stwierdza, że religia ta stała się „…najistot-
niejszą częścią kulturalnego dziedzictwa i czynnikiem kształtującym sposób 
myślenia milionów mieszkańców tego kraju [Japonii – przyp. M.H.; J.P.].”16   

i najważniejszym propagatorem filozofii zen na Zachodzie. Swoimi  licznymi opracowa-
niami na temat myśli buddyjskiej, a szczególnie filozofii zen zapoczątkował na Zachodzie 
badania naukowe i filozoficzne nad istotą buddyzmu i zen oraz wpływu na kulturę i hi-
storię narodów Azji. Na początku XX wieku przebywał w Stanach Zjednoczonych oraz 
Europie, gdzie uczestniczył w licznych konferencjach naukowych poświęconych rozwo-
jowi religii, prowadził wykłady i seminaria, a także publikował liczne prace naukowe na 
temat buddyjskiej szkoły mahajana i zen. Zajmował się przekładami literatury buddyjskiej 
z języka japońskiego i chińskiego na język angielski. W publikacjach i pracach naukowych 
Suzuki D.T. zgłębianiem metafizycznej i filozoficznej natury religii oraz dokonywał po-
równania mistyki chrześcijańskiej i filozofii buddyjskiej. Nade wszystko był propagatorem 
nurtu zen na Zachodzie, podkreślając niezwykły i wielowymiarowy wpływ tej szkoły na 
życie jednostki i społeczeństwa. To co wymaga szczególnego podkreślenia przy omawia-
niu dorobku naukowego Suzuki D.T., to jego uznanie dla chińskiej myśli filozoficznej 
i etyczno – moralnej, która wniosła istotny wkład w rozwój buddyzmu i zen, co z kolei 
przyczyniło się do szybkiego rozwoju: kulturowego, politycznego i społecznego w Japonii. 
Poglądy polityczne Suzuki D.T. często przywoływane są w kontekście działań Japonii na 
arenie międzynarodowej w pierwszej połowie XX wieku, a szczególnie przy realizacji pla-
nu budowy nowego porządku w Azji południowo-wschodniej w ramach ideologii Kokutai 
i Hakko-Ichiu. Suzuki D.T. w opracowaniach i esejach na temat buddyzmu i zen często 
korzystał z zachodniej metodologii naukowej, co miało ułatwić zrozumienie odmiennego 
systemu filozoficznego przez czytelnika europejskiego. Z badań naukowych Suzuki D.T. 
korzystał w swoich pracach naukowych m.in. Carl Jung. Opracowano na podstawie: en-
cyklopedia japonica, www.yourdictionary.com (dostęp: 30.10 2014), www.answers.com 
(dostęp: 30.10.2014)  

15  D. Suzuki, Zen i kultura japońska, Kraków 2009, s. 141.
16  H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Indie, Chiny, Tybet i Japonia, red. P. P. Wie-

ner, tł. M. Kanert, W. Szkudlarczyk – Brkić, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 341. 
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Konfucjanizm przybył do Japonii z Chin przez Koreę około VI-VII wieku 
w formie synkretycznej z elementami buddyjskimi i taoistycznymi i w takiej 
formie przeniknął do myśli społecznej w Japonii, nakładając się na rodzi-
mą kulturę pozostającą pod silnym wpływem  shintō i doprowadzając do 
wzmocnienia akcentów społeczno-politycznych. 

Mówiąc o konfucjanizmie mamy na myśli prąd filozoficzny, którego twór-
cą był jeden z największych chińskich myślicieli – Konfucjusz (Kong Fuzi, 
Kongzi) żyjący 551-479 p.n.e. Przekonanie to jest jednak nieprawdziwe, gdyż 
konfucjanizm „…istniał przed narodzinami samego Konfucjusza”17. Z czego 
zatem wynika ów, zdawałoby się, paradoks? Specyfiką filozofii chińskiej była 
tendencja do wchłaniania innych szkół filozoficznych i włączanie ich koncep-
cji w obręb własnej, co w praktyce uniemożliwiało precyzyjne wyodrębnienie 
systemu danej szkoły. Podobnie było w przypadku konfucjańskiej szkoły filo-
zoficznej. Filozofia konfucjańska wchłonęła inne systemy filozoficzne i przez 
ponad dwa tysiące lat była systemem dominującym w Chinach, stanowiąc 
podstawę rozwoju filozoficznej myśli chińskiej innych szkół. Wszystko to 
powodowało, że te liczne szkoły filozoficzne działające przez te ponad dwa 
tysiące lat nazywało się „szkołami konfucjańskimi”.

Działalność Konfucjusza przypadła na trudny i politycznie niestabilny 
okres w historii Chin zwany przez historyków Epoką Walczących Królestw18. 
Rozpad dotychczasowych struktur społecznych i powstanie nowej klasy ary-
stokracji rekrutującej się z bogacących się kupców, rzemieślników i właści-
cieli ziemskich pogłębiła podziały społeczne i kontrasty między bogatymi 
i biednymi, którzy powoli zamieniali się w najbardziej zniewoloną i wyko-
rzystywaną warstwę społeczną. Nowa arystokracja posiadała niezaspokojone 
ambicje polityczne, które prowadziły do niekończących się wojen i rozdrob-
nienia terytorialnego. Rozpoczynając swoją działalność reformatorską, Kon-
fucjusz uznał za niezbędny warunek naprawy sytuacji politycznej powrót do 
dawnych wartości oraz przywrócenie zasad określonych w chińskiej tradycji 
społecznej. Zasady, do których odwołał się Konfucjusz, były silnie osadzone 
w mitologii,  wierzeniach dawnych ludów oraz wykształconym w oparciu 

17  H. G. Blocker C.L. Starling, Filozofia Japońska, s. 80.
18  Okres Walczących Królestw – jego nazwa pochodzi od księgi opisującej te wydarzenia – 

Zhanguo Ce, co dosłownie tłumaczone jest jako Intrygi Walczących Królestw. Przypada on  
na koniec trwania dynastii Zhou – tj. około 250 r. p.n.e. i trwa aż do 221 r. p.n.e. – czyli 
zjednoczenia Chin przez królestwo Qin. Jest to jeden z najkrwawszych okresów w historii 
Chin związany z rywalizacją siedmiu największych królestw o zwierzchnictwo nad Chi-
nami, zakończone zwycięstwem królestwa Qin w 221 r. p.n.e. i utworzeniem cesarstwa. 
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o nie systemie pojęć. Problem ten najtrafniej scharakteryzował profesor Wing 
Tsit Chan w  pracy poświęconej chińskiej filozofii. „Jeżeli jednym słowem 
należałoby określić całościowo chińską filozofię, to byłby to humanizm […] 
pojmowany jako jedność człowieka i niebios”19. 

W ramach tych podstawowych pojęć funkcjonowały jeszcze: mandat 
niebios i  cnota. Oba łączyły się w jedną całość i stanowiły podstawę za-
chowania człowieka. Łączność człowieka i niebios wymuszała określone za-
chowania i postawy, co z kolei było podstawą harmonii, a harmonia była 
warunkiem szczęścia i pokoju.  Porządek społeczny kształtowany był na 
podobieństwo otaczającego świata. Niebo było nazywane cesarzem lub 
najwyższym władcą, a gwiazdy i gwiazdozbiory ministrami i urzędnikami 
nieba. Wierzenia i związana z nimi obrzędowość z czasem przekształciły się 
w rozwijany przez kolejne pokolenia myślicieli system filozoficzno-religijno
-etyczny, do którego odwołał się Konfucjusz. Na wzór otaczającego świata 
ukształtowała się hierarchia społeczna, na czele której stał władca, następną 
pozycję zajmowała arystokracja i prosty lud. Relacje między poddanymi 
a władcą, oparte na wzajemnym szacunku gwarantowały błogosławieństwo 
niebios i pomyślność.

Adaptacja zasad konfucjańskich nie sprowadzała się tyko do administra-
cyjnej organizacji państwa. Filozofia konfucjańska, zawierająca dość istotne 
podobieństwo do tradycyjnego, japońskiego systemu wartości, kładącego sil-
ny nacisk na hierarchiczny porządek społeczny, z dominującą rolą rodziny, 
był początkowo traktowany przez dwór cesarski jako uzasadnienie dla tych 
wartości, a nawet wzmocnienie ich znaczenia ze względu na jego pochodze-
nie. Przyjęcie przez japońskie kręgi dworskie chińskiego systemu filozoficz-
nego było czymś doniosłym i nobilitującym, a przy tym miało niezwykle 
praktyczny wymiar przez swój wydźwięk ideowy. Przedstawienie w konfu-
cjańskim systemie pojęciowym państwa jako odwzorowania rodziny z jej za-
leżnościami, hierarchicznością, podkreśleniem znaczenie szacunku i oddania 
dla ojca rodziny, a w rozumieniu szerszym, dla władcy, poszanowanie star-
szych i wyższych rangą w zupełności odpowiadało potrzebom dworu japoń-

19  W. T. Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton University Press 1963, s. 1 I 
dalsze. Na marginesie należy dodać, że definicja ta odbiega od tradycyjnego ujęcia euro-
pejskiego, gdzie termin humanizm rozumiany jest jako zaspokojenie ludzkich potrzeb 
duchowych i emocjonalnych bez odwoływania się do boga i religii. Za: dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/.../philosophy. W. T. Chan wyjaśnił, że pojęcie to w chińskiej filo-
zofii funkcjonowało nie jako spekulacja, ale realna zmiana, która dokonał się na gruncie 
historyczno-społecznym.  
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skiego do utrwalenia w społeczeństwie tych zasad, które znacząco wpływały 
na wzmocnienie pozycji politycznej samego władcy.

Zalety konfucjanizmu w kształtowaniu postaw społecznych zostały do-
strzeżone we wczesnym okresie Edo20. Rządy rodu Tokugawa od początku 
swojego istnienia, tj.  od roku 1603 dostrzegły jego niezwykły potencjał. 
Legitymizacja władzy shōguna w zakresie sprawowania rządów wojskowych 
i administrowania krajem dokonała się (podobnie jak kilkanaście wieków 
wcześniej) w oparciu „o konfucjańskie wartości i ideały”21. „Dla konfucja-
nistów bardzo ważna jest znajomość własnego miejsca, traktowanie relacji 
społecznych z honorem, przestrzeganie porządku i wypełnianie obowiąz-
ków”22. Mając na względzie konieczność wzmocnienia pozycji władzy woj-
skowej rodu Tokugawa konieczne było dokonanie istotnych zmian: „Pewne 
aspekty tej filozofii zostały jednak zmodyfikowane, tak by bardziej pasowa-
ły do rzeczywistości Japonii. Na przykład, chiński konfucjanizm dopuszczał 
okazywanie wierności przekonaniom, w Japonii zostało to ograniczone do 
wierności zwierzchnikowi.”23

Wspomniany już wyżej japoński uczony H. Nakamura wskazuje na jesz-
cze jeden istotny aspekt filozofii konfucjańskiej. 

Konfucjańskie idee obyczajności zostały docenione natychmiast po za-
adoptowaniu  ich wraz z innymi elementami cywilizacji chińskiej, co mo-
żemy wywnioskować z artykułu czwartego Prawa Księcia Shōtoku (604), 
według którego obowiązkiem niższego stanem jest posłuszeństwo, wyższego 
zaś postępowanie zgodne z obyczajem. W konfucjańskiej obyczajowości do-
strzeżono zasady społeczne, sposoby podtrzymywania ustalonego porządku 
społecznego i systemu rodowego. Podobieństwa między koncepcjami „spo-
łecznej przyzwoitości” ułatwiały japońskiej klasie rządzącej wprowadzanie 
w życie tych zasad bez większych przeszkód.24

Relacje społeczne w Japonii ukształtowane pod wpływem wspomnianych 
systemów filozoficznych, które nałożyły się na rodzimą tradycję wykształci-
ły tendencję „…do umniejszania znaczenia jednostek wobec relacji społecz-

20  Okres Edo ( Edo jidai ) przypada na okres władzy rodu Tokugawa, który rozpoczął się 
w roku 1603 i trwał nieprzerwanie do 1868 roku,  kiedy władza polityczna ponownie został 
przywrócona cesarzowi, rozpoczynając okres w dziejach Japonii zwany Restauracją Meiji.

21  C. Totman, Early Modern Japan, s. 21.
22  Kenneth. G. Henshall, Historia Japonii, Warszawa 2011, s. 78.
23  Ibidem, s. 78.
24  H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Indie, Chiny, Tybet i Japonia, s. 396.
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nych. Oznacza to akcentowanie raczej związków między grupami jednostek, 
niż niezależnymi jednostkami.”25

Podobnie jak klasy niższe, również wojownicy i arystokracja kształtowali 
swój system wartości w oparciu o filozofię buddyjską i konfucjańską, pozo-
stającą w ścisłym związku z rodzimą tradycją określoną przez shintō. Wspo-
mniane warstwy społeczne „…stały się aktualnym wzorem prestiżu i rzetel-
ności dla wszystkich obywateli Japonii.”26

Jednym z najistotniejszych dokumentów o charakterze wychowawczym 
jest ogłoszony w 604 roku n.e. przez księcia Shōtoku, dokument zwany Kon-
stytucja w 17 artykułach, który był pierwszym tej rangi zbiorem zaleceń praw-
nych, będących podstawowym drogowskazem dla klasy wojowników i urzęd-
ników wykonujących funkcje publiczne w Cesarstwie Japonii.

Warto przytoczyć uwagę J. Tubielewicz dotyczącą tej Konstytucji. „Słowo 
Konstytucja jest tutaj dość zwodnicze, bo owych 17 artykułów nie zawiera 
formulacji praw, stanowi natomiast luźny zbiór wskazówek moralnych za-
czerpniętych z konfucjanizmu, buddyzmu, a podbitych rodzimymi ideami 
z kręgu shintoistycznego.”27

Przesłanie dokumentu miało charakter uniwersalny, poprzez wskazywanie 
systemu wartości nie tylko dla wyższych warstw społecznych, ale również  dla 
szerokich warstw społecznych. Z założenia bowiem wynikało, że obowiąz-
kiem urzędników było kształtowanie właściwych postaw zarówno swoich, 
jak i poprzez przykład własny również wszystkich poddanych cesarza. Ce-
lem księcia Shotoku, podczas tworzenia Prawa Siedemnastu Artykułów było 
propagowanie wśród poddanych wszystkich klas społecznych zasad, które 
w efekcie zapewniłyby sprawne funkcjonowanie państwa i właściwy poziom  
bezpieczeństwa Japonii. Dokument ten opierał się nie tylko na pochodzącym 
z Indii buddyzmie mocno już zakorzenionym wśród członków rodów woj-
skowych, ale także na podstawowych założeniach konfucjanizmu. 

Art. Pierwszy  – miał kluczowe znaczenie wskazując na harmonię jako 
podstawowy czynnik determinujący prawidłowe funkcjonowanie człowieka 
w społeczeństwie. Podkreślono w tym Artykule, że każdy człowiek jest częścią 
określonej grupy. Jeśli zaś nie jest posłuszny swojemu ojcu lub władcy to po-
pada w konflikt z mieszkańcami innych osiedli. Brak zgody rodzi konflikty, 
których należy unikać dążąc do rozwiązywania sytuacji spornych w drodze 
25  Ibidem, s. 396 – 397.
26  J. Piwowarski, Ethos Rycerski, Przyczynek Do Budowy Kultury Bezpieczeństwa Policji, Kra-

ków 2014, s. 101. 
27  J. Tubielewicz, Historia Japonii, s. 54.
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dyskusji. Rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo daje właśnie harmonia, która 
powinna być główną troską wszystkich ludzi.

Art. Drugi – głosił by oddawać cześć Trzem Klejnotom wskazując, że są 
nimi Budda, Prawo (Dharma) rozumiane jako prawo naturalne i Sangha 
(Gmin) czyli wspólnota religijna. Artykuł ten jest pochwałą zasad moralnych, 
które uosabia Budda - istota oświecona będąca wzorem cnót - a także święte 
prawo, które reguluje wzajemne relacje pomiędzy ludźmi i społecznościami 
w których żyją. Wymieniona w Artykule Gmina podkreśla rolę budowania 
wspólnoty, która ma charakter nadrzędny, jako dobro wspólne w stosunku do 
jednostki będącej jej integralną częścią korzystającą z potencjału wspólnoty. 
Sangha (Gmina) oznacza jednak coś więcej – chodzi tu również o pomagają-
cą zwykłym zjadaczom chleba świętą Wspólnotę bodhisattwów, oświeconych 
istot (jakimi mogą poprzez samodoskonalenie stać się wszyscy ludzie usilnie 
praktykujący Dharmę) opiekujących się wyznawcami Buddy, a także wszyst-
kimi odczuwającymi istotami w całym wszechświecie.

Art. Trzeci  – nakazuje by ministrowie byli posłuszni rozkazom cesarza 
jako najwyższego suwerena. To właśnie podstawa centralnego zarządzania ad-
ministracją państwa, w którym zależności służbowe schodzą hierarchicznie 
w dół, a lojalność i oddanie to podstawowe cnoty jakimi musi się wykazać 
dobry poddany wobec swego pana.

Art. Czwarty – wzywa do stosownego zachowania się, które cechuje szacunk 
wobec wszystkich ludzi, rozwój cnót i kształtowanie siły charakteru. To zapis 
podkreślający znaczenie właściwych relacji między członkami społeczeństwa.

Art. Piąty  – przestrzega przed chciwością i zachłannością, a także na-
kazuje by sprawujący władzę nie ulegali pokusie korupcji, ale rozstrzygali 
sprawy poddanych sprawiedliwie nie uzależniając swoich decyzji od dodat-
kowych korzyści.

Art. Ósmy – nakazuje urzędnikom samodyscyplinę przypominając im, że 
na dworze winni stawiać się wcześnie rano, tak by móc jak najwięcej swego 
czasu poświęcić na służbę państwu. Nakazuje dyspozycyjność i przypomina, 
że gnuśność i lenistwo są występkami, które nie przystoją sługom cesarza.

Art. Dziesiąty – przestrzega przed złością i gniewem, i każe pozostawać 
otwartym na innych ludzi nawet tych, którzy mają inne zdanie. Przypomina, 
że każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów i wyrażania swojej opinii. 
Nie należy więc być przekonanym wyłącznie do swojej racji, ale poprzez kon-
cyliację dążyć do wypracowywania kompromisów istanowiska, które będzie 
do przyjęcia dla większości ludzi.
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Art. Czternasty – nakazuje urzędnikom by nie kierowali się zazdrością i za-
wiścią, które natychmiast rodzą takie same zachowania u innych ludzi i stwa-
rzają dysharmonię, będąc tym samym powodem niepotrzebnych konfliktów.

Art. Siedemnasty – Prawo Siedemnastu Artykułów nakłania do takiego 
sposobu załatwiania ważnych spraw by opierał się on na uzgadnianiu po-
glądów i istotnych społecznie decyzji z innymi. Trzeba korzystać przy roz-
strzyganiu ważnych spraw z mądrości i  doświadczenia innych ludzi. Taka 
konsultacja zapewni trafność decyzji oraz szerokie poparcie i – w konsekwen-
cji – powodzenie podejmowanego przedsięwzięcia.28

W ścisłym związku z Konstytucją w 17 artykułach pozostaje późniejszy do-
kument adresowany bezpośrednio do klasy wojowników zwany Siedem Cnót 
Drogi Wojowników. Jego podstawowe założenia to:

1. Gi: Prawość, rodząca mądrość, sprawiedliwość, etyczność i praworządność. 
2. Yusha: Męstwo, niezbędne nie tylko do walki ale niejednokrotnie i do 
byciauczciwym.
Jin: Życzliwość wobec wszystkich ludzi, budująca kulturę zaufania oraz pomaga-
jąca w byciu bezstronnym. 
Reigi: Szacunek, budujący dobre obyczaje i rozwój płynący z zasobów natural-
nej hierarchii. 
5 Makoto: Szczerość, nadająca kulturze zaufania i wymiar kultury bezpieczeńst-
wa w tak budowanym kapitale społecznym.
6. Chugi, Meiyo: Lojalność i Honor, jako solidne filary kapitału społeczne-
go całego narodu oraz społeczności lokalnych, jako fundament „architektury” 
tworzącej zręby kultury bezpieczeństwa.
7. Ko: Pietyzm Rodzinny jako podstawowa i najważniejsza szkoła uczuć 
wyższych, dalej  – świadomości społecznej oraz szeroko pojętej moralności 
zawartej we wszystkich powyższych Cnotach.29 

Wprawdzie zostały już wspomniane aspekty wychowawcze filozofii bud-
dyjskiej, ale Omawiając proces formowania postawy wojowników nie sposób 
pominąć jeszcze jednego czynnika wychowawczego, kształtującego jej rozwój 
duchowy oraz system wartości, a mianowicie zen.

28  J. Piwowarski, A. Czop, Fundament japońskiej kultury bezpieczeństwa. Prawo Siedemnastu 
Artykułów, APEIRON, Kraków 2014, s. 137-139

29  J. Piwowarski, Samurajska tradycja w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Riešenie krizových 
situácií v špecifickom prostredí, Wydawnictwo Uniwersytetu w Żylinie, Żylina 2011, 
s. 569-580.
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Przyjmuje się, że zen dotarł do Japonii w XII wieku (okres Kamakura) 
za sprawą buddyjskiego mnicha Eisai (1148-1215). Nowa filozofia znalazła 
uznanie w oczach rodu samurajów Hōjō. Ród ten słynął z męstwa, dyscy-
pliny i ascetycznego wręcz sposobu życia. Nic więc dziwnego, że Eisai i jego 
filozofia minimalizmu i pustki zyskała mu uznanie w oczach przedstawicieli 
rodu, a jemu samemu zapewniła pozycję przewodnika duchowego. Analizu-
jąc przyczyny ścisłego związku zen z klasą wojowników Suzuki Daisetsu tak 
to wyjaśnia:

 „Może się wydawać dziwne, że zen został w jakiś sposób powiązany z duchem 
samurajskim lub z warstwą samurajów społeczeństwa Japonii. Bez względu na 
formę, jaką buddyzm przybierał w różnych krajach, w których się rozwijał, 
jest on religią  współczucia i w swoich zmiennych dziejach nigdy nie był zaan-
gażowany w wojny.”30

Zdaniem D. Suzuki powodów było kilka. Brak jednoznacznej zachęty 
do walki 

„[…] biernie podtrzymywał ducha walki, gdy wojownicy – z jakichś powodów 
musieli wkroczyć na wojenną ścieżkę. Zen czynił to na dwa sposoby: etyczny 
i filozoficzny. Etyczny, ponieważ zen jest religią, która naucza, aby nie patrzeć 
wstecz, gdy się już podejmie jakieś działanie, filozoficzny, ponieważ z równą 
obojętnością traktuje zarówno życie, jak i śmierć.”31

Tym, co warte jest podkreślenia, to silnie akcentowana przez zen dyscypli-
na i samodoskonalenie. Oczyszczony i skoncentrowany na walce umysł był 
gwarantem zwycięstwa. Przeszkodą w uzyskaniu wewnętrznej koncentracji 
było dążenie do posiadania bogactwa, nadmierna emocjonalność oraz zbęd-
ne spekulacje intelektualne. Wszystko to utrudniało osiągnięcie celu. Zen 
ze swoim kultem prostoty był tym, czego potrzebował wojownik ze swoim 
prostym i nienawykłym do filozofowania umysłem.   

Mimo przesłania pokoju, jaki niesie filozofia zen, jednym z istotnych 
jego symboli jest miecz. Wprawdzie utożsamia się go z walką ze złem, ale 
w warstwie podstawowej, był symbolem mocy wojownika, jego lojalności 
i gotowości do poświęcenia życia dla swojego pana. Znaczenie miecza w tym 
przypadku wiąże się ściśle z pojęciem ducha patriotyzmu i było silnie akcen-
towane, przyczyniając się do kształtowania postaw nacjonalistycznych i mili-
tarystycznych w Japonii po 1868 roku.

30  D. Suzuki, Zen i kultura japońska, s. 37.
31  Ibidem, s.37.
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Do symboliki miecza odwoływało się również shintō, ale zdaniem Suzuki 
Daisetsu nie ma on tam tak znaczącego wymiaru duchowego, jak w bud-
dyzmie. W shintō miecz zawsze zdradza swe naturalistyczne źródło pocho-
dzenia. Nie jest symbolem, ale przedmiotem obdarzonym pewną tajemniczą 
mocą”32. Mimo pewnych zastrzeżeń D. Suzuki nie można pominąć faktu, 
że symbol miecza w shintō miał w okresie Restauracji Meiji – oraz później-
szym –  równie doniosłe znaczenie ideologiczno-polityczne dla legitymizmu 
władzy cesarskiej oraz tworzenia podstaw dla japońskiego nacjonalizmu i eks-
pansjonizmu. Zatem uwagi D. Suzuki poczynione z pozycji przedstawiciela 
sekty zen można rozumieć jako  zaakcentowanie silnego wpływu tej filozofii 
na kształtowanie ducha bojowego kolejnych pokoleń wojowników, co wy-
tworzyło bliski i nierozerwalny związek tej klasy społecznej i zen. 

Głębokie zmiany polityczno–społeczne zapoczątkowane w drugiej poło-
wie lat 50-tych XIX w. wymuszały przedsięwzięcia przez nowy rząd Japonii 
nadzwyczajnych środków wychowawczych, które pozwoliłyby skonsolidować 
społeczeństwo w celu budowy nowoczesnego państwa, zdolnego sprostać wy-
zwaniom, ale przede wszystkim stworzenia silnego kraju, mogącego stawić 
czoła potęgom zachodnim. „Pokonać Zachód i jego metody, żeby tym sku-
teczniej się przed nimi bronić. W późniejszym okresie słowo „bronić” prze-
stało mieć znaczenie i na jego miejscu pojawiło się słowo „pokonać”.33 

Przystępując do realizacji zadania stworzenia nowego społeczeństwa, rząd 
ery Meiji odwołał się do tradycji, wskrzeszając ukształtowane w ciągu wieków 
wartości takie jak: posłuszeństwo, oddanie, pokora, męstwo.  

Jednym z pierwszych i najważniejszych dokumentów o charakterze wy-
chowawczym, o silnym zabarwieniu ideologicznym był edykt zwany  Ce-
sarskie nakazy dla żołnierzy i marynarzy (GunjinChokuyu ), które ukazały się 
4 stycznia 1882 roku. Już preambuła zawierała czytelne wskazanie roli  i zna-
czenia cesarza, co było bezpośrednim odwołaniem do  ideologii Kokutai.34 

„Najwyższe dowództwo nad naszymi siłami zbrojnymi jest w naszych 
rękach i  chociaż możemy powierzyć podwładnym dowodzenie w naszym 

32  Ibidem, s. 55.
33  J. Tubielewicz, Historia Japonii, s. 353
34  Ideologia Kokutai  (国体) (skrót od Kokumin Taliku naikai) sprowadzała się do nadrzęd-

nej wartości, w której cesarz został określony jako najwyższy autorytet religijno–po-
lityczny w państwie. Wspomniana ideologia została zdefiniowana i uznana w konsty-
tucji z 1889 roku. Stwierdzała, że: „Kokutai oznacza formę państwa, w którym stojący 
niezłomnie na straży linii cesarz, łaskawie sam sprawuje nadzór nad władzą państwową” 
- Y. Hagiwara, Uber Begriff und Funktion der „kokutai” – Ideologie: Der Mythos des ja-
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imieniu, to jednak najwyższą władzę będziemy sprawować Sami i nigdy nie 
przekażemy nikomu innemu. Jest zatem Naszym życzeniem, aby te zasady 
zostały z uwagą przekazane dla potomnych, że Cesarz zawsze posiada najwyż-
szą potęgę i władzę zarówno cywilną, jak i wojskową, tak więc bezczeszczenie 
tej zasady nie może się powtórzyć zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Nakazy

1.  Każdy żołnierz i marynarz powinien postrzegać lojalność jako swój naj-
wyższy obowiązek.
Nie powinien dać uwieść się powszechnym przekonaniom, ani mieszać się 

do polityki, ale z niezłomnym sercem wypełniać swój zasadniczy obowiązek 
lojalności i pamiętać, że powinność jest cięższa niż góra, a śmierć jest lżejsza 
niż piórko.
2.  Żołnierz i marynarz powinien rygorystycznie przestrzegać przyzwoitości.

W wyjątkowej sytuacji, kiedy powinność służbowa wymaga, aby pozostać 
surowym i bezwzględnym, przełożeni powinni traktować swoich podwład-
nych pobłażliwie, traktując dobroć, jako swój główny cel, tak aby wszystkie 
klasy społeczne mogły zjednoczyć się w służbie cesarzowi.
3.  Żołnierz i marynarz powinien doceniać wartość męstwa.

Istnieje męstwo prawdziwe i fałszywe. Nigdy nie gardzić słabszym wro-
giem a także nie bać się przełożonego, ze wszystkich sił  kształtować właściwą 
postawę jako żołnierza lub marynarza - oto prawdziwe męstwo.
4.  Żołnierz i marynarz powinien docenić najwyższą wartość, jaka jest wier-

ność i sprawiedliwość.
Wierność oznacza dotrzymywanie danego słowa, a sprawiedliwość wypeł-

niania własnego obowiązku.
5.  Żołnierz i marynarz powinien z prostotą dążyć do wyznaczonego celu.

Jeśli z właściwą skromnością nie dążysz do wyznaczonego celu, stajesz się 
zniewieściały, frywolny i nabywasz skłonność do luksusu i ekstrawagancji, 

panischen Kaisertums als Herrschaftsideologie vor dem zweiten Weltkrieg, www.law.keio.ac. 
jp/~hagiwara/kokutai.html, s.1. Badacz tego problemu, Hankwon Kim w swojej pra-
cy poświęconej aspektom kulturowo–społecznym tego okresu tak pisze o tej ideologii: 
„Kokutai była kombinacją Konfucjanizmu i elementów shintō, zawierała w sobie dwa 
niezwykle istotne, kluczowe komponenty: nieprzerwaną linię cesarską i ideę narodu  – 
państwa, jako rodziny (kazokukokka)”. I dalej: „Kokutai i cesarz stały się podstawowymi 
symbolami nowoczesnej japońskiej tożsamości i nacjonalizmu.” - H. Kim, Cultural and 
State Nationalism: South Korean and Japanese Relation with China American University 
Washington 2007 s. 161.
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a ostatecznie wyrastasz na samolubnego i plugawego, aby ostatecznie upaść 
na ostatni stopień podłości, wówczas ani męstwo, ani lojalność nie uchroni 
cię przed pogardą świata.

Żołnierz i marynarz ani przez chwilę nie powinien pominąć żadnego 
z  tych pięciu nakazów. W celu ich praktycznego zastosowania najbardziej 
niezbędną rzeczą  jest szczerość. Te pięć artykułów jest uosobieniem naszych 
żołnierzy i marynarzy, a szczerość jest istotą tych artykułów. Jeśli serce nie bę-
dzie szczere słowa i czyny, jakkolwiek dobre, są jedynie na pokaz i nie wnoszą 
żadnej korzyści. Jeśli tylko serce będzie szczere, wszystko może osiągnąć. Po-
nadto te pięć artykułów jest „Głównym Drogowskazem” Nieba i Ziemi i uni-
wersalnym prawem ludzkości, łatwym do przestrzegania i praktykowania.”35 

Cesarskie nakazy dla żołnierzy i marynarzy były istotnym krokiem w proce-
sie wychowania społeczeństwa japońskiego. Już  siedem lat później ówczesny 
minister edukacji Mori Arinori  przemawiając w lutym 1889 roku stwierdził: 
Kierownictwo wszystkich szkół musi mieć na uwadze, że realizując program 
nauczania robi to nie dla uczniów, ale dla kraju.36 Przemówienie ministra 
Mori Arinori było zapowiedzią Dekretu cesarskiego o wychowaniu, który uka-
zał się w październiku 1890 roku. „Dokument ten zapamiętany w  całości 
przez kolejne pokolenia japońskich uczniów oficjalnie stwierdzał, że lojalność 
i synowskie oddanie są moralnymi filarami państwa i wyraźnie głosił, iż te 
dwie cnoty są źródłem naszej edukacji”37. Cesarski edykt z roku 1890 nie był 
adresowany tylko do ludności cywilnej, „W części odnoszącej się w najbar-
dziej bezpośredni sposób do wojska, edykt nakazuje wszystkim żołnierzom, 
aby w razie zagrożenia mężnie ofiarowali się dla państwa.”38

Cesarski Edykt o Wychowaniu

„Tak więc Nasi poddani: Nasi przodkowie założyli nasze Cesarstwo mając za 
podstawę głęboko zakorzenioną i nieśmiertelną cnotę. Nasi poddani, zawsze 
zjednoczeni w wierności i miłości synowskiej, z pokolenia na pokolenie uka-
zywali jej piękno. Ta cecha jest chwalebnym fundamentem Naszego Impe-
rium i to również stanowi źródło naszej edukacji. Wy nasi poddani okazujcie 
35  James H. Buck, Education  and Socializiation in the  Japanese Self-Defence Force,  Depart-

ment of History University of Georgia 1971, s. 27.
36  Speach at Tokyo University on  January 28, 1889, quoted in Herbert Passin, Society and 

Education in Japan, New York 1965, p. 88 [w]  James H. Buck, Education  and Sociali-
ziation in the  Japanese Self-Defence Force, s.4.

37  James H. Buck, Education  and Socializiation in the  Japanese Self-Defence Force, s.4.
38  Ibidem, s.4.
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miłość synowską, kochajcie waszych braci i siostry, a jako mężowie i żony 
żyjcie w harmonii, jak przystało na prawdziwych przyjaciół, bądźcie w sto-
sunku do siebie wierni; zachowujcie się skromnie i wstrzemięźliwie; konty-
nuujcie naukę i rozwijajcie sztuki, pogłębiając swoje zdolności intelektualne 
i doskonaląc siłę moralną; na pierwszym miejscu stawiajcie dobro publiczne 
i popierajcie wspólne działania; zawsze szanujcie Konstytucję i przestrzegaj-
cie praw; w razie potrzeby odważnie ofiarujcie się dla kraju; w ten sposób 
strzeżcie i podtrzymujcie dobrobyt Naszego Cesarskiego Tronu równego nie-
bu i ziemi, w ten sposób będziecie nie tylko Naszymi dobrymi i wiernymi 
poddanymi, ale rozgłosicie również chwałę waszych przodków. 

Droga tutaj wskazana jest w swojej istocie przekazana przez Naszych Cesar-
skich Przodków aby była przestrzegana zarówno przez ich cesarskich następców 
oraz poddanych jako nieomylna po wsze czasy i w każdym zakątku ziemi. Na-
szym pragnieniem jest, aby włożyć to z pietyzmem w serce każdego z was. Nasi 
poddani oto w jaki sposób wszyscy możemy osiągać tę samą cnotę. 

20-ty dzień 10-tego miesiąca 23-go roku Meiji”39    

Cesarskie Nakazy dla żołnierzy i marynarzy oraz Cesarski  dekret o wychowa-
niu nie wnosiły niczego nowego w warstwie znaczeniowej i ideologicznej. Dla 
społeczeństwa japońskiego, wychowanego w duchu konfucjańskim i shinto-
istycznym było to powtórzenie tych samych ideałów, które wrosły już w ja-
pońską tradycje i kulturę. Znaczenie obu dokumentów jest jednak istotne, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę czas w jakim zostały ogłoszone.  

„Dekret o wychowaniu przekazany został szkołom i wojsku, stanowiąc 
pierwszy sygnał indoktrynacji nacjonalistycznej, która z biegiem lat miała się 
stopniowo wzmagać i przybierać na sile.”40   

W roku 1894 Japonia przystąpiła do wojny z Chinami, a w roku 1904 sto-
czyła swoją pierwszą zwycięską bitwę z mocarstwem zachodnim – Rosją carską. 

W kontekście wysiłku władz japońskich zmierzającego do wykształcenia 
właściwej postawy etyczno-moralnej społeczeństwa japońskiego należy popa-
trzeć na militarne dokonania Japonii pod koniec XIX i w pierwszych latach 
XX wieku.

Reforma Meiji rozpoczęta w okresie technologicznego zapóźnienia prowa-
dzona była pod hasłem „bogaty kraj, silna armia” (fukoku kyohei)41, dopro-

39  Ibidem, s. 26.
40  J. Tubielewicz, Historia Japonii, s. 371.
41  P. Varley, Kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 

s. 231.
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wadziła już w 1905 roku do złamania potęgi euroazjatyckiego giganta – Rosji 
Carskiej. „W maju 1904 r. 130 tys. żołnierzy japońskich przekroczyło granicę 
z Mandżurią i starło się z 220-tysięcznym korpusem rosyjskim, pokonując go 
w walce (...) a ukoronowaniem działań militarnych był upadek Port Arthur, 
2 stycznia 1905 r., i zniszczenie rosyjskiej floty w bitwie na wodach Cieśniny 
Tsushimskiej w dniach 27–28 maja tego samego roku. (...) Nikt się [wtedy] 
nie spodziewał, że dyscyplina, wyekwipowanie i efektywność japońskich od-
działów będą tak wysokie”42.

Zdarzenie to miało zatem miejsce w zaledwie 37 lat od momentu rozpo-
częcia reform rządu Meiji i mogło nastąpić tylko dzięki właściwej postawie 
żołnierzy, ale również determinacji ludności cywilnej. Wszystko to stało się 
możliwe za sprawą trwającego od wieków procesu wychowawczego, opierają-
cego się na wzorcach rodzimych, wspartych filozofią buddyjską i konfucjańską. 

Wzniecanie zapału patriotycznego na niespotykaną dotąd w historii Japo-
nii skalę, które rozpoczęło się od Restauracji Meiji i trwało aż do roku 1945 
dokonywało się w ścisłym związku z tradycją, w tym tradycją bushidō. 

Należy pamiętać, że reorganizacja japońskich struktur wojskowych, która 
dokonała się na początku lat 70- tych XIX wieku spowodowała, że żołnierzami 
stawali się nie tylko samurajowie, ale również przedstawiciele niższych warstw 
społecznych, którzy podobnie jak wcześniej samurajowie, odznaczali się mę-
stwem, poświęceniem i oddaniem. Po roku 1868 ostatecznie zatarła się granica 
między poszczególnymi warstwami społecznymi w zakresie wzorców wychowa-
nia, co wyraźnie widoczne jest we wspomnianych wyżej dokumentach cesar-
skich. Całemu społeczeństwu zostały wskazane, jako właściwe te cnoty, które 
wcześniej stanowiły podstawę wychowania młodych samurajów. W tym należy 
upatrywać źródeł sukcesów militarnych Japonii oraz zaangażowania w sprawę 
budowy Wielkiej Japonii każdego członka społeczności japońskiej. 
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STAN WYSKLEPIENIA I ROZKŁAD SIŁ 
NACISKU STRON PODESZWOWYCH STÓP 

NA PODŁOŻE U STUDENTEK PPWSZ  
W NOWYM TARGU

FOOT ARCH AND DISTRIBUTION OF GROUND PRESSURE 
OF FEET OF STUDENTS OF THE  PODHALE STATE 

HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY TARG (PPWSZ)

Abstract

The aim of this paper was to evaluate foot arch and distribution of ground 
pressure of feet of students of the Podhale State Higher Vocational School in 
Nowy Targ (PPWSZ). Research was conducted in March 2015. 32 students of 
the Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ, aged 20-24 years, 
participated in the research. The average age was 21,43 years. The results ob-
tained in the control group were used to carry out a comparative assessment of 
somatic characteristics. The following somatic characteristics were examined: 
height, body weight, height and weight of feet, foot arch, which was assessed 
by determining Clark’s angle and Wejsflog’s indicator (by means of Podoscan 
2D), surface of the sole of the foot and distribution of ground pressure, which 
was examined by means of a baropodometric platforms (FreeMed). Height 
and body weight were used to calculate BMI and the results were referred to 
foot arch and ground pressure on the sole of the foot.
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In the analysis of the results it has been found that height, body mass and 
BMI in the research group are at a slightly higher level than in case of pop-
ulation of Małopolska, which exerts significant influence on foot arch since 
overweight and obesity correlates negatively with the reduction of the longi-
tudinal foot arch. However, the level of longitudinal and transverse foot arch 
of right and left foot, with account being taken of age and sex of participants, 
is still within normal limits laid down in the literature on the subject. 
Those results feed into the broadly interpreted safety culture along with its 
three pillars: individual, social and material ones. 

Key words

foot, foot arch, ground pressure

Abstrakt

Celem pracy była ocena stanu wysklepiania i rozkładu sił nacisku na podłoże 
stóp studentek PPWSZ w Nowym Targu. Badania zostały przeprowadzone 
w miesiącu marcu 2015 roku, a udział wzięły w nich 32 studentki PPWSZ 
w Nowym Targu w wieku od 20 do 24 lat. Średnia wieku wyniosła 21,43 lat. 
Dla oceny porównawczej cech somatycznych badanych użyto wyników gru-
py porównawczej. Wykonano badania cech somatycznych: wysokości ciała, 
masy ciała, długości i szerokości stóp, a także oceny wysklepienia stóp, wy-
znaczając kąt Clarke`a i wskaźnik Wejsfloga (przy użyciu Podoscanu 2D), 
powierzchni ich stron podeszwowych oraz rozkładu obciążenia za pomocą 
platformy sił reakcji podłoża (FreeMed). Wykorzystując pomiary wzrostu 
i masy ciała obliczono wskaźnik BMI, a wyniki odniesiono do stanu wyskle-
pienia stóp oraz sił nacisku na ich podeszwową powierzchnię. 

Analizując wyniki stwierdzono, iż wysokość, masa ciała oraz wskaźnik 
BMI w badanej grupie są na nieco wyższym poziomie od populacji małopol-
skiej, co ma również istotny wpływ na stan wysklepienia stóp, ponieważ nad-
waga i otyłość koreluje negatywnie z obniżeniem wysklepienia podłużnego 
stopy, jednak poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy prawej 
i lewej z uwzględnieniem wieku i płci badanych mieści się w granicach norm 
ustalonych w literaturze przedmiotu. 

Powyższe badania wpisują się w szeroko interpretowaną kulturę bezpieczeń-
stwa, wraz z jej trzema filarami: indywidualnym, społecznym i materialnym.

Słowa kluczowe

stopa, stan wysklepienia, nacisk na podłoże
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,,Stopa ludzka jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki”
Leonardo da Vinci

Wstęp

Stopa jest jednym z najważniejszych elementów układu ruchu człowieka1. 
Zagadnienie wydolności i budowy stóp budzi zainteresowanie wielu spe-
cjalistów. Wynika to przede wszystkim z funkcji stopy, ponieważ stanowi 
ona podparcie dla całego ciała. Stopa jest gwarantem prawidłowego cho-
du oraz podstawą utrzymania prawidłowej postawy ciała. Do głównych 
uwarunkowań stopy należą funkcje: amortyzacyjna, podporowa, a także 
realizacja zadań jako jednego z ogniw sensorycznych i napędowych. Prawi-
dłowe ukształtowanie łuków podłużnych i poprzecznych stopy uzależnione 
jest od budowy morfologicznej, ich wynikiem jest sprawność i wydolność 
stóp. Do zadań łuków należy pośrednio ochrona narządów wewnętrz-
nych człowieka poprzez amortyzację wstrząsów, a także maksymalna izo-
lacja ośrodkowego układu nerwowego przed mikrourazami powstającymi 
w trakcie przemieszczania. Stopa posiada szeroki wachlarz zdolności au-
toregulacji, co przekłada się podczas rozkładu obciążenia na poszczególne 
części stopy. Problematyka płaskostopia dzieci i młodzieży została szeroko 
opisana przez wielu autorów parających się powyższymi zagadnieniami. 
Liczne zmiany funkcjonalne w obrębie kończyny dolnej mogą być wyni-
kiem obniżonego lub zniesionego przede wszystkim łuku dynamicznego 
stopy, a w konsekwencji zaburzenia przekładają się na cały łańcuch bioki-
nematyczny i prowadzą do zaburzenia motoryki stopy oraz funkcji chodu. 
Płaskostopie może mieć wpływ na zaburzenia w obrębie narządu ruchu, 
a w konsekwencji doprowadzić nawet do chorób nerwowo-mięśniowych 
czy dysfunkcji w obrębie kręgosłupa. Problem płaskostopia jest szczególnie 
zauważalny u osobników otyłych2. Dolegliwości bólowe stopy, łydki, stawu 
kolanowego, stawu biodrowego czy tułowia, zaburzenia w motoryce chodu 
to nie tylko wpływ płaskostopia, ale również stopy wydrążonej. Dysfunk-
cja ta ma również duży wpływ na pogorszenie równowagi w pozycji stoją-

1  Umbraško S., Vētra J., Dulevska I., Boka S., Gavricenkova L., Zagare R. 2007. Speci-
ficities of foot growth among schoolchildren of Riga and Latvian regions. Papers Anthrop, 
16: 283-292.

2  Mauch M., Grau S., Krauss I., Maiwald C., Horstmann T. 2008. Foot morphology of   nor-
mal, underweight and overweight children. Int J Obes, 32: 1068-1075.
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cej3. Otyłość jest najczęściej występującą chorobą cywilizacyjną XXI wieku, 
której nie sposób pominąć pisząc o wadach stóp, gdyż uważana jest za je-
den z głównych czynników skorelowanych negatywnie z nieprawidłowym 
ukształtowaniem stóp4. U dzieci otyłych zdecydowanie częściej występują 
zaburzenia w obrębie kończyn dolnych5, a  nadmierne otłuszczenie może 
prowadzić do zmian w  budowie, czy kształcie stóp oraz stawów kolano-
wych, niż u dzieci o prawidłowym współczynniku zawartości tkanki tłusz-
czowej w organizmie6. Siła i wytrzymałość kończyn dolnych w znacznym 
stopniu determinuje sprawność fizyczną człowieka, natomiast aktywność 
ruchowa uprawiana na poziomie wyższym niż przeciętnym silnie koreluje 
z prawidłową budową stóp. 

Istnieje wiele metod badania stóp, ocena ich stanu nie należy do najprost-
szych, podobnie jak ocena postawy ciała. Na początku XXI wieku rozwój tech-
nologii pozwala na coraz bardziej dokładne i obiektywne badania, które dzięki 
powtarzalności i programom komputerowym można łatwo porównać. Dzięki 
tym metodom wszystkie przeprowadzone badania są rzetelne i istnieje moż-
liwość kontroli pracy z pacjentem, jednak zauważalne są braki w opisywaniu 
poszczególnych wskaźników stopy, ze szczególnym uwzględnieniem norm. Do 
dużej rozbieżności w ocenie wysklepienia stóp może dochodzić z powodu sto-
sowania w badaniach różnorodnych metod i przyrządów pomiarowych, braku 
jednoznacznego określenia norm w ocenie stopy prawidłowej, która to powin-
na uwzględniać przede wszystkim: wiek badanego i płeć.

3  Kernozek TW., Ricard MD. 1990. Foot placement angle and arch type: effect on rearfoot  
motion. Arch Phys Med Rehabil, 71(12): 988-991. Scott G., Menz HB., Newcombe L. 
2007. Age- related differences in foot structure and function. Gait Posture, 26(1): 68-75.  
Shih YF., Chen WY., Lin HC. 2012. Lower extremity kinematics in children with and 
without flexible flatfoot: a comparative study. BMC Musculoskeletal Disorders, 13(31): 
175-184.

4  Drożdż D., Kwinta J., Pietrzyk JA., Korohoda P., Drożdż M., Sancewicz-Pach K. 2007. 
Wskaźnik masy ciała (BMI) czy analiza bioimpendancji elektrycznej (BIA) – która metoda  
pozwala lepiej ocenić zawartość tkanki tłuszczowej u dzieci ? Przegl Lek, 64(suppl 4): 68-71. 
Malecka-Tendra E., Mazur A. 2006. Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first cen-
tury. Int J Obes, 30: 1-3. Young JB. 2010. Diabestes, obesity and heart failure: the new 
pandemic. MDCVJ, 6(2): 20-26.

5  Krul M., van der Wounden JC., Schellevis FG, van Suijelekom-Smit LWA, Koes BW. 2009. 
Musculosceletal problems in overweight and obese children. Ann Fam Med, 7(4): 352-356.

6  Scherer P. 2009. The obesity epidemic in children is causing flatfeet. Podiatry Management, 
159-165.
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Wyróżnia się metody badań subiektywne i obiektywne. Badanie subiek-
tywne jest to badanie które jest najczęściej dostępne w warunkach pracy na-
uczyciela wychowania fizycznego i polega na przeprowadzeniu odpowiednie-
go wywiadu z dzieckiem oraz usystematyzowanych oględzinach. 

Do grupy metod obiektywnych zaliczamy zdjęcia radiologiczne (z róż-
nymi metodami pomiarowymi), metodę chirurgiczno-ortopedyczną, an-
tropologiczną, podoskopową, telewizyjną, a także artroskopijną. Metoda 
artoroskopijna jest najprostszą oraz najbardziej rozpowszechnioną w ba-
daniu stóp, gdyż polega na wykonaniu odbitek stóp – plantokonturogra-
mu, który jest odzwierciedleniem budowy stopy. Na podstawie uzyska-
nych odbitek (plantokonturogramu) można ocenić stopień wysklepienia 
podłużnego i poprzecznego stopy. Niezbędne jest wykorzystanie do anali-
zy wybranych wskaźników: kąta Clarke’a (CL), Wejsfloga (W), Bałakire-
wa, Sztritera  – Goudnowa (KY) czy kąta γ. Podkreślić należy znaczenie 
metody podoskopowej (podoskop, fotopodoskop, podoskaner), w której 
to komputer daje obiektywny pomiar przestrzennych parametrów opisują-
cych stopę, w tym pozwala określić liczbowo kąt szpotawości palca małego 
i palucha, każdy z pięciu łuków podłużnych, łuk poprzeczny przedni oraz 
długość i szerokość stopy. 

Uzupełnieniem do badania podoskopowego może być mata tensome-
tryczna (platforma sił reakcji podłoża), gdyż urządzenie to pozwala prze-
analizować, którą częścią stopy badany mocniej naciska na płaszczyznę pod-
parcia (podłoże) podczas stania i chodu, a także w czasie biegu. Za pomocą 
urządzenia i jego oprogramowania można również wykonać badanie rów-
nowagi. Wszystkie badania przedstawiane są w sposób graficzny i liczbowy 
(z dokładnym uwzględnieniem części, której dotyczą). Badanie równowagi, 
czyli badanie posturograficzne, znajdujące swoje ,,miejsce” w nauce nazwa-
nej baropodometrią, jest analizą rozkładu sił nacisku na podłoże pozwalają-
cą precyzyjniej określić dysfunkcje w obrębie stopy. Nadmierne przeciążenia 
w obrębie aparatu kostno-stawowego oraz mięśniowego i osłabienie mięśni 
odpowiedzialnych za wysklepienie stopy przyczyniają się do powstawania 
wad stóp, które dotyczą zarówno przodostopia, śródstopia jak i tyłostopia. 
Do najczęściej występujących zalicza się7 stopę płaską, stopę płasko-kośla-
wą, stopę poprzecznie płaską, stopę szpotawą oraz stopę wydrążoną,

W pracy podjęto próbę oceny stanu wysklepienia i rozkładu sił nacisku na 
podłoże stóp u studentek PPWSZ w Nowym Targu.

7  T. Kasperczyk, Wady postawy ciała. Kasper. Kraków 2002.
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Cel pracy i pytania badawcze 

Celem pracy była ocena stanu wysklepiania i rozkładu sił nacisku na podłoże 
stóp u studentek PPWSZ w Nowym Targu. Chcąc osiągnąć powyższy cel 
postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jaka jest wysokość, masa ciała oraz wskaźnik BMI w badanej grupie?
2. Jaka jest długość i szerokość stóp badanych ?
3.  Czy powierzchnia stron podeszwowych stóp lewej i prawej różni się od siebie?
4.  Czy poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego obu stóp mieści się 

w granicach normy?
5. Czy obciążenie stopy lewej i prawej jest na tym samym poziomie?
6.  Czy występują różnice w obciążeniu przodostopia i tyłostopia stopy lewej 

i prawej?

Materiał i metoda badań 

Materiał badawczy
Badania zostały przeprowadzone w miesiącu marcu 2015 roku, a udział wzię-
ły w nich 32 studentki PPWSZ w Nowym Targu w wieku od 20 do 24 lat. 
Średnia wieku wyniosła 21,43 lat. Dla oceny cech somatycznych użyto wyni-
ków grupy porównawczej (n=99), kobiet w wieku 19 lat 8.

Metody badań
Wykonano badania cech somatycznych: wysokości ciała, masy ciała, długości 
i szerokości stóp, powierzchni ich stron podeszwowych oraz rozkładu obcią-
żenia. W ocenie stanu wysklepienia stóp wzięto pod uwagę poziom wyskle-
pienia podłużnego i poprzecznego oraz stan równowagi w obrębie obu stóp. 

Cechy somatyczne
Wykonano pomiary wysokości i masy ciała:
1.  Wysokość ciała (B - v) w cm., mierzono w pozycji stojącej wyprostowanej 

od podstawy pomiaru (Basis) do punktu Vertex. Pomiaru wysokości ciała 
dokonano za pomocą antropometru typu Martina z dokładnością do 1mm.

2.  Masę ciała w kg., mierzono za pomocą wagi elektronicznej (TANITA® 
TBF- 662F), z uniesieniem rąk w górę w przód zgodnie z metodologią 
badania urządzenia, stopy umieszczone na wyznaczonych do tego polach, 
w stroju gimnastycznym bez obuwia, z dokładnością do 100g. Ponadto dla 
każdego osobnika obliczono na podstawie powyższych danych wskaźnik 
wagowo-wzrostowy Body Mass Index (BMI) według wzoru:

8  M. Chrzanowska, S. Gołąb, R. Żarów, J. Sobiecki, J. Brudecki,. Dziecko Krakowskie 2000. 
Studia i Monografie Nr 19. AWF Kraków 2002.
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BMI = masa ciała (kg) / wysokość ciała (m)2

Ocena wysklepienia stopy
Do oceny wybranych wskaźników stopy wykorzystano podoskop - skaner 
2D (ryc.1) z wbudowanymi czujnikami, komputerem z kompletnym opro-
gramowaniem do analizy obrazu uzyskanego ze skanera oraz matę tensome-
tryczną wraz z komputerem zawierającym kompletne oprogramowanie do 
odczytu danych z maty. U każdego badanego wykonano ocenę składu cia-
ła, a następnie w kolejności oceny wysklepienia stóp i rozkładu sił nacisku, 
z których wyniki były poddawane dalszej analizie. Podczas pomiarów obie 
stopy były badane jednocześnie, a na wszystkie urządzenia badani wchodzili 
boso w pozycji wyprostowanej, kończyny górne swobodnie zwieszone wzdłuż 
tułowia, stopy ustawione równolegle do siebie w lekkim rozkroku.

Pomiaru wartości długościowo-szerokościowo-wysokościowych stopy do-
konano z dokładnością do 0,5 mm, wartości powierzchni plantokonturogra-
mu stopy z dokładnością do 1mm2. Ocena rzetelności przeprowadzonych 
pomiarów wykazała, że różnice między dwukrotnie wykonanymi pomiarami 
na 30-osobowej grupie kontrolnej są statystycznie nieistotne, na poziomie 
≤ 0,05 [14]. Badanie stóp zgodnie z przyjętą procedurą dokonuje się w ob-
ciążeniu masą własną. Osoba badana staje na szybie podoskopu w postawie 
swobodnej, a zapis obrazu w komputerze odbywa się automatycznie z często-
tliwością 1s około 3-5 powtórzeń.

Ryc. 1. Podoskop w pełnej wersji komputerowej (arch. własne).
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Ze wskaźników oceniających budowę stóp wyliczono za pomocą progra-
mu komputerowego następujące wartości:

Długość stopy prawej i lewej wyrażoną w mm (odległość między punkta-
mi akropodion, a pterion na plantogramie).
1.  Szerokość stopy prawej i lewej mierzoną w mm (odległość między punkta-

mi metatarsale fibulare a metatarsale tibiale na plantogramie). 
2.  Powierzchnię strony podeszwowej stopy prawej i lewej wyrażoną w cm2 

oraz rozkład sił nacisku stóp (powierzchnia plantogramu stopy).
3.  Poziom wysklepienia podłużnego stopy prawej i lewej z wykorzystaniem 

następującego wskaźnika:
-  wskaźnik kątowy Clarke`a (CL) wyrażony w stopniach: kąt zawarty mię-

dzy prostą przechodzącą przez punkty metatarsale tibiale i najbardziej we-
wnętrzny na brzegu przyśrodkowym pięty a prostą łączącą punkt najwięk-
szego wgłębienia przodostopia i metatarsale tibiale (ryc.2).

Ryc. 2. Wyznaczanie wskaźnika kątowego Clarke`a (CL) 9.

4.  Poziom wysklepienia poprzecznego stopy prawej i lewej - wykorzystano do 
niego wskaźnik „W” (ryc.3):

-  wskaźnik „W” Wejsfloga: stosunek długości stopy do jej szerokości.

9  E. Puszczałowska-Lizis, Związki wysklepienia podłużnego z architekturą poprzeczną i przed-
nią strefą podparcia stopy u młodzieży akademickiej. Fizjoterapia; 19(3): 3-8, 2011a
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Ryc. 3. Wyznaczanie wskaźnika „W”-Wejsfloga10.

Zastosowane metody statystyczne
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu Microsoft Office 
Excel 2007. Do analizy zebranych danych ilościowych wykorzystano staty-
styki opisowe: średnią arytmetyczną ( ); odchylenie standardowe (s); mini-
mum (min), maksimum(max).

Wyniki

Analiza cech somatycznych
W tabeli 1 i 2 zawarto wyniki statystki podstawowej wysokości i masy ciała 
dla studentek z Nowego Targu i grupy porównawczej z Krakowa 11.

Tab. 1. Wysokość ciała [cm].

L.p. N Średnia Min Max S
Studentki badane 32 164,93 156,00 170,00 3,99

Grupa porównawcza 99 164,40 149,80 181,00 5,75

10  http://www.cq.com.pl
11  M. Chrzanowska, S. Gołąb, R. Żarów, J. Sobiecki, J. Brudecki, Dziecko Krakowskie 2000. 

Studia i Monografie Nr 19. AWF Kraków 2002.
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Tab. 2. Masa ciała [kg].

L.p. N Średnia Min Max S
Studentki badane 32 59,00 50,00 83,00 8,37

Grupa porównawcza 99 56,20 44,00 98,00 7,59

Wskaźnik BMI
W tabeli 3 zawarte zostały wyniki statystki podstawowej wskaźnika BMI 
dla studentek z Nowego Targu i grupy porównawczej.

Tab. 3. Wskaźnik BMI badanych i grupy porównawczej [kg/m2].

L.p. N Średnia Min Max S
Studentki badane 32 21,66 18,59 28,72 2,60

Grupa porównawcza 99 20,80 16,80 31,80 2,41

Charakterystyka budowy stóp
W tabeli 4 i 5 zawarto wyniki statystyki podstawowej dla długości stóp stu-
dentek z Nowego Targu.

Tab. 4. Długość stóp [mm].

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 237,29 223,00 253,00 10,93
Prawa 236,29 221,00 255,00 11,83

Tab. 5. Szerokość stóp [mm].

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 93,79 86,00 101,00 4,92
Prawa 94,00 87,00 102,00 4,93

Powierzchnia stron podeszwowych stóp
W tabeli 6 zawarto wyniki statystyki podstawowej powierzchni obciążenia 
stóp dla studentek z Nowego Targu.

Tab. 6. Powierzchnia obciążania stóp [cm2].

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 85,64 67,00 112,00 12,67
Prawa 87,86 74,00 107,00 9,58
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Poziom wysklepienia podłużnego stóp - kąt Clarke’a (CL)
W tabeli 7 zawarto wyniki statystki podstawowej kąta Clarke’a dla studentek 
z Nowego Targu.

Tab. 7. Kąt Clarke’a .

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 54,07 43,00 58,00 4,87
Prawa 53,86 44,00 62,00 5,55

Poziom wysklepienia poprzecznego stóp - wskaźnik ,,W” (Wejsfloga)
W tabeli 8 zawarte zostały wyniki statystki podstawowej wskaźnika ,,W” 
Wejsfloga dla studentek z Nowego Targu.

Tab. 8. Wskaźnik ,,W” Wejsfloga. 

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 2,53 2,39 2,66 0,08
Prawa 2,52 2,41 2,67 0,09

Rozkład obciążenia stóp
W tabeli 9 zawarto wyniki statystyki podstawowej rozkładu obciążenia stóp 
dla studentek z Nowego Targu.

Tab. 9. Rozkład obciążenia stóp [%]. 

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 51,93 41,00 58,00 5,36
Prawa 48,07 42,00 59,00 5,36

Poziom obciążenia przodostopia i tyłostopia
W tabeli 10 zawarte zostały wyniki statystki podstawowej obciążenia przodo-
stopia dla studentek z Nowego Targu.

Tab. 10. Obciążenie przodostopia [cm2].

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 50,07 40,00 64,00 8,32
Prawa 52,57 41,00 70,00 8,67
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W tabeli 11 zawarto wyniki statystki podstawowej obciążenia tyłostopia 
dla studentek z Nowego Targu.

Tab. 11. Obciążenie tyłostopia [cm2].

Stopa Średnia Min Max S
Lewa 35,43 20,00 50,00 7,43
Prawa 35,29 26,00 39,00 3,77

Dyskusja

Stopa ludzka jest obszarem ciała poddanym ciągłym badaniom, co zaowoco-
wało powstaniem podologii, która zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem 
i leczeniem wad, dysfunkcji, a także schorzeń stóp i stawów skokowych. Każ-
da dysfunkcja w obrębie stopy ma wpływ na zaburzenie łańcucha biokine-
matycznego całego ciała, dlatego poznanie związków zachodzących pomiędzy 
wskaźnikami opisującymi stopy a cechami somatycznymi ciała, a także mię-
dzy dysfunkcjami stóp a schorzeniami narządu ruchu i chorobami cywiliza-
cyjnymi jest kluczowe z punktu widzenia profilaktyki.

Można zauważyć, że wzrost badanych studentek jest nieco wyższy od  
wzrostu kobiet z grupy porównawczej, jednak wartości te nie odbiegają zna-
cząco od siebie. Masa ciała, a także wskaźnik BMI są również wyższe u ba-
danych studentek niż u kobiet w podobnym wieku z grupy porównawczej. 
Długość stopy lewej wśród badanych jest większa o 1 mm od długości stopy 
prawej, inną tendencję odnotowano natomiast wśród wartości odzwiercie-
dlających szerokość obu stóp, gdyż stopa lewa jest węższa od stopy prawej 
o 0,21 milimetra. Taka sama tendencja ma miejsce w obszarze powierzchni 
stycznej obu stóp z podłożem, gdyż powierzchnia strony podeszwowej stopy 
lewej jest mniejsza od strony podeszwowej stopy prawej o 2,22 cm2.

Analizując stan wysklepienia podłużnego kąta Clarke’a stwierdzono, że 
obie stopy są na granicy normy stopy prawidłowej i stopy wydrążonej, ponie-
waż stopę lewą  charakteryzuje wartość 54,07°, tj. o 0,07°  więcej niż wynosi 
norma dla stopy prawidłowej, a stopę prawą wartość 53,86°, tj. o 0,14° mniej 
od granicy dla stopy prawidłowej 12.

Charakteryzując stan wysklepienia poprzecznego wskaźnikiem Wejsfloga 
należy zauważyć, że zarówno wartości wskaźnika stopy lewej - 2,53 jak i pra-
wej - 2,52 znajdują się w granicach normy 2.44 - 3.0 13.
12  J. Galiński, A. Piejko, J. Zieliński, Przegląd wybranych metod oceny stanu stóp człowieka. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne; 1: 36-40, 1996.
13  Kasperczyk T., Sobiecka J, Badanie i ocena wysklepienia podłużnego stopy. Lider Nr 4, 

15-16, 1992.
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Badania prowadzone wśród grupy 280 studentów przez Puszczałowską - 
Lizis i wsp.14 dowiodły, że płaskostopie podłużne nie występuje powszechnie 
w grupie młodzieży akademickiej, a stopy prawidłowe stanowią największy 
odsetek. Płaskostopie poprzeczne również występuje rzadko, w zależności 
od stopy u kobiet oscyluje w granicach 12-19% i 13 – 19% stóp poprzecz-
nie płaskich. U mężczyzn odsetek stóp wydrążonych kształtował się także 
na podobnym poziomie jak w grupie porównawczej Puszczałowska-Lizis 15. 
Do podobnych wniosków w swoich badaniach doszli Mosór i wsp.16, ich ce-
lem była ocena wysklepienia stóp przy pomocy wskaźnika kąta Clarke’a oraz 
wskaźnika Wejsfloga z uwzględnieniem przebytych urazów, a także noszone-
go obuwia. Wyniki ich badań dowodzą również przewagi występowania stóp 
prawidłowych. Lizis 17 w przeprowadzonych badaniach wśród 300 studentów 
stwierdził, że płaskostopie podłużne występuje tylko u 7% mężczyzn oraz 7% 
kobiet. Stopy wydrążone stanowiły natomiast znaczny odsetek i występowały 
u 44% mężczyzn i 46% kobiet. Stopę prawidłowo wysklepioną posiadało 
49% mężczyzn i 47% kobiet.

Rozkład sił nacisku obu stóp na podłoże nie jest w idealnej równowa-
dze, gdyż przeważa obciążenie stopy lewej w stosunku do prawej, odpo-
wiednio 51,93% i 48,07%, co może mieć wpływ na zaburzenie równowagi 
i rzutować na asymetrię w obrębie postawy ciała. Powierzchnia obciążenia 
przodostopia jest natomiast mniejsza w stopie lewej niż w prawej i wynosi 
odpowiednio dla przodostopia stopy lewej 50,07 cm2 i prawej 52,57cm2. 
Nieco inaczej kształtuje się rozkład obciążenia tyłostopia stopy lewej i pra-
wej, gdyż wyższe wartości odnotowano w stopie lewej 35,43 cm2 niż w sto-
pie prawej 35,29 cm2.

Opinie na temat częstości występowania płaskostopia podłużnego u dzie-
ci, młodzieży i dorosłych są weryfikowane za pomocą coraz doskonalszych 

14  Puszczałowska-Lizis E., Kwolek A., Częstość występowania płaskostopia podłużnego u mło-
dzieży akademickiej w świetle różnych technik opracowania plantogramu. Przegląd Me-
dyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie; 3: 
305-3014, 2011b.

15  Puszczałowska-Lizis E., Częstość występowania płaskostopia poprzecznego u młodzieży aka-
demickiej w świetle dwóch technik opracowania plantogramu. Kwartalnik Ortopedyczny; 
3: 267-272, 2011c

16  Mosór K., Kromka-Szydek M., Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w  oparciu 
o badanie podoskopowe. Aktualne Problemy Biomechaniki; 6: 99-104, 2012

17  P. Lizis, Sklepienie stóp oraz ich związki wybranymi cechami morfologicznymi i funkcjonal-
nymi studentów. Monografie nr 9. AWF Kraków 2012.
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narzędzi, a wnioski płynące z badań wielu autorów wskazują na zdecydowa-
nie inną tendencję w obrębie stóp18, co potwierdzają wyniki badań wśród 
studentek kierunku Fizjoterapii PPWSZ w  Nowym Targu. Rozbieżności 
występujące w zakresie badania stanu wysklepienia i wydolności stóp wy-
nikają z braku obiektywnych norm dla stóp prawidłowych. Zdecydowanie 
rzadziej rozpatrywanym problemem w obszarze wad stóp jest wysklepienie 
poprzeczne, co może wynikać z mniejszego znaczenia łuków poprzecznych 
dla poszczególnych funkcji stopy. Mniejsze są również niezgodności co do 
stanu fizjologicznego i patologicznego, gdyż ocena stanu wysklepienia po-
przecznego za pomocą wskaźnika Wejsfloga lokuje najczęściej wyniki badań 
pomiędzy 2,44, a 3,00, co jest wyznaczonym przedziałem normy.

Dane dotyczące rozkładu sił nacisku i powierzchni obciążenia przodo-
stopia i tyłostopia uzyskiwane w postępowaniu badawczym za pomocą maty 
tensometrycznej są wynikami, które na dzień dzisiejszy nie mają odniesień 
normatywnych, a więc należy je interpretować dość hipotetycznie.

Przedstawione wyniki badań oraz próba ich interpretacji stanowią ma-
teriał przydatny w diagnostyce stóp oraz przyczynek do dalszych badań na-
ukowych ukierunkowanych przede wszystkim w obszarze rozkładu obcią-
żenia i powierzchni stycznych stron podeszwowych w obrębie przodostopia 
i tyłostopia i wpływu na równowagę oraz symetrie w obrębie postawy ciała.

Powyższe badania wpisują się w szeroko interpretowaną kulturę bezpie-
czeństwa, wraz z jej trzema filarami: indywidualnym, społecznym i mate-
rialnym, nawiązującymi do naukowych idei takich postaci, jak Alfred Louis 
Kroeber, czy Marian Cieślarczyk. Kultura bezpieczeństwa to ogół material-
nych i pozamaterialnych elementów utrwalonego dorobku człowieka, służą-
cych kultywowaniu, odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu 
bezpieczeństwa określonych podmiotów. Można rozpatrywać ją w wymiarze 
indywidualnym – mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymia-
rze fizycznym (materialnym)19.

18  P. Lizis, Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy i problemy korekcji płaskostopia 
u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym. Podręczniki i Skrypty nr 10, 47-68. AWF, Kra-
ków 2000. Bac A. Budowa morfologiczna ,.stóp dzieci i młodzieży krakowskiej z uwzględnie-
niem wybranych czynników wpływających na ich kształt. Monografie Nr 17. Kraków 2013.

19  J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa. Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Prak-
tyka – Refleksje. Nr 19, 21–33, 2015.
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Wnioski

Analizując wyniki uzyskane w badaniach i w odpowiedzi na postawione py-
tania badawcze można sformułować następujące wnioski:
1.  Wysokość, masa ciała oraz wskaźnik BMI w badanej grupie są na nieco 

wyższym poziomie od populacji zbadanej przez Chrzanowska i wsp.20.
2.  Stopa lewa jest dłuższa od prawej, ale również nieznacznie węższa.
3.  Powierzchnie stron podeszwowych obu stóp osiągają zbliżone wartości, 

powierzchnia strony podeszwowej stopy lewej jest mniejsza od strony po-
deszwowej stopy prawej o 2,22 cm2.

4.  Poziom wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy prawej i lewej 
z uwzględnieniem wieku i płci badanych mieści się w granicach norm usta-
lonych w literaturze przedmiotu.

5.  Obciążenie obu stóp nie jest jednakowe, gdyż wynosi 51,93% do 48,07%, 
stopy lewej w stosunku do prawej.

6.  Powierzchnia obciążenia przodostopia jest mniejsza dla stopy lewej 
50,07 cm2 w stosunku do prawej 52,57cm2, natomiast rozkład obciąże-
nia tyłostopia stopy lewej i prawej kształtuje się na podobnym poziomie 
35,43 cm2 w stopie lewej i 35,29 cm2 w stopie prawej.
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Abstract

The author of this article presents issue of technical security (technologi-
cal protection systems) to protect people. Discussed a safe room, technical, 
electronic devices and systems signaling threats of persons protected, secure 
residence (building and the adjacent protected area).
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Abstrakt

Autor niniejszego artykułu przedstawia zagadnienie zabezpieczenia technicz-
nego (systemów zabezpieczenia technicznego) w ochronie osób. Omówione 
zostały pomieszczenia bezpieczne, techniczne elektroniczne urządzenia i sys-
temy sy gnalizujące zagrożenia chronionych osób, zabezpieczenia rezydencji 
(obiektu wraz z przyległym obszarem chronio nym). 
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Słowa kluczowe

zabezpieczenia techniczne, ochrona osób, bezpieczeństwo, zagrożenia

Ochronę osobistą, zwaną z języka angielskiego CP1, większość ludzi kojarzy 
wyłącznie z kilkoma rosłymi, dobrze zbudowanymi mężczyznami poruszają-
cymi się w jakimś określonym szyku przy osobie ochranianej. Takie zawęże-
nie ochrony osobistej do eskorty pieszej (bo o niej tu mowa), a tylko czasa-
mi rozbudowanej o eskortę samochodową, jest niestety błędne. Jak wynika 
z zapisu w ustawie2, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej3, czyli bardzo szerokie 
spektrum działań ochronnych. Zadania te realizuje, ze względu na ich nie-
kiedy bardzo skomplikowaną materię, cały sztab ludzi planu jących operacje 
oraz przedsięwzięcia ochronne i wykonujących szereg zadań, które często nie 
kojarzą się w ogóle z działaniami ochronnymi w ochronie osób.

O ludziach dbających o bezpieczeństwo ochranianych osób, powiedziano 
już wiele. Bodyguardzi4, ochroniarze, goryle5, bo tak najczęściej się o nich 
mówi są wdzięcznym tematem filmów, rozmów i opracowań zarówno tych 
popularno naukowych jaki i, w pełnym tego słowa znaczeniu, naukowych. 
Wobec tego autor niniejszego opracowania postanowił skupić się na zagad-
nieniu zabezpieczenia technicznego (systemów zabezpieczenia technicznego) 
w ochronie osób.

W skład ochrony technicznej wchodzą: elektroniczne urządzenia i syste-
my sy gnalizujące zagrożenia chronionych osób (elektroniczne systemy alar-
mowe), systemy monitorujące te zagrożenia, systemy ograniczające i opóź-
niające dostęp lub wtargnięcie na jakiś chroniony obszar (urządzenia i środki 
mechanicznego zabezpieczenia)6, teren lub obiekt.

1  CP – skrót od ang. Close Protection, a właściwie Close Personal Protection – ochro-
na bezpośrednia.

2  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1099).
3  Ibidem, art. 2, pkt. 4.
4  Bodyguard (ang.) - dosłownie: „Strażnik Ciała” – osoba, która własnym ciałem zasłoni, 

w razie potrzeby, osobę ochranianą – pracownik ochrony fizycznej osób. (por: K. Chmie-
larz, Bodyguard, TOSW „SKORPION”, Tarnów 1999, ISBN: 83-912562-0-0, s. 39).

5  Goryl - nazwa pochodzi od „Les Gorilles” (Goryle) czyli członków ochrony osobistej 
gen. Ch. de Gaulle’a. Przyjęła się jako zwyczajowa nazwa członków ochrony osobistej 
na całym świecie.

6  Por. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób…, op. cit., art. 3 ust. 2.



136 

Paweł Pajorski

Do systemów sygnalizacji zagrożeń zaliczamy m. in.:
1. systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);
2. systemy sygnalizacji (alarmowania) pożarowej (SSP/SAP);
3. systemy lokalizacji pojazdów;
4. systemy lokalizacji osób;
5.  systemy telewizji przemysłowej zwane też systemami telewizji dozoro-

wej lub obserwacyjnej (CCTV, TVD, TVO), a czasami monitoringiem 
wizyjnym;

6. systemy kontroli dostępu (KD, ACC).
Do systemów monitorujących i rejestrujących zaliczamy:

1. systemy telewizji przemysłowej (CCTV);
2. systemy lokalizacji pojazdów;
3. systemy lokalizacji osób;
4. stacje monitorowania obiektów (SMO);
5. systemy kontroli dostępu;

a ostatnimi czasy także:
6. mobilne systemy nadzoru wizyjnego.

Do urządzeń i systemów ograniczających i opóźniających dostęp lub wtar-
gnięcie zaliczamy:
1. płoty, zapory, blokady, ogrodzenia;
2. drzwi, okna, szyby, rolety, kraty;
3. ściany, stropy;
4. pomieszczenia specjalne (tzw. pomieszczenia bezpieczne);
5. systemy zadymiające, ogłuszające, odstraszające, obezwładniające;
6. zamki, zasuwy, zapory itp.

Wśród najczęściej stosowanych spotyka się:
1. w zakresie elektronicznej ochrony przed włamaniem i napadem:
- systemy ochrony peryferyjnej,
- systemy ochrony obwodowej,
- systemy ochrony wewnętrznej.
2. w zakresie elektronicznej ochrony przed pożarem:
- systemy alarmowania (sygnalizacji) pożarowego,
- systemy gaszenia,
- systemy oddymiania.
3. w zakresie elektronicznej ochrony przed porwaniem (uprowadzeniem):
- systemy lokalizacji pojazdu,
- systemy lokalizacji osoby.

} systemy ochrony zewnętrznej
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4.  w zakresie elektronicznego nadzoru i kontroli pracowników ochrony 
odpowiedzial nych za bezpieczeństwo obiektu:

- system sygnalizacji pozycji horyzontalnej,
- system lokalizacji pojazdu,
- system lokalizacji osoby,
- system kontroli pracy wartowników.

Są to systemy najczęściej stosowane w ochronie osób, jednakże czasami 
stosuje się także systemy bardziej specjalistyczne.

Autor nie wspomniał tu o budowlanych urządzeniach zabezpieczających 
(choć niektóre z nich wymienił z nazwy), stanowiących środki zabezpiecze nia 
utrudniające (opóźniające) dostęp do chronionego obiektu lub osób, będą-
ce elementami konstrukcyjnymi obiektu. Nie zostały one wymienione, gdyż 
wy daje się być oczywistym zaliczenie do nich ścian, stropów, drzwi, krat, 
rolet, okiennic, okien, szyb itp.

Wielu z czytelników nurtuje zapewne pytanie, co to ma wspólnego 
z ochroną osób? Wbrew pozorom – bardzo wiele. Począwszy od ochro-
ny peryfe ryjnej rezydencji, na pomieszczeniu bezpiecznym skończyw-
szy. Zacznijmy może od końca, od zdefiniowania pojęcia: „pomieszcze-
nie bezpieczne”. Co to jest takiego „pomieszczenie bezpieczne” i czym 
się charakteryzuje?

Pomieszczenie bezpieczne7 to takie pomieszczenie, w którym osoba 
ochra niana wraz z najbliższymi jej osobami (lub członkami najbliższego oto-
czenia) i ewentualnie ich bezpośrednią ochroną, może przetrwać zamach bez-
pośredni i w miarę bezpiecznie doczekać się rozwiązania kryzysu8. Przyjmuje 
się, że pomieszczenie bezpieczne powinno zapewnić 30- 60 minutową odpor-
ność na włamanie.

Najczęściej jest to pomieszczenie adaptowane, ze zwykłego pomieszcze-
nia o innym przeznaczeniu, na pomieszczenie bezpieczne. Rzadziej budo-
wane jest specjalne pomieszczenie od początku dedykowane temu celowi. 

Czym się charakteryzuje pomieszczenie adaptowane? Powinno posia-
dać solidne ściany i stropy oraz drzwi i okna o podwyższonej odporności 
na wła manie, które dodatkowo wyposażone są w blokadę otwarcia od 
środka (nie ma możliwości ich otwarcia z zewnątrz, nawet w przypad-

7  Por. P. Consterdine, The modern Bodyguard. The manual of close protection training, Sum-
mersadale, Leeds 2000, ISBN 09-53763-81-1, s. 68.

8  Por. P Consterdine, Poradnik współczesnego bodyguarda. Nowoczesna ochrona, Wydawnic-
two Bellona, Warszawa 2009, ISBN 978-83-111144-5-6, s. 83.
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ku posiadania oryginal nego klucza). Pomieszczenie adaptowane powin-
no być również wyposażone w środki łączności telefonicznej i radiowej, 
apteczkę pierwszej pomocy przedme dycznej, podręczne środki przeciw-
pożarowe, latarkę, radioodbiornik i środki ochrony górnych dróg odde-
chowych oraz co najmniej przycisk napadowy, a także odpowiedni zapas 
wody pitnej. Pomieszczenie, jak już wcześniej wspo minano, powinno za-
pewnić odporność na włamanie przez około 30-60 minut oraz powinno 
posiadać drogę ewakuacji.

Czym charakteryzuje się pomieszczenie dedykowane na cele 
pomieszcze nia bezpiecznego? Winno ono posiadać solidne ściany i stro-
py, najlepiej gdyby nie miało okien lub, jeżeli ma okna to zarówno szyby 
jak i cała „stolarka” okienna powinna posiadać odpowiednią do zagro-
żenia klasę kuloodporności lub wręcz odporności na detonację. Okno 
winno być osadzone na stałe w futry nie okiennej (nie otwierane) jednak-
że, o  ile ma służyć jako wyjście awaryjne, winno posiadać system jego 
otwarcia od środka.

Wejście do pomieszczenia powinno posiadać drzwi w odpowiedniej do 
stopnia zagrożenia klasie odporności na włamanie z mechaniczną blokadą 
we wnętrzną (nawet w sytuacji, gdy funkcjonuje blokada elektroniczna). 
Futryny powinny być głęboko zakotwione w ścianach w sposób uniemoż-
liwiający ich wyjęcie bez użycia materiałów wybuchowych lub specjali-
stycznego sprzętu budowlanego. Pomieszczenie takie powinno być dodat-
kowo wyposażone w środki łączności umożliwiające kontakt z ochroną jak 
i  instytucjami zewnętrz nymi oraz służbami ratunkowymi (Policja, Straż 
Pożarna, Pogotowie Ratun kowe, wewnętrzne służby ochrony, agencja 
ochrony). Powinno również mieć zainstalowany niezależny system alar-
mowy (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożarowej, kontroli 
dostępu, telewizji dozorowej). Przy czym system SWiN zapewnia również 
przekaza nie sygnału alarmu napadowego do Centrum Monitorowania 
Obiektów, należącego do firmy realizującej usługę monitoringu, ewentu-
alnie także do Lokalnej Stacji Monitorowania Obiektu zlokalizowanej na 
jego terenie lub w bezpośrednim są siedztwie. System telewizji dozorowej 
(CCTV) winien umożliwiać obserwację po dejścia do pomieszczenia bez-
piecznego z jego wnętrza, jak również zapewnić obserwację ewentualnych 
dróg ewakuacyjnych.

Pomieszczenie takie, winno też być zaopatrzone w podręczne środki gaśni-
cze, oświetlenie awaryjne, telefon komórkowy, latarkę (najlepiej kilka, wraz 
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z zapasowymi bateriami), apteczkę pierwszej pomocy przedme dycznej (najle-
piej z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym) oraz pod stawowe środki 
medyczne, w skład których wchodzą niezbędne leki przyjmo wane zarówno 
przez osobę ochranianą jak i członków jej najbliższego otocze nia. Warto też 
zabezpieczyć odpowiednią ilość wody pitnej oraz podlegające długiemu prze-
chowywaniu podstawowe produkty spożywcze. Niezbędnym wyposażeniem 
są również środki ochrony górnych dróg oddechowych. W przypadku po-
mieszczenia dedykowanego można rozważyć maskowanie wej ścia, filtrację 
powietrza itp.

Omówione zostało pomieszczenie bezpieczne, zatem można przejść 
do ogól nego zabezpieczenia rezydencji (obiektu wraz z przyległym obsza-
rem chronio nym). 

Obiekt winien posiadać ochronę peryferyjną tzn. odpowiednie ogrodze-
nie, tak skonstruowane, aby w sposób znaczny utrudniać jego pokonanie. 
Teren po dejścia do ogrodzenia winien być monitorowany systemem CCTV. 
Samo ogro dzenie winno być zabezpieczone systemem kontroli dostępu i sy-
gnalizacji włamania adekwatnym do rodzaju ogrodzenia, który umożliwia 
transmisję sy gnału alarmowego w przypadku prób forsowania ogrodzenia. 
System winien zapewniać przekaz informacji o otwarciu wszystkich bram, 
furtek, śluz, wła zów, przejść itp. Brama wjazdowa na teren rezydencji winna 
być tak skon struowana, aby w poważnym stopniu utrudnić jej sforsowanie 
przy użyciu po jazdu lub podjazd do niej winien być zabezpieczony specjal-
nym systemem wy suwanych kolców, słupów lub innych szykan uniemożli-
wiających jej sforsowa nie pojazdem. Teren pomiędzy ogrodzeniem, a samym 
budynkiem zajmowa nym przez osobę ochranianą, winien być monitorowany 
przy zastosowaniu systemu CCTV. W przypadku obszarów rozległych można 
rozważyć wykorzystanie mobilnych systemów nadzoru wizyjnego posadowio-
nych na bezzałogowych platformach latających9 (dron) lub bezzałogowych 
platformach kołowych bądź gąsienicowych. W przypadku znacznych obsza-
rów (zbiorników) wodnych należy rozważyć także możliwość wykorzystania 
platform pływających bądź podwodnych.

9  Bezzałogowa platforma latająca to bezpilotowy statek powietrzny zwany także bezzałogo-
wym statkiem latającym sterowany zdalnie, manualnie, półautomatycznie, a także platfor-
my autonomiczne lub stanowiące kombinację powyższych rozwiązań (cf.: M. Kędzierski, 
A Fryśkowska, D. Wierzbicki, Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu, WAT, War-
szawa 2014, ISBN 978-83-7938-047-3, s. 9; a także: T. Zieliński, Funkcjonowanie bezza-
łogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej, SILVA RERUM, Poznań 2014, ISBN: 
978-83-64447-31-0, s. 33).
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Sam budynek winien posiadać system ochrony obwodowej strefy ze-
wnętrznej przy użyciu systemów SWiN oraz CCTV, przy czym system SWiN 
winien być tak skonfigurowany aby możliwe było jego uzbrojenie w trakcie 
pobytu jego mieszkańców wewnątrz domu oraz, aby możliwy był obchód 
obiektu, dokonywany przez pracowników ochrony, bez potrzeby naruszania 
stref chronionych. Ponadto budynek powinien być wyposażony w niezależ-
ne systemy SWiN i SAP oraz, o ile to możliwe, ekonomicznie uzasadniony 
system gaszenia. System SWiN winien być tak skonfigurowany, aby umożli-
wiał ochronę wybranych stref, czy też poszczególnych pomieszczeń, pomimo 
pobytu w nich domowników. W skład takich systemów powinny wchodzić 
m. in. czujki dualne PIR10 oraz MW11, czujki z funkcją antymaskingu12 oraz 
bariery podczerwieni lub bariery mikrofalowe. Oczywiście nie wyklucza to 
zastosowa nia innych czujek, dobranych odpowiednio zarówno do charakteru 
i przezna czenia chronionego pomieszczenia jak i strefy czy rodzaju zagrożenia. 
Wszyst kie systemy sygnalizacji zagrożeń winny być na bieżąco monitorowane 
przez co najmniej dwie stacje monitorowania obiektów13, główną i zapasową. 
Obie stacje mogą być lokalnymi stacjami monitorowania, a więc opartymi 
na obsłu dze stanowiącej etatową ochronę fizyczną obiektu, jednakże odda-
lonymi od siebie (zlokalizowanymi w różnych budynkach). Stacja zapasowa 
może być albo w „uśpieniu” tzn. rejestrować przychodzące sygnały, ale ich nie 
obsługi wać (z możliwością, natychmiastowego przejęcia wszystkich funkcji 
stacji głównej), albo być stacją aktywną potwierdzającą każdorazowo do stacji 
głów nej odebrany sygnał.

10  PIR (ang. Passive Infra Red) – pasywny czujnik podczerwieni, służący do wykrywania ru-
chu. Stosowany w systemach alarmowych, systemach automatycznego załączania oświe-
tlenia i wentylacji itp.

11  MW (ang. Microwave Detectors) – czujnik alarmowy, który stosuje detekcję mikrofalową. 
Detektory tego typu do wykrywania poruszających się obiektów wykorzystują zjawisko fal 
elektromagnetycznych, zaś sama detekcja opiera się na zjawisku Dopplera.

12  Antymasking zabezpiecza czujkę przed zasłonięciem, działa 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu, także wtedy, kiedy system alarmowy jest wyłączony (nieuzbrojony). Po 
zasłonięciu czujki natychmiast generowany jest alarm.

13  Stacja monitorowania obiektów (SMO) – uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI) – 
na podstawie § 1 pkt. 2, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 
formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amu-
nicji (Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 992), co najmniej jednego uzbrojonego pracownika ochrony, 
który po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących za-
grożenie podejmuje decyzję o rodzaju środków niezbędnych do jego usunięcia.
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Innym rozwiązaniem może też być zlokalizowanie stacji głównej na 
tere nie chronionej posesji, a funkcję stacji zapasowej może spełniać wtedy 
Stacja Monitorowania Obiektów rodzimej firmy obsługującej całość kon-
traktu na usługę ochronną lub też innej firmy specjalizującej się w usługach 
monitoro wania z reakcją zmotoryzowanych patroli kontrolno-interwencyj-
nych (Grup Interwencyjnych14). Niezaprzeczalnym atutem własnej SMO 
jest większy sto pień poufności i ochrony informacji, niż korzystanie z „ob-
cej” SMO.

Poza systemami sygnalizacji zagrożeń oraz systemami monitorowania i re-
jestracji, budynek powinien być wyposażony w systemy ograniczające i opóź-
niające dostęp osób niepowołanych. Powinny to być przynajmniej: 
- szyby o podwyższonej odporności na stłuczenie,
- drzwi i okna o podwyższonej odporności na włamanie,
- zamki patentowe.

Oczywistym jest, że zabezpieczenia te będą coraz wyższej klasy 
(odpor niejsze na różne formy ich forsowania), w zależności od stopnia 
zagrożenia osób ochranianych, lub jak kto woli, od ich subiektywnego 
poczucia bezpie czeństwa.

Systemy te w stosunku do osób ochranianych uzupełniamy o systemy in-
dywidualnej lokalizacji i alarmowania. Systemy takie oparte najczęściej na 
GPS15 lub GSM16 umożliwiają zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej 
ochrony przed porwaniem (uprowadzeniem) i umożliwiają ewentualne szyb-
sze odbicie osoby uprowadzonej przez stosowne służby. 

Ważnym elementem ochrony technicznej są systemy przeznaczone do 
kontroli i monitorowania pracowników ochrony.

14  Grupa interwencyjna  – na podstawie § 1 pkt 3, rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 992), co najmniej dwóch 
uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego 
stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizu-
jących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób 
lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego 
obszaru, obiektu lub urządzenia.

15  GPS (ang. Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej, stworzony przez De-
partament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską.

16  GSM (ang. Global System for Mobile Communications) – Światowy System Komunika-
cji Mobilnej, najczęściej wykorzystywany system telefonii komórkowej na całym świecie, 
znany również jako 2G (telefonia komórkowa drugiej generacji).
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Jak już wspomniano na początku tego tekstu, są to urządzenia i systemy:
 1. Sygnalizacji bezruchu (PSSS – No Movement i Man Down);
 2. System lokalizacji osoby (RTLS);
 3. System kontroli pracy wartowników.

Wszystkie trzy systemy nie chronią w pełnym tego słowa znaczeniu, a je-
dynie zwiększają prawdopodobieństwo natychmiastowej reakcji pozostałych 
pracowników ochrony na zasygnalizowane zagrożenie. Przeznaczenie oraz za-
danie każdego z tych systemów wydaje się być oczywiste.

Pojazdy to kolejny środek ochrony technicznej osoby ochranianej. Do-
bry opancerzony lub pancerny samochód stanowić może ruchome „pomiesz-
czenie bezpieczne”. Poza dobrym opancerzeniem, w odpowiedniej klasie 
w stosunku do potencjalnego zagrożenia, pojazd powinien być wyposażony 
w system loka lizacji pojazdu umożliwiający nie tylko wskazanie aktualnego 
miejsca znajdo wania się pojazdu, ale również wezwanie pomocy czy też zdal-
ne unieruchomienie pojazdu. Bardziej ekstrawaganckie pojazdy tej kategorii 
posiadają jesz cze niezależny zespół filtracji powietrza zasilającego wnętrze po-
jazdu lub wręcz zespół butli tlenowych zasilających jego wnętrze.

Przedstawiony powyżej zarys środków zabezpieczenia technicznego (ochro-
ny technicznej) w ochronie osób jest niestety często tylko życzeniem. Więk-
szość osób ochranianych albo nie wymaga takiego nakładu sił i środków do 
za pewnienia im bezpieczeństwa, albo nie widzi potrzeby wydawania aż tak 
dużych pieniędzy na utrzymywanie swojego bezpieczeństwa. Jednakże zawsze 
warto wie dzieć, co można zaoferować osobie ochranianej w celu realizacji pro-
cedur zmierzających do utrzymania czy nawet podniesienia jej bezpieczeń stwa.
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PŁYWANIE JAKO JEDNA Z FORM 
BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO NA 
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NA NAUKĘ PŁYWANIA DO 
KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA 

SPORTOWEGO W LATACH 1974-2012

SWIMMING AS ONE FORM OF HEALTH SECURITY 
AS ILLUSTRATED BY THE CASE OF CHILDREN 

AT A YOUNGER SCHOOL AGE WHO ATTENDED 
SWIMMING LESSONS IN SCHOOL SPORTS CENTRE 

IN KRAKÓW (KSOS) OVER THE PERIOD 1974-2012

Abstract

The aim of the paper was to qualify swimming as one form of health security 
as illustrated by the case of children at a younger school age who attended 
swimming lessons in School Sports Centre in Kraków (KSOS) over the pe-
riod 1974-2012. The research material consisted of chronicles and activity 
reports of School Sports Centre in Krakow over the period 1974-2012. 
The primary research method used by the author was the critical analysis of 
available sources and materials concerning the number of children participat-
ing in the training in KSOS and the number of issued “I can swim” badges. 
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From the information gathered it appears that KSOS has exerted a very im-
portant role in respect of swimming as one of forms of health security of chil-
dren at a younger school age. Over the period 2005/06 – 2001/12 children 
obtained a very high level of health security in respect of swimming.  

Key words

swimming, security, child swimming 

Abstrakt

Celem pracy było zakwalifikowanie pływania jako jednej z form bezpieczeń-
stwa zdrowotnego na przykładzie dzieci w młodszym wieku szkolnym uczęsz-
czających na naukę pływania do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sporto-
wego w latach 1974-2012.

Materiał badawczy stanowiły kroniki oraz sprawozdania z działalności 
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w latach 1974-2012.

Podstawową metodą badawczą jaką autor wykorzystał  swojej pracy była 
krytyczna analiza dostępnych źródeł i materiałów dotyczących ilości dzieci 
uczestniczących w szkoleniu KSOS, ilości wydanych odznak „Już pływam”. 

Z zebranych informacji wynika że w zakresie pływania jako jednej z form 
bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci w młodszym wieku szkolnym Kra-
kowski Szkolny Ośrodek Sportowy odegrał bardzo istotną rolę.W latach 
2005/06–2011/12 dzieci osiągnęły bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego w zakresie pływania.

Słowa kluczowe

pływanie, bezpieczeństwo, pływanie dzieci 

Wstęp

Już w XVI wieku polski poeta Jan Kochanowski podkreślał ważność utrzymy-
wania zdrowia w swojej fraszce1: 

(…) Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz”

1  W. Wiesner, Pływaj razem z nami, poradnik dla wszystkich, Astrum, Wrocław 1997.
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Bezpieczeństwo zdrowotne wiąże się zarówno ze sferą mentalną jak i fizycz-
ną człowieka. Na zdrowie człowieka mają również wpływ nawyki żywieniowe. 
Warto zwrócić uwagę, że bardzo ważne jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne 
od najmłodszych lat, gdyż dzieci są narażone na manipulacje lub dokuczanie 
ze strony swoich rówieśników czy osób dorosłych. W szkołach występuje wiele 
sytuacji, kiedy jeden uczeń lub grupa uczniów znęca się nad rówieśnikiem czy 
nawet młodszym uczniem. I tutaj należy podkreślić bardzo dużą rolę nauczy-
cieli, którzy powinni tak kierować zespołem klasowym, aby panowały w nim 
jak najlepsze relacje między wszystkimi uczniami. Oczywiście nie można zapo-
mnieć o rodzicach, którzy jako główni wychowawcy swoich pociech winni tak 
kierować ich wychowaniem, by stali się porządnymi obywatelami w przyszłości.

Jak już wspomniano wcześniej z bezpieczeństwem zdrowotnym człowieka 
związane są nawyki żywieniowe. 

Jeśli chodzi o sferę fizyczną dzieci, to bardzo ważną rolę mają do spełnienia 
tutaj nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach. Ich zadaniem jest tak pro-
wadzić lekcje aby jak najmocniej zachęcać swoich pupili do aktywnego udziału 
w zajęciach, ale także aktywnego spędzania wolnego czasu. Powinni oni również 
podkreślać bardzo istotą rolę ruchu jaką pełni on w życiu człowieka. Należy tu 
wspomnieć, że ruch między innymi wspomaga rozwój fizyczny, poprawia samopo-
czucie, pozwala zrozumieć, że w życiu nie wszystko przychodzi łatwo i przyjemnie. 

W dbaniu o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w młodszym wieku szkol-
nym rodziców i szkołę powinny wspierać różne instytucje prywatne lub pań-
stwowe. W aspekcie fizycznym bezpieczeństwa zdrowotnego ważnym ele-
mentem jest pływanie. 

Pływając, znajdujemy się w warunkach wodnych, w których nasz kręgo-
słup znajduje się w całkowitym odciążeniu. Jest to bardzo duży plus dla tych 
osób, które zmagają się z problemami kręgosłupa. Środowisko wodne stwarza 
także świetne warunki do korekcji wad postawy 2 3 4.  

Poprzez pływanie nasz organizm hartuje się, co pozwala zapobiegać zacho-
rowaniom. Dzięki pływaniu zwiększa się wydolność organizmu oraz możemy 
opóźnić oznaki procesu starzenia się5 6.
2  B. Czabański, Pierwsze lekcje pływania, [w:] Teoria pływania, cz. I i II, red. Czabański B., 

AWF, Wrocław 1984.
3  I. Gedl–Pieprzyca, Wykorzystanie środowiska w leczeniu skolioz, [w:] Masowa nauka pływa-

nia, red. Babulska Ł., KSOS, Kraków 1999.
4  R. Karpiński, Karpińska M. J., Pływanie: sport, zdrowie, rekreacja, AWF, Katowice 2009.
5  Z. Cendrowski,  Ruch to życie, rekreacyjny trening biegowy dla amatorów, Varsovia, Warszawa1987.
6  Z. Cendrowski,  Żyć sto lat, SPAR, Warszawa 1988.
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Dzięki pływaniu możemy rozwijać zdolności motoryczne dziecka ta-
kie jak: siła, wytrzymałość, szybkość i koordynacja ruchowa. Czynność ta 
wzmacnia również psychikę poprzez kształtowanie takich cech osobowości 
jak: odwaga, zdyscyplinowanie, systematyczność, samodzielność1 5 6 7 8. 

Ponadto regularne pływanie zapobiega przeziębieniom, wzmacnia naczynia 
krwionośne i zakończenia nerwowe skóry oraz poprawia przemianę materii 
i krążenie krwi. Rozwija również mięśnie (w tym mięśnie oddechowe), wzmac-
nia stawy, zwiększa pojemność życiową płuc, uaktywnia całe płuca1 2 9. 

Umiejętności pływackie opanowane na co najmniej dobrym poziomie po-
zwalają na bezpieczne przebywanie nad wodą, ratowanie innych osób nieko-
niecznie przez profesjonalnego ratownika1 2. 

Materiał i metoda badań

Materiał badawczy stanowiły kroniki oraz sprawozdania z działalności Kra-
kowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w latach 1974-2012.

Podstawową metodą badawczą jaką wykorzystali autorzy w swojej pracy 
była krytyczna analiza dostępnych źródeł i materiałów dotyczących ilości dzieci 
uczestniczących w szkoleniu KSOS, ilości wydanych odznak „Już pływam”. 

Wyniki badań

Jak zaznaczyliśmy wcześniej bardzo ważna jest współpraca rodziców, szkoły 
a także różnych instytucji prywatnych i państwowych aby bezpieczeństwo zdro-
wotne dzieci w młodszym wieku szkolnym mogło być na wysokim poziomie. 

Jedną z instytucji w zakresie sfery fizycznej jest Krakowski Szkolny Ośrodek 
Sportowy, gdzie prowadzonych jest wiele zajęć dla dzieci i młodzieży – w tym 
również zajęcia z nauki pływania. Nauczyciele KSOS wiedzą jak bardzo waż-
ną rolę odgrywa pływanie w bezpieczeństwie zdrowotnym dzieci w młodszym 
wieku szkolnym i starają się przekazać tę wiedzę swoim podopiecznym.

Poziom nauczanych umiejętności pływackich wyraża się niewątpliwie opa-
nowaniem określonego stopnia pływania, co przekłada się na bezpieczeństwo 
zdrowotne dzieci w młodszym wieku szkolnym. W niniejszej publikacji jako 
kryterium opanowania przez dzieci umiejętności pływackich zostały uwzględ-
nione zdobyte przez nich złote, srebrne i brązowe odznaki „Już pływam” w la-
tach 1974–2012. 

7  Z. Chromiński, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, IWZZ, Warszawa 1987.
8  E. Bartkowiak, Witkowski M., Nauczanie pływania – podstawy bezpieczeństwa w wodzie, 

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.
9  B. Czabański, M. Fiłon, K. Zatoń (red.), Elementy teorii pływania, AWF, Wrocław 2003.
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Tabela 1. Liczba dzieci zapisanych na początku roku szkolnego, 
liczba dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania oraz odsetek 
dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania w KSOS w latach 
1974/75–2011/1210.

Rok szkolny Liczba dzieci  
zapisanych

Liczba dzieci, które ukończyły 
pełny kurs pływania

N %
1974/1975 2374 1682 71
1975/1976 2040 1545 76
1976/1977 2635 1933 73
1977/1978 2682 1989 74
1978/1979 2433 1826 75
1979/1980 2694 1920 71
1980/1981 2962 2075 70
1981/1982 2681 1874 70
1982/1983 2545 1985 80
1983/1984 2365 1932 82
1984/1985 2034 1735 85
1985/1986 2367 1726 73
1986/1987 2296 1731 75
1987/1988 2150 1723 80
1988/1989 2048 1664 81
1989/1990 2068 1705 83
1990/1991 2205 1853 84
1991/1992 2520 2255 90
1992/1993 2653 2283 86
1993/1994 2944 2530 86
1994/1995 3147 2687 85
1995/1996 3028 2377 79
1996/1997 2902 2411 83
1997/1998 2700 2332 86
1998/1999 2593 2301 89
1999/2000 2579 2281 88
2000/2001 2548 2240 88
2001/2002 2337 2018 86
2002/2003 2366 2099 89
2003/2004 2471 2197 89
2004/2005 2059 1819 88
2005/2006 2243 2036 91
2006/2007 2233 2030 91
2007/2008 2150 1933 90

10  M. Rojowski. Umiejętności pływackie dzieci w młodszym wieku szkolnym objętych szkole-
niem Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w latach 1968-2012 w aspekcie uwarun-
kowań programowych, Praca magisterska, AWF, Kraków 2013.
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2008/2009 1984 1859 94
2009/2010 2227 2088 94
2010/2011 2024 1915 95
2011/2012 2008 1884 94

Razem 92 295 76 473 83

Wykres 1. Odsetek dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania 
w KSOS w latach szkolnych 1974/75–1981/82.

Wykres 2. Odsetek dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania 
w KSOS w latach szkolnych 1982/83–1996/97.
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Wykres 3. Odsetek dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania 
w KSOS w latach szkolnych 1997/98–2011/12.

Na podstawie danych przedstawionych na wykresach 1–3 można stwier-
dzić, że odsetek dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania w latach 
1974/75–2011/12 wykazuje tendencje wzrostowe. Odsetek zawiera się 
w przedziale od 70 do 95%. Największy wzrost przypada na rok szkolny 
1991/92 (o 6%).

Tabela 2. Liczba Odznak „Już pływam” ogółem i ich odsetek 
w stosunku do dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania w KSOS 
w latach 1974/75–2011/12.

Rok szkolny
Odznaki „Już pływam” Ogółem
N %

1974/1975 1109 66
1975/1976 1098 71
1976/1977 1248 65
1977/1978 1358 68
1978/1979 1276 70
1979/1980 1210 63
1980/1981 1328 64
1981/1982 1218 65
1982/1983 1310 66
1983/1984 1430 74
1984/1985 1336 77
1985/1986 1416 82
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1986/1987 1281 74
1987/1988 1381 80
1988/1989 1230 74
1989/1990 1381 81
1990/1991 1511 82
1991/1992 1804 80
1992/1993 1804 79
1993/1994 2120 84
1994/1995 2136 80
1995/1996 1840 77
1996/1997 1901 79
1997/1998 1763 76
1998/1999 1804 78
1999/2000 1694 74
2000/2001 1682 75
2001/2002 1595 79
2002/2003 1771 84
2003/2004 1781 81
2004/2005 1566 86
2005/2006 1765 87
2006/2007 1731 85
2007/2008 1666 86
2008/2009 1593 86
2009/2010 1795 86
2010/2011 1658 87
2011/2012 1805 96

Razem 59 395 78
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Wykres 4. Odsetek Odznak „Już pływam” ogółem zdobytych przez 
dzieci w KSOS w latach szkolnych 1974/75–1985/86.

Wykres 5. Odsetek Odznak „Już pływam” ogółem zdobytych przez 
dzieci w KSOS w latach szkolnych 1986/87–1997/98.
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Wykres 6. Odsetek Odznak „Już pływam” ogółem zdobytych przez 
dzieci w KSOS w latach szkolnych 1998/1999–2011/12.

Analizując wykresy 4–7, można stwierdzić, że odsetek ten kształtował się 
między 51 a 96%. Odstetek ten generalnie wykazywał tendencje wzrostowe. 

Tabela 3. Ilość 3–stopniowych Odznak „Już pływam” i ich odsetek 
w latach 1974/75–2011/12.

Rok szkolny
Ilość odznak i ich odsetek

Złote Srebrne Brązowe
N % N % N %

1974/1975 215 19 290 26 604 55
1975/1976 204 19 285 26 609 55
1976/1977 249 20 355 29 644 51
1977/1978 315 23 437 32 606 45
1978/1979 289 22 390 31 597 47
1979/1980 231 19 377 31 602 50
1980/1981 293 22 432 33 603 45
1981/1982 252 21 340 28 626 51
1982/1983 277 21 400 31 633 48
1983/1984 357 25 469 33 604 42
1984/1985 322 24 447 34 567 42
1985/1986 344 24 483 34 589 42
1986/1987 300 23 427 34 554 43
1987/1988 258 19 568 41 555 40
1988/1989 323 26 536 44 371 30
1989/1990 407 30 553 40 421 30
1990/1991 429 28 537 36 545 36
1991/1992 524 29 665 37 615 34
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1992/1993 556 31 676 37 572 32
1993/1994 693 33 833 39 594 28
1994/1995 724 34 800 38 612 28
1995/1996 668 36 642 35 530 29
1996/1997 559 29 718 38 624 33
1997/1998 565 32 624 35 574 33
1998/1999 554 31 646 35 604 34
1999/2000 552 33 614 36 528 31
2000/2001 584 35 643 38 455 27
2001/2002 629 40 513 32 453 28
2002/2003 638 36 601 34 532 30
2003/2004 615 35 650 36 516 29
2004/2005 513 33 575 37 478 30
2005/2006 724 41 583 33 458 26
2006/2007 796 46 527 30 408 24
2007/2008 725 44 551 33 390 23
2008/2009 836 53 446 28 311 19
2009/2010 852 47 609 34 334 19
2010/2011 845 51 544 33 269 16
2011/2012 913 51 568 31 324 18

Razem 19 130 32 20 354 34 19 911 34

Wykres 7. Odsetek złotych, srebrnych i brązowych Odznak  
„Już pływam” zdobytych przez dzieci w KSOS w latach szkolnych 
1974/75–1985/86.
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Analizując dane zawarte na wykresie nr 8, można zauważyć, iż liczba ta 
zawierała się w granicach od 19–24% dla Odznak złotych, 26–34% dla srebr-
nych i 42–55% dla brązowych. Na podstawie tego wykresu można również 
stwierdzić, że dzieci otrzymywały w tym czasie najwięcej odznak brązowych, 
a najmniej złotych. Odznaki złote i srebrne utrzymują się na mniej więcej rów-
nym poziomie, natomiast brązowe wykazują ogólnie tendcencję spadkową.

Wykres 8. Odsetek złotych, srebrnych i brązowych Odznak „Już 
pływam” zdobytych przez dzieci w KSOS w latach szkolnych 
1986/87–1997/98.

Rozważając dane zaprezentowane na wykresie nr 9, można stwierdzić, że 
liczba Odznak złotych oscylowała w granicach 23–32%, srebrnych 34–44% 
i brązowych 28–43%. Odznaki złote generalnie notują wyraźny wzrost, nato-
miast brązowe spadek, a odznaki srebrne raz rosną raz maleją. W tym okresie 
(1986/87–1997/98) tak jak w poprzednim, dzieci zdobywały najwięcej od-
znak srebrnych a najmniej złotych10.
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Wykres 9. Odsetek złotych, srebrnych i brązowych Odznak „Już 
pływam” zdobytych przez dzieci w KSOS w latach szkolnych 
1998/99–2011/12.

Analizując dane zilustrowane na wykresie nr 10, należy zauważyć, że liczba 
odznak złotych zawierała się w granicach 31–53%, srebrnych 28–38% i brą-
zowych 16–34%. Na podstawie wykresu nr 10 można również stwierdzić, 
że bardzo wyraźny wzrost charakteryzuje odznaki złote, a bardzo widoczny 
spadek brązowe. 

Podsumowanie

Rozważając efektywność nauczania umiejętności pływackich dzieci w młod-
szym wieku szkolnym kształconej przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 
w latach 1974–2012, wyrażanych ilością zdobytych odznak „Już pływam” trze-
ba stwierdzić, że liczba tych odznak osiągała zróżnicowany poziom z wyraźną 
tendencją wzrostową, a w szczególności w odniesieniu do złotych odznak.

W ciągu 38 lat (1974–2012) w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sporto-
wym rozdano dzieciom 59 395 3-stopniowych odznak „Już pływam” i od-
setek ten stanowi 78% dzieci, które ukończyły pełny kurs pływania, w tym:
- 19 130 złotych (25%),
- 20 354 srebrnych  (27%),
- 19 911 brązowych (26%)10.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie zdobywanych Odznak w zależności od 
okresu czasu, można zauważyć, iż od wprowadzenia w 1974 roku trzystop-
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niowej odznaki „Już pływam” odsetek zdobytych Odznak ogółem sukcesyw-
nie z roku na rok wzrastał. 

Ale przez pierwsze 14 lat (1974–1988) dzieci otrzymały zdecydowanie 
najwięcej odznak brązowych (47%), w stosunku do złotych (22%) i srebr-
nych (32%). 

W następnym okresie (1988/89–2004/05) ilość odznak złotych (32%), 
srebrnych (36%) i brązowych (30%) była proporcjonalnie zbliżona10. Z tego 
można wywnioskować, iż dzieci osiągnęły nieco wyższy poziom umiejętności 
pływackich a także bezpieczeństwa zdrowotnego w porównaniu z poprzed-
nim okresem.

W ostatnim okresie (2005/06–2011/12) ilość otrzymanych odznak zło-
tych (48%)  bardzo wyraźnie przewyższyła liczbę odznak brązowych (21%) 
i  srebrnych (32%)10. Świadczyć to może o tym, że w tym okresie dzieci 
osiągnęły zdecydowanie wyższy poziom opanowanych umiejętności pły-
wackich oraz bezpieczeństwa zdrowotnego aniżeli w latach wcześniejszych 
(1974/75–2004/05). 

Wnioski

Z powyższych informacji zawartych w podsumowaniu można stwierdzić, że 
w zakresie pływania jako jednej z form bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci 
w młodszym wieku szkolnym Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy odegrał 
bardzo istotną rolę.

W latach 2005/06–2011/12 dzieci osiągnęły bardzo wysoki poziom bez-
pieczeństwa zdrowotnego w zakresie pływania.
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ŚWIATOWEJ - SPOJRZENIE ELIT 
NA PRZYKŁADZIE KSIĘŻNEJ MARII 

ZDZISŁAWOWEJ LUBOMIRSKIEJ

Abstract

Princess Maria nee Branicka Lubomirska lived at the turn of the century. She 
was married to Prince Zdzisław Lubomirski, who was lawyer, landowner, 
conservative politician and chairman of the ‘Central Civil Committee’. She 
was well - read,  so when World War I began,  she decided to wrote down 
important events and her own feelings. Her diary was written in the classics 
form, for instance princess used a first-person narrative. In the diary, she was 
writing about diplomacy, society and of course the cruelty of war. Besides 
Maria Lubomirska was describing the successes of her husband and most in-
fluential people in Warsaw and Galicia. Princess did not think about official 
publication. However, the memories was first published in 1997. Now, when 
we are reading the diary, we are there, an insight into the past.
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160 

Monika Wąs

Abstrakt

Księżna Maria z Branickich Lubomirska żyła na przełomie XIX i XX wieku. 
Była żoną księcia Zdzisława Lubomirskiego, prawnika, ziemianina, konser-
watywnego polityka, przewodniczący Centralnego Komitetu Obywatelskie-
go. Jako osoba oczytana, zdecydowała się spisać ważne wydarzenia z okresu 
I wojny światowej oraz towarzyszące im emocje. Sztambuch został napisany 
w klasycznej formie, np. księżna używała narracji pierwszoosobowej. Na kar-
tach pamiętnika zawarła informacje dotyczące dyplomacji, społeczeństwa, ale 
nade wszystko okrucieństwa towarzyszącego wojnie. Pisała o sukcesach męża 
oraz wykonywała portrety najbardziej wpływowych ludzi żyjących wówczas 
w Warszawie i Galicji. Księżna nie myślała o publikacji wspomnień. Jednak 
pierwsza publikacja miała miejsce w roku 1997. Lektura pamiętników księż-
nej Lubomirskiej umożliwia poznanie okresu I wojny światowej z innej, za-
pewne bliższej czytelnikowi,  perspektywy.

Słowa kluczowe

księżna Lubomirska, Zdzisław Lubomirski, I wojna światowa

W jaki sposób obraz wojny potrafiła naszkicować arystokratka żyjąca na 
przełomie XIX i XX wieku? Czy i jak ówczesna kobieta rozumiała znaczenie 
konfliktu zbrojnego? Co frapowało żonę jednego z najważniejszych polity-
ków polskich okresu I wojny światowej? Które obszary życia były jej bliskie, 
a które obce? Czy działalność polityczna umykała ówczesnym kobietom? Jaką 
rolę spełniały w społeczeństwie, a jaką pragnęły spełniać?

Sztuka pisania pamiętników środkuje poniekąd pomiędzy sztuką historyczną 
a poetycką mając pewną sobie właściwą od obydwu odrębność1. Maria z Bra-
nickich Lubomirska pozostawiła sześćdziesiąt jeden zeszytów zapisków z lat 
1914 – 19182. Opisu dokonywała z perspektywy arystokratki o poglądach 
prorosyjskich. Wywodziła się z rodu kojarzonego do dnia dzisiejszego carycą 
Katarzyną II. Przodek Księżnej, Franciszek Ksawery, naznaczył rodzinę hańbą 
targowicy3. Maria była najstarszą córką Władysława Branickiego i Julii z Po-
tockich. Ojciec, właściciel wielkich dóbr na Ukrainie i w Galicji Zachodniej, 
wyjątkowo dbał o kwestie społeczne. Uiścił znaczne sumy na budowę szpitali 

1  S. Askenazy, Wczasy historyczne, Wyd. II, Warszawa 1902, s. 54.
2  J. Pajewski, Słowo wstępne [w:] Pamiętniki Księżnej Zdzisławowej Lubomirskiej 1914  – 

1918, Poznań 1997, s. 10.
3  T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 44.
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oraz ochronek dostępnych dla ogółu ludności. Wspierał polskie instytucje 
naukowe, a także fundował stypendia dla niezamożnej młodzieży. Dla war-
szawskich robotników zbudował dom z tanimi mieszkaniami 4. Ofiarność 
i służbę ubogim zaszczepił u córek. Maria wniosła część tradycji Branickich 
do domu Lubomirskich. Związek małżeński ze Zdzisławem Lubomirskim za-
warła, bowiem 6 września 1893 roku (s. 47) .Wszechstronnie wykształcona, 
czytała i poddawała krytyce arcydzieła literackie. Znała historię Polski, w tym 
dzieje poszczególnych rodów magnackich. Tworzyła zapiski jednocześnie 
w dwóch językach obcych – francuskim i angielskim. Współdziałała w or-
ganizowaniu tajnego szkolnictwa polskiego dla włościan. Prowadziła bujne 
życie towarzyskie, dużo korespondowała. Zapoznawała się z aktualnymi wy-
darzeniami politycznymi przedstawionymi w prasie polsko- i obcojęzycznej. 

Zdzisławowa Lubomirska opisała okres I wojny światowej z własnej per-
spektywy. Pamiętniki przygotowała dla dzieci, dedykowała je Małej Wsi. Nie 
wyjaśniała swych dążeń, nie usprawiedliwiała swojego postępowania, nie my-
ślała o publikacji, raczej spisywała wrażenia o wydarzeniach, których była 
świadkiem. Nadało to wspomnieniom wyjątkową wartość badawczą. 

Zapiski Księżnej zostały ujęte w spójną całość dopiero przez Janusza Pa-
jewskiego i opatrzone objaśnieniami Aleksandry Kosickiej – Pajewskiej. Re-
daktorzy nie zostali dobrani przypadkowo. Janusz Pajewski był absolwentem 
Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnym historykiem, badaczem dziejów 
politycznych Polski i Europy w okresach nowożytnym oraz najnowszym, na-
uczycielem akademickim, a także promotorem prac doktorskich5. Zajmował 
się również życiem i działalnością Zdzisława Lubomirskiego – opracował bio-
gram regenta zamieszczony w Polskim Słowniku Biograficznym6. Aleksan-
dra Kosicka – Pajewska, obecnie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, zadbała o zachowanie charakteru wypowie-
dzi Księżnej. W 1997 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazało 
się pierwsze wydanie Pamiętników Księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 
1914  – 1918, zaś dodatkowy nakład wypuszczono w 2002 roku. Książka 
złożona jest z: słowa wstępnego, osiemnastu rozdziałów, aneksu, wyjaśnienia 
od redakcji, indeksu oraz spisu ilustracji, mieści się łącznie na 747 stronach. 
Wzbogacona została trzydziestoma dwoma fotografiami rodzinnymi. 

4  W. Adamczyk, Branicki Władysław (1848  – 1914) [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
pod red. W. Konopczyńskiego, Tom II, Kraków 1936, s. 413.

5  Kto jest kim w Polsce?, Edycja IV, pod red. B. Cynkier, Warszawa 2001, s. 700.
6  Zob.: J. Pajewski, Lubomirski Zdzisław (1865 – 1943) [w:] Polski Słownik Biograficzny, 

pod red. E. Rostworowski, Tom XVIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 66 – 69.
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Ramy chronologiczne zostały wyznaczone na lata 1914 – 1918 są, więc 
zgodne z  treścią pamiętnika. Pierwszy wpis Księżnej Lubomirskiej powstał 
26 lipca 1914 roku, zaś ostatni 14 listopada 1918 roku. Rozdziały zosta-
ły opatrzone tytułami. Każdy zawiera daty graniczne oraz trafne nawiązanie 
do treści - krótki komentarz, podanie miejsca pobytu autorki lub istotne-
go wydarzenia politycznego. Grupę pierwszą stanowią rozdziały pierwszy, 
trzeci, czwarty, ósmy oraz dziewiąty. Autorka nadając tytuły odnosiła się do 
towarzyszących jej emocji, sformułowania były niejednokrotnie poetyckie, 
np.  jak iskra padła na proch, czy towarzyskie zapasy w stolicy. Maria Zdzi-
sławowa Lubomirska dużo podróżowała w latach 1915 – 1918, ale jedynie 
wyjazdy uznane przez nią za zagraniczne stały się tytułami rozdziałów, w tym 
drugiego, szóstego, siódmego, czternastego i siedemnastego. Wydarzenia po-
lityczne, które Księżna Lubomirska szczególnie mocno podkreślała, tytułując 
nimi poszczególne partie tekstu to: Warszawa w niebezpieczeństwie (rozdział 
III), otwarcie Rady Miejskiej (rozdział X), Akt piątego listopada (rozdział XI), 
otwarcie Rady Stanu (rozdział XII), wstrząsające echa rewolucji rosyjskiej (roz-
dział XIII), intronizacja Rady Regencyjnej (rozdział XV), pokój brzeski (roz-
dział XVI) oraz poddanie się (rozdział XVIII). Poszczególne rozdziały składają 
się z wpisów nanoszonych przez Marię Lubomirską niemal codziennie. Au-
torka podawała dzień tygodnia oraz datę sporządzenia notatki – dzień i mie-
siąc. Czasem dodawała jeszcze miejsce pobytu, np. Mała wieś (s.489). Rzadko 
wprowadzała modyfikacje nagłówków. Wiązały się one najczęściej z świętami 
np. Trzech Króli (s. 583). 

W każdym rozdziale zostały przedstawione wydarzenia wojskowe i poli-
tyczne oraz społeczne. Autorka nie szczędziła szczegółów odnoszących się do 
życia prywatnego i uczuciowego. Charakteryzowała również nowo poznane 
osoby, wypowiadała sądy, niejednokrotnie emocjonalne i krzywdzące.

Zdzisławowa Lubomirska wyjątkowo dużo miejsca na kartach pamięt-
ników poświęciła sprawom wojskowym i politycznym. Nie ograniczała się 
jedynie do Królestwa Polskiego, opisywała politykę zaborców oraz wszyst-
kich państw biorących udział w wojnie, o których przeczytała w prasie bądź 
usłyszała na spotkaniach towarzyskich. Wyrażała się pochlebnie o Belgach 
i Serbach. Nie wszystkie rozkazy dowódców oraz manewry wojsk rozumia-
ła. Posiadała o nich jedynie szczątkowe informacje, które wykorzystywała do 
tworzenia własnych interpretacji. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 
opisu dotyczącego bombardowania Dardaneli (s. 139, 142, 143). Księżna 
odwołała się do upadku Konstantynopola i wypowiadała własne sądy. Nie 
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podawała dat, zaś nazwiska dowódców wymieniała sporadycznie. Podobny 
charakter miały opisy dotyczące np. bombardowania Jałty (s. 127) i Dun-
kierki (s.172) oraz oblężenia Verdun (s. 328, 330). Doniesienia dotyczące 
np. zdobycia Przemyśla (s. 151) i wkroczenie Niemców do Warszawy (s.227) 
były znacznie bardziej szczegółowe. Zdzisławowa Lubomirska z należytą sta-
rannością potraktowała  kwestie polityczne. Wspominała, więc między inny-
mi o powstaniu Komitetu Narodowego Polskiego (s.81), stosunkach panują-
cych w Galicji (s. 104), encyklice papieskiej nawołującej do pokoju (s. 113), 
urzędowaniu księcia Pawła Engałyczewa (s. 116, 129, 225, 238, 283). Opi-
sała posiedzenia w Dumie (s. 127, 223-224), czy też zmiany w prawie rosyj-
skim dotyczące nabywania ziemi (s.132). Podkreślała znaczenie Aktu piątego 
listopada (s. 423 – 425). Wyjątkowo skrupulatnie podjęła się odnotowywa-
nia sukcesów i porażek politycznych Zdzisława Lubomirskiego. Uważała, iż 
przestał on być jej mężem, gdy zaślubił Naród (s. 22). Uwypuklała znaczenie 
każdego spotkania i rozmowy prowadzonej przez Lubomirskiego oraz propo-
zycji pełnienia urzędu złożonej na jego ręce (s. 158). Objęcie przez Księcia 
stanowiska prezydenta Warszawy było jednak przełomowe (s. 230), od tego 
momentu Lubomirska opisywała każdą decyzję polityczną męża, jego plany 
oraz poglądy. Przedstawiała kandydatów oraz członków Rady Regencyjnej. 
Wymieniła prócz tego zabawne określenia nadane przyszłym regentom – Ła-
cina, Pierzyna, Dziecina (s. 531). Barwnie opisała dzień intronizacji Rady 
Regencyjnej. Podała drobne szczegóły  – wygląd oraz gesty ludzi (s. 546), 
przemowy (s. 547) i własne wrażenia. Przedstawiła relację z pobytu regen-
tów w Berlinie i Wiedniu (s. 590). Omówiła dekret Rady Regencyjnej o Ra-
dzie Stanu7 (s.601) a także nastroje panujące wśród regentów po podpisaniu 
pokoju brzeskiego bez ich udziału (s. 605). Podkreślała szczytne inicjatywy 
forsowane przez Zdzisława Lubomirskiego, np. powołanie Komitetu Opieki 
Narodowej dla Żołnierzy Polaków i ich Rodzin (s. 620 – 621).

Problemy społeczne nie były obce Księżnej Lubomirskiej. Dostrzegała 
negatywne konsekwencje działań wojennych. Przekazywała, więc zasłysza-
ne od żołnierzy opowieści o walkach. Dodawała własne brutalnie dokład-
ne opisy rannych (s. 33, 34). Wspominała o ofiarach gazów bojowych sto-
sowanych przez Niemców (s. 186). Przedstawiała dylematy kobiet w czasie 
wojny (s. 35). Pisała o chorobach i epidemiach (s. 661 – 662), bezdomności 
(s. 226),  reglamentacji żywności (s. 343). Szacowała skalę zjawisk.

7  Relację Księżnej warto porównać z tekstem Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego 
(Dz. U. 1918 nr 2 poz. 2).
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Maria Zdzisławowa Lubomirska poddawała otaczającą rzeczywistość wni-
kliwej analizie. Wynikiem większości przemyśleń były często złośliwe, acz-
kolwiek trafne oceny na temat polityków, znanych i mniej znanych postaci, 
z którymi przyszło się jej zetknąć. Człowiekiem małym, tragicznie ironicznie 
zestawionym z wypadkami olbrzymimi nazwała cara Mikołaja II (s. 86). Rów-
nie niepochlebną opinię zanotowała na temat Franciszka Józefa - starego ra-
mola (s. 94), Józefa Piłsudskiego – niebezpiecznego awanturnika (s. 424), czy 
Wincentego Witosa – chytrego chłopa (s. 705). Władysław Sikorski zdaniem 
Księżnej Marii sprawiał ujemne, podrzędne wrażenie (s. 439). Niektórym po-
staciom przypisywała cały zestaw negatywnych cech psychofizycznych. Nie-
jakiego pułkownika Osufiewa, zabawiającego towarzystwo podczas niedziel-
nego śniadania, scharakteryzowała, jako mężczyznę o wyglądzie perukarza, 
małej inteligencji, pewności, że się podoba kobietom (s. 25). Zestawiając ze sobą 
Rosjan i Niemców odnosiła się do własnych doświadczeń, ale i stereotypów. 
Pisała, że urzędnik rosyjski jest wstrętny, zaś żołnierz rosyjski budzi podziw 
ogólny i męstwem na polu bitwy, wytrzymałością w potrzebie, dziecinną pro-
stotą charakteru i rezygnacją przy konaniu (s. 83). Niemców nazywała formali-
stami i konserwatystami. Przypisywała im skąpstwo, brak litości oraz pogardę 
w stosunku do innych narodów (s. 282).  Według pamiętnikarki zmieniali się 
oni z wilka w baranka  jedynie w odpowiedzi na niesprzyjające okoliczności 
(s. 693). Niemki miały być zaś pozbawionymi wszelkiego wdzięku, domowy-
mi kurami mniej lub bardziej wypierzonymi (s. 591). Księżna nie ustępowała, 
więc w dowcipie Kazimierzowi Chłędowskiemu8. Jedną z nielicznych, pozy-
tywnych opinii, jakie zanotowała w swym dzienniku intymnym, była ta doty-
cząca cesarza Karola Habsburga. Przedstawiła go, bowiem jako energicznego, 
młodego ujmującego mężczyznę o dobrych chęciach (s. 516). 

Księżna Maria ochoczo pisała o najbliższej rodzinie, kręgu przyjaciół 
i znajomych. Dzieci i męża przedstawiła już na pierwszych kartach pamięt-
ników. Używała w stosunku do nich zdrobnień, np. Zdziś, Julcia, Dosia. 
Szczególną atencją darzyła jednak Carla Gustawa Mannerheima – barona, 
marszałka i fińskiego bohatera narodowego9. Wspominała wyłącznie o jego 
pozytywnych cechach. Przypisywała mu odwagę i spokój (s. 12) oraz ambi-
cję (s. 67). Podkreślała zalety fizyczne (s. 268). Charakteryzowała ich relację 
poprzez opisy emocji towarzyszących sytuacjom dnia codziennego. Herbata 
8  Zob.: K. Chłędowski, Album fotograficzne, Warszawa 2007, K. Chłędowski, Pamiętniki, 

Tom I, Galicja (1843 – 1880), Wrocław 1951; K. Chłędowski, Pamiętniki, Tom II, Wiedeń  
(1881 – 1901),Wrocław 1951.

9  Zob. C. G. Mannerheim, Wspomnienia, Warszawa 1996. 
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w towarzystwie Mannerheima nasunęła jej refleksję, że od promienia niewie-
ścich oczu taje nawet ta męska i żołnierska łuska i wychyla się ze skorupy trwoż-
ny cień człowieczej indywidualności (s. 124). Opisywała także waleczne czyny 
przyjaciela (s. 644). Martwiła się o niego, więc pisała listy (s. 369), czekała na 
powrót. Przyznała, że gdy marszałek wróci do Warszawy, a ona uściśnie mu 
dłoń, będzie żałowała, że nie jest już młodą kobietą (s. 645).

Zrozumienie emocji towarzyszących Zdzisławowej Lubomirskiej w latach 
1914 – 1918 ułatwiają niebanalne sformułowania wplatane pomiędzy opisy 
wydarzeń politycznych, społecznych i rodzinnych. W pierwszych tygodniach 
1914 roku dookreśliła, że atmosfera wojenna jest wrażliwa jak giełda, napięta 
jak nerwy kobiece (s. 75). Niepewność związaną z przemieszczaniem się ob-
cych wojsk spuentowała słowami: wiadomości wojenne dobre lecz nadzieja sie-
dzi na huśtawce (s. 92). Wierząc, że Amerykanie wypowiedzą Niemcom woj-
nę stwierdziła, że Ameryka trwożna jest o dalsze losy swojego mienia, więc staje 
po stronie swych pożyczek (s. 350). Krytycznie odnosiła się do własnego pi-
sarstwa. Podkreślała niedociągnięcia, nadmieniała o znużeniu towarzyszącym 
zapisywaniu bieżących informacji (s. 152), wiedziała o braku przejrzystości 
notatek (s. 394). Obawiała się, że jej zapiski są nazbyt pobieżne (s. 441). 

Zdanie Marii z Branickich Zdzisławowej Lubomirskiej na temat własnego 
pamiętnika - bardziej wyczuwam siły niewidzialne niż widzę wypadki widzial-
ne (s.74) – odbiega od wrażeń czytelnika. Autorka przedstawiła na kartach 
dziennika intymnego wiele szczegółów politycznych, społecznych i gospodar-
czych. Zapiski Księżnej stanowią nieocenione źródło do badań nad wieloma 
dziedzinami. Służyć mogą podczas analizy mentalności polskiego społeczeń-
stwa na przełomie XIX i XX wieku. Oddają nastroje prorosyjskie oraz anty-
niemieckie występujące w Królestwie Polskim w okresie I wojny światowej 
oraz zmiany ich nasilenia. Liczne charakterystyki znanych postaci mieszkają-
cych w Królestwie Polskim również stanowią nieocenioną bazę dla historyka. 
Wyjątkowo ciekawe wydają się sylwetki polityków galicyjskich przedstawione 
przez osobę nieprzychylną władzom austriackim. Notatki należy uznać za 
unikatowe w danym przedziale czasowym również ze względu na płeć twórcy. 
Wspomnienia wojenne kreślili najczęściej mężczyźni - politycy10 i żołnierze11. 
Maria Lubomirska była nadto wyjątkowo dobrze poinformowana, jako żona 
prezydenta Warszawy a następnie członka Rady Regencyjnej. Przedstawia-
10  Zob.: L. Biliński, Wspomnienia i dokumenty, tom II, Warszawa 1924; I. Daszyński, Pa-

miętniki, tom II, Kraków 1926; W. Witos, Moje wspomnienia, tom II, Paryż 1964.
11  Zob.: R. Starzyński, Cztery lata w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914 – 1918, 

Warszawa 2012.
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ła poglądy polityczne męża. Zapiski stanowią, więc podstawowe źródło dla 
badacza zajmującego się życiem i działalnością Zdzisława Lubomirskiego. 
Barwne opisy minionej rzeczywistości, trafne pointy a nade wszystko gawę-
dziarski styl autorki potrafią zachęcić każdego miłośnika przeszłości do lektu-
ry, co najmniej kilkunastu stron.
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RECENZJA KSIĄŻKI DANIELA SCHACTERA 
„SIEDEM GRZECHÓW PAMIĘCI”

BOOK REVIEW: „THE SEVEN SINS OF MEMORY” 
BY DANIEL SCHACTER

Pamięć to zespół procesów poznawczy, bez którego ciężko wyobrazić sobie 
prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu. Dzięki niej człowiek jest 
zdolny do przechowywania i późniejszego wykorzystania nabytych informa-
cji. Najogólniej podzielić można ją na deklaratywną (jawną), w której skład 
wchodzą zapamiętane fakty i wydarzenia oraz niedeklaratywną (niejawną), 
w której wyróżnić można nabyte umiejętności, nawyki, czynności wykony-
wane automatycznie. Procesy pamięciowe ulegają zróżnicowaniu również ze 
względu na czas utrzymania się śladu pamięciowego. Czynnik ten dzieli je na 
krótkotrwałe i długotrwałe1. Pamięć jest niezbędna do nauki najprostszych 
czynności, do rozpoznawania bliskich osób lub znajomych miejsc, a także do 
organizacji dnia. W książce Daniela Schactera pt. „Siedem grzechów pamię-
ci”2 autor przedstawia pojęcie pamięci koncentrując się na jej niedoskonało-
ściach. Dzieli on „błędy” tego procesu poznawczego na dwie ogólne katego-
rie: 1. pomijanie (nietrwałość, roztargnienie, blokowanie) 2. przetwarzanie 
1  E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura,. Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej” Academica”, Warszawa 2006.
2  D. L. Schachter, Siedem grzechów pamięci, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-

wa 2001.
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(błędnej atrybucji, podatności na sugestię, tendencyjności, uporczywości). 
Jest to niezwykle interesujące i oryginalne podejście do tematu pamięci, dla-
tego książka ta zasługuje na szczególną uwagę. 

Daniel Schacter każdemu z „grzechów” pamięci poświęca jeden rozdział 
swojej książki, a na końcu zastanawia się nad tym czy aby na pewno każdy 
z tych aspektów jest negatywną właściwością tego procesu poznawczego. 

W pierwszym rozdziale zatytułowanym „grzech nietrwałości” autor 
przedstawia pamięć jako ulotną i podatną na zapominanie. Rozpoczyna on 
od przytoczenia jednych z pierwszych badań nad pamięcią prowadzonych 
prze Ebbinghausa. Filozof ten przeprowadzał badania na sobie, ucząc się 
listy nic nie znaczących ciągów liter, a następnie sprawdzając ile pamięta po 
różnych odcinkach czasu. Dzięki jego wynikom powstała krzywa zapomi-
nania obrazująca, iż najwięcej człowiek zapomina w niedługim okresie po 
przyswojeniu informacji, a im więcej czasu mija tym ubywa mu coraz mniej 
informacji. Autor zauważa, iż najbardziej podatne na zapominanie są takie 
szczegółowe informacje jak: czas, miejsce zdarzenia oraz to co mówiły po-
szczególne osoby. Wśród czynników wpływających na zanikanie, niektórych 
informacji w  czasie Schacter wymienia interferencje. Tworzenie nowych 
podobnych wspomnień wpływa na uogólnienie zapamiętanych informacji, 
rozmywanie się ich i mieszanie z nowymi doświadczeniami. Po upływie cza-
su człowiek nie pamięta szczegółów, a jedynie ogólny zarys zdarzenia. Autor 
zauważa również, że trwałość pamięci pogarsza się wraz z wiekiem, odwołu-
je się także w tym miejscu do genezy Alzhaimera wyjaśniając, że jest choro-
ba powodująca zaburzenia pamięci wywołana zniekształceniami w mózgu 
na skutek osadzania się płytek starczych. Następnie zostaje przytoczony 
przypadek pacjenta HM, któremu operacyjnie usunięto wewnętrzne części 
płata skroniowego (te same struktury są najbardziej uszkodzone przy cho-
robie Alzhaimera), na skutek czego nie pamiętał on czynności, które przed 
chwilą wykonał. Przypadek tego człowieka oraz późniejsze badania fMRI 
udowadniają ścisły związek między nietrwałością pamięci i wewnętrznymi 
partiami płata skroniowego. Schacter zauważa również, że na trwałość ko-
dowania informacji w pamięci wpływa to na jakim poziomie przetwarzana 
jest informacja oraz to co dzieje się z informacją podczas narodzin śladu 
pamięciowego (czyli przejścia informacji z pamięci roboczej do pamięci 
długotrwałej). Obok pacjenta HM autor przedstawił przypadek pacjenta 
KF po udarze, który spowodował zniszczenie tylnej części płata ciemienio-
wego na powierzchni lewej półkuli. Pacjent KF nie wykazywał trudności 
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w zapamiętywaniu codziennych doświadczeń w pamięci długotrwałej, jed-
nak nie był w stanie odtworzyć natychmiastowo więcej niż jednej cyfry. Na 
jego przypadku autor pokazuje, że pętla fonologiczna (podsystem pamięci 
roboczej odpowiedzialny za uczenie się nowego języka) może funkcjonować 
bez pamięci długotrwałej. Schacter piszę, iż aby przedłużyć czas przecho-
wywania informacji w pamięci powinno się o nich opowiadać, powtarzać 
je (aby wzmacniać połączenia nerwowe, które słabną z czasem) lub stoso-
wać mnemotechniki do ich zapamiętywania. Skutki nietrwałości wydają się 
i bez komentarza być oczywiste. Brak możliwości przypomnienia sobie jakiś 
w danej chwili pożądanych informacji doprowadza człowieka do frustracji 
i wprowadza w zły nastrój. Jednak w ostatnim rozdziale autor zauważa, że 
jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, gdyż nad-
miar informacji w pamięci prowadziłby do jej przepełnienia. Zapamiętana 
rzecz z upływem czasu staje się coraz trudniej dostępna i mniej podatna na 
wydobycie, ponieważ prawdopodobnie jeśli nie była długo używana to nie 
jest niezbędna.  

W drugim rozdziale książki „siedem grzechów pamięci” Schacter skupia 
się na właściwości jaką jest roztargnienie. Wyjaśnia on, iż jest to nie zapamię-
tanie informacji z powodu chwilowej nieuwagi albo zapamiętanie ale  nie-
możność jej wydobycia. Przykładem takiego zjawiska jest odłożenie okularów 
na skraj kanapy, a następnie szukanie ich po całym domu. Przyczyną tego 
jest fakt nie zakodowania informacji o tym gdzie odłożono okulary. Błąd 
roztargnienia może być spowodowany nie rozbudowaniem kodowanej infor-
macji wynikającym z zakłóceń lub odwrócenia uwagi podczas jej nabywania. 
W sytuacji podzielnej uwagi podczas uczenia się ludzie słabiej zapamiętują 
informacje. Pamiętają przeszłe wydarzenia dzięki: wspomnieniom i wraże-
niom znajomości. Efekt podzielności uwagi znacząco wpływa tylko na wspo-
mnienia. Starzenie się można porównać z chroniczną podzielnością uwagi. 
Czynności automatycznych ludzie często nie pamiętają w ogóle (np.  Jazda 
samochodem) zjawisko to nazywane jest „amnezją odautomatyczną”. W ba-
daniach z obrazowaniem PET okazało się, że w warunkach podzielnej uwagi 
oraz wykonywania czynności automatycznych, dolna cześć płata czołowego 
(odpowiedzialna za zapamiętywanie informacji) nie pełni swojej funkcji. 
Jednym z typów błędu roztargnienia jest „ślepota na zmianę” (osobom ba-
danym nie udaje się dostrzec zmiany zachodzącej w obserwowanym zdarze-
niu). Najsłynniejszym badaniem ilustrującym to zjawisko był eksperyment 
Simona i Chabris, w którym badacze prezentowali osobom badanym film, 
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na którym kilka zawodników odbijało piłkę do kosza. Osoby badane pro-
szone były o liczenie odbić piłki przez zawodników jednej z drużyn. Połowa 
osób nie zauważyła przebiegającego przez środek sceny człowieka przebra-
nego za goryla. Pamięć prospektywna, czyli pamięć dotycząca rzeczy, które 
ktoś zamierza zrobić w przyszłości została podzielona jak pisze Schacter na 
pamięć prospektywną opartą na czasie i  opartą na zdarzeniach. Problemy z tą 
pierwszą pojawiają się gdy nie udaje się utworzyć lub natrafić na wskazówkę, 
a z tą drugą gdy zdarzenie, które miało przypomnieć o zrobieniu czegoś nie 
spełniło swojej roli. Wskazówka musi występować w tym samym czasie w ja-
kim wykonywana jest czynność, którą ona przypomina. Starzenie znaczniej 
oddziałuje na zadania z użyciem pamięci prospektywnej opartej na czasie. 
Grzech roztargnienia można zwalczać poprzez umiejętne stosowanie „przy-
pominajek” czy wskazówek w postaci samoprzylepnych karteczek lub elek-
tronicznych kalendarzy. Pozytywną stroną tej właściwości pamięci jest fakt, 
iż wykonywanie czynności automatycznie jest oszczędne energetycznie i po-
znawczo. Zasoby zaoszczędzone na czynnościach automatycznych mogą zo-
stać wykorzystane do ważniejszych spraw. Gdyby człowiek kodował wszystkie 
szczegółowe elementy codziennych zdarzeń to pamięć zmieniłaby się w zbiór 
nieprzydatnych szczegółów. 

Trzeci rozdział przedstawia „grzech blokowania”, którego najbardziej po-
wszechnym efektem jest zjawisko „końca języka” (TOT) charakteryzujące się 
uczuciem znajomości jakiejś nazwy, sytuacji lub osoby ale także równocze-
snym brakiem możliwości jej wydobycia z pamięci. Nierzadko bywa również 
tak, iż osoba wie sporo na temat słowa, którego nie potrafi w danym momen-
cie odtworzyć (zna pierwszą literę, czy ilość sylab). Zjawisko występowania 
wyrazu „na końcu języka” może się wydłużać przez efekt „szpetnych sióstr”, 
czyli powtarzanie słów, które kojarzą się z przypominanym słowem, przez 
co nie możliwe staje się odpamiętanie go. Najczęstsza blokada wydobycia 
występuje podczas przypominania imion. Efekt ten jest widoczny w  „pa-
radoksie Baker”, w którym demonstruje się osobom badanym nieznajome 
męskie twarze oraz w jednej grupie listę zawodów, a w drugiej grupie listę 
nazwisk i prosi się o dopasowanie ich do zdjęć mężczyzn. Nazwiska w tym 
eksperymencie są identycznymi słowami jak zawody, a jednak przy później-
szym odpamiętywaniu osoby badane lepiej kojarzą zdjęcie z zawodem niż 
z nazwiskiem. Spowodowane jest to tym, że zawód dostawcza nam więcej 
informacji, a co za tym idzie skojarzeń, dzięki czemu łatwiej później przy-
pomnieć go sobie. W rozdziale tym zostaje przedstawiony model teoretycz-
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ny pamięci nazw własnych i pospolitych: pierwszy poziom to reprezentacja 
wzrokowa, drugi to reprezentacja pojęciowa, trzeci reprezentacja fonologicz-
na. Zapis fonologiczny zachodzi na końcu co wyjaśnia przypadek, w którym 
informacje na temat znanej osoby są dostępne ale jej imię już nie. Do tego 
modelu zostaje dodany kolejny etap: interpretacji, znajdujący się pomiędzy 
pojęciowym a fonologicznym. Słabe połączenie między węzłem identyfikacji 
osoby a reprezentacją leksykalną jest powodem większych zakłóceń przy wy-
dobyciu nazwy własnej, niż nazw pospolitych. Inną przyczyną łatwiejszego 
nazywania rzeczy niż osób jest to, że obiekt można określić wieloma synoni-
micznymi nazwami, a więc istnieje mniejsze prawdopodobieństwo blokady. 
W późniejszej części rozdziału zostaje przytoczony przypadek pacjenta LS, 
który na skutek wypadku doznał uszkodzenia części płata czołowego i skro-
niowego lewej półkuli mózgu. Powstałe defekty uniemożliwiły wypowiadanie 
przez pacjenta LS nazw własnych, natomiast nie sprawiało mu problemów 
wypowiadanie nazw pospolitych. Schorzenie to obecnie nazywa się anomią 
nazw własnych, często obserwuję się ją przy uszkodzeniach przedniej części 
lewego płata skroniowego. W rozdziale tym zostały również zaprezentowane 
techniki, które pozwalają zwalczyć blokowanie informacji w pamięci, np. je-
śli trzeba zapamiętać jakieś imię i nazwisko to dobrym pomysłem - jak pisze 
autor książki - będzie skojarzenie go z czymś co można łatwo sobie wyobrazić. 
Zablokowaniu może także ulec traumatyczne zdarzenie sprzed kilku minut/
godzin. Udowodniono również i przytoczono  w recenzowanej książce, że za-
pominanie o  molestowaniu seksualnym w dzieciństwie przez kogoś bliskiego 
z rodziny jest dłuższe niż przez kogoś obcego, ponieważ ofiara zostaje zależna 
od tej osoby. Wspomnienia traumatyczne są więc hamowane przed wydoby-
ciem z pamięci co kojarzy się bardzo z freudowskim wyparciem. Hamowanie 
wydobycia może objawiać się w przypadkach amnezji „psychogennej”, która 
polega na blokowaniu sporej części własnych, autobiograficznych przeżyć po 
stresie psychicznym. Osoby jej doświadczające mogą kreować zupełnie nowe 
wspomnienia.  Pozytywnym aspektem tej cechy pamięci jest fakt, że gdyby 
człowiek nie posiadał zdolności do blokowania, czyli hamowania to wszelkie 
informacje związane z jakimś przypadkowym bodźcem od razu przychodzi-
łyby na myśl tworząc bałagan i zamęt w myślach człowieka. 

Czwarty rozdział książki opisuje grzech błędnej atrybucji. Rozpoczyna się 
od zwrócenia uwagi przez autora na to jak znaczące dla pamięci były osią-
gnięcia z XIX wieku. Przytaczona zostaje także historia iluzji deja vu, która 
była interpretowana jako wspomnienie z poprzedniego życia (stanowiła jed-



172 

Natalia Ambroży

nocześnie dowód na występowanie reinkarnacji), czy też jako telepatyczne 
objawienie czyjejś pamięci. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem 
tego zjawiska wydaje się być twierdzenie, że jest to niewłaściwe przypisanie do 
przeszłości aktualnych doznań i doświadczeń. Zjawisko deja vu pojawia się 
stosunkowo rzadko – jak pisze autor, natomiast z nie tak odległym od niego 
zjawiskiem błędnej atrybucji ludzie spotykają się bardzo często. W rozma-
itych sytuacjach występuje tendencja do przypominania sobie rzeczy, które 
nigdy nie miały miejsca bądź wystąpiły ale w zupełnie innych okoliczno-
ściach niż by się wydawało. Błędne atrybucje zatem mogą mieć spore znacze-
nie w codziennym życiu, a w szczególności przy zeznaniach naocznych świad-
ków. Przykładem błędnej atrybucji jest przypadek psychologa –Thomsona, 
który został oskarżony o gwałt, a następnie szybko oczyszczony z zarzutów 
na skutek swojego solidnego alibi, otóż Thomson podczas domniemanego 
popełniania gwałtu udzielał wywiadu w telewizji na temat omylności pa-
mięci, ofiara oglądała ten wywiad a następnie przypisała w zeznaniach twarz 
psychologa do twarzy gwałciciela. Schacter zauważa, że aż 90% oskarżeń na 
podstawie zeznań naocznych świadków okazuje się niesłuszna. Takie statysty-
ki skłaniają do głębszej analizy problemu błędnej atrybucji. Błędy atrybucji 
to np. nieświadome przeniesienie, które miało miejsce w przypadku Thom-
sona, polega ono na przypisaniu znanej twarzy do niewłaściwego źródła. Aby 
bezbłędnie korzystać z dobrodziejstw pamięci nie wystarczy zatem pamiętać 
pojedynczych elementów  ale należy je też umiejętnie łączyć, zjawisko takie-
go łączenie nazywane jest wiązaniem pamięciowym. Błędy wiązania mogą 
prowadzić do: wcześniej opisanych pomyłek związanych ze źródłem wiedzy; 
mylenia rzeczywistości z  wymysłami wyobraźni; błąd sklejenia śladów pa-
mięciowych (np. podczas poznania dwóch nowych nazwisk: Wilson i Albert, 
połączono je w jedno nowe, zmyślone: Wilbert). Jak wspomina autor, istotną 
rolę w procesach wiązania ogrywa hipokamp. Błędne atrybucje mogą także 
pojawiać się na skutek błędnego wydobywania informacji np. kiedy polega 
się na ogólnym wrażeniu a nie szczegółowym przypominaniu. Takie wnioski 
doprowadziły do zmiany procedury identyfikacji przez konfrontacje: świadek 
ogląda oskarżonych pojedynczo i decyduje o każdym czy to ten, którego pa-
mięta ze zdarzenia. Stara procedura prowadziła do podatności na błąd atry-
bucji, gdyż świadek musiał wybierać spośród zaprezentowanych mu wszyst-
kich podejrzanych tego, który jest najbardziej podobny do domniemanego 
sprawcy przestępstwa. Przeprowadzone  badania ze skanowaniem PET wy-
kazały, iż aktywność mózgu przy prawidłowych i fałszywych wspomnieniach 
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jest podobna, jednak część płata czołowego odpowiedzialna za analizowanie 
i monitorowanie śladów pamięciowych wykazała silniejszą aktywność pod-
czas fałszywych wspomnień tak jakby ludzie czuli że coś z nimi jest nie tak. 
Przykładem osoby cierpiącej z powodów błędów przypisania jest pacjentka 
IR mająca urojenia Frgołego. Przypadłość ta polega na przekonaniu, że wiele 
osób jest tą samą osobą. Wspomniana pacjentka podczas pobytu w szpitalu 
była przekonana że kobieta leżąca obok niej to jej matka, przekonanie to 
zniknęło kiedy ojciec dziewczyny przekonał ją iż jej matka leży w nnym szpi-
talu. Ostatnim przykładem potwierdzającym błędy pamięci jest kryptom-
nezja  czyli błędne przypisanie cechy nowości czemuś co powinno być już 
znane (powód niektórych plagiatów). Zjawisko to jest spowodowane przede 
wszystkim pominięciem specyficznych informacji dotyczących źródła danego 
wspomnienia.  Pozytywną stroną tego „grzechu” jest wybiórczość przypomi-
nania tylko tych aspektów, które mogą przydać się człowiekowi w później-
szym życiu. 

Piąty rozdział przedstawia cechę jaką jest podatność na sugestię, czyli ten-
dencja do włączania mylących informacji z innych źródeł (zaproponowanych 
przez innych ludzi, widzianych na zdjęciach lub w mediach) do osobistych 
wspomnień. Niebezpieczeństwa związane z tą tendencją (np. pytania napro-
wadzające) mogą spowodować fałszywe wspomnienia naocznych świadków. 
Psychoterapia, w której sugeruje się niektóre fakty może prowadzić do przypi-
sania ich jako własnych wspomnień. Przeciwdziałanie sugestii jest zatem waż-
ne z perspektywy prawnej oraz powodów społecznych. Sugestie w pytaniach 
mogą powodować powstanie fałszywych wspomnień nawet jeśli osoba pytana 
zdaje sobie sprawę, że błędna informacja była zasugerowana. Autor zwraca 
uwagę na metodę przesłuchiwania świadków pod hipnozą jednak zaznacza 
on iż nie przynosi ona znacznie lepszych skutków, niż inne formy, a może 
nawet wzmocnić pewność siebie świadka co wpłynie na przekonanie ławy 
przysięgłych o jego (nie zawsze słusznej) racji. Jedną z lepszych metod prze-
słuchiwania naocznego świadka według Schactera, która nie zakłóca zeznań, 
a pomaga wydobyć z nich jak najwięcej informacji jest wywiad poznawczy. 
Polega on na unikaniu pytań sugerujących czy naprowadzających. Składa się 
z 4 komponentów: 1. Poproszenie świadka by przypomniał sobie wszystko 
co pamięta 2. Wyobrażeniowe odtworzenie przez świadka kontekstu, wa-
runków, w jakich zdarzył się incydent 3. Poproszenie o przywołanie sobie 
przez świadka najpierw zdarzenia od początku do końca a później odwrotnie 
4. Przyjęcie przez świadka różnych perspektyw (przestępcy i ofiary). Wpływ 
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sugestii obserwuje się również przy zjawisku fałszywego przyznania się do 
winy. Świadkowie nie dość, że przyznają się do dokonania zbrodni to w nie-
których przypadkach również wierzą w to, że dokonali tego czynu. Jest to 
związane z syndromem niedowierzania własnej pamięci (świadek nie przypo-
mina sobie zbrodni ale pod wpływem przesłuchania nie ufa swojej pamięci). 
Niektóre sytuacje prowokują do przyznania się do zbrodni, której w rzeczy-
wistości nie popełniono. Fałszywe sugestie mogą zniekształcać subiektywne 
wspomnienia (np. z dzieciństwa). Zafałszowanie wspomnień dzieci może być 
spowodowane: presją społeczną, wielokrotnym powtarzaniem dodatkowych 
(niezgodnych z rzeczywistością) informacji, wymuszaniem odpowiedzi. 

Kolejny rozdział nosi tytuł: „grzech tendencyjności”. Wyróżnione zostaje 
5 typów tendencyjności: tendencja do spójności i do zmiany – pokazujące 
jak myślenie o sobie samym prowadzi do rekonstruowania przeszłości; efekt 
znajomości wyniku polegający na tym, że przypominanie zdarzeń z przeszło-
ści jest filtrowane przez aktualną wiedze, znając teraźniejszość wydaje się że 
była ona nieunikniona (konsekwencją jest brak możliwości nauki z doświad-
czenia); zniekształcenia egocentryczne – indywidualne, subiektywne wspo-
mnienia są najcelniejsze i najlepsze, ocenianie siebie samego lepiej niż kogoś 
innego przeciętnego, zjawisko to przejawia się w: selektywnym przypomina-
niu, wyolbrzymianiu przeszłych trudności; stereotypizacja  – minimalizacja 
wysiłku poznawczego poprzez wykorzystanie wcześniej nabytej wiedzy na te-
mat jakiegoś obiektu/sytuacji, jest to pomocne i korzystne zjawisko, jednak 
może prowadzić do kategoryzacji i sporych uproszczeń. Autor zauważa, że 
często na ocenę sytuacji wpływają dominujące aktualnie stereotypy. Wpływa-
ją one też na to co zapamiętujemy, lepiej utrwalane są cechy charakteryzujące 
stereotyp pod który podlega dana osoba. Ogólna wiedza zniekształca pamięć 
tak by pasowała do teraźniejszych oczekiwań i przekonań. Ukryta teoria sta-
bilności polega na tym iż ludzie nie pamiętają co myśleli kilka lat temu, więc 
zakładają że myśleli to co myślą teraz. Natomiast złudzenie zmiany pojawia 
się w sytuacjach, gdy uważa się iż powinno się było zmienić, np. gdy osoba 
brała udział w między czasie w jakimś kursie poprawiającym uczenie się to 
będzie uważać, że robi to teraz lepiej niż wcześniej. Pamiętanie tego jaki ktoś 
był według Schactera zależy od tego jaki ktoś jest teraz ale też to jaki ktoś 
był wpływa na to jaki jest teraz. Złudzenia te pomagają redukować dysonans 
poznawczy, który nie jest komfortowym stanem psychicznym. Autor opisuje 
również podłoże tych zniekształceń. Lewa półkula mózgu interpretuje zacho-
dzące zdarzenia na podstawie ogólnej wiedzy i doświadczeń. Prawa półkula 
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ogranicza wyjaśnienia lewej, rozpoznaje ona tylko te zdarzenia które faktycz-
nie miały miejsce. Ważna jest równowaga między dwoma tymi strukturami. 
Każdy z typów tendencyjności – jak twierdzi autor – ma swoje wady i zalety. 
Przytoczone przez niego przykłady i badania przekonują czytelnika iż ten-
dencyjność jest koniecznym aspektem w adaptacji człowieka do środowiska, 
w  którym funkcjonuje. 

Ostatni „grzech” zaprezentowany w siódmym rozdziale to uporczywość. 
Jest to najbardziej destrukcyjny aspekt pamięci, ale również niezaprzeczal-
nie niezbędny. Polega on na ciągłym przypominaniu sobie rzeczy, o której 
chciało by się zapomnieć. Naładowane emocjonalnie wspomnienia są lepiej 
pamiętane niż te pozbawione ładunku emocjonalnego. Ponadto ludzie lepiej 
utrwalają w pamięci centralny punkt zdarzenia emocjonalnego niż elementy 
drugorzędowe. Na korzyść dobrostanu psychicznego jednostki wpływa fakt, 
że emocje negatywne szybciej słabną niż emocje pozytywne. Logiczne wydaje 
się, że ciągłe powtarzanie nieprzyjemnych sytuacji przez otoczenie utrudnia 
ich zapominanie. Czynniki przypominające powodują „myślenie kontrfak-
tyczne” czyli tworzenie alternatywnych scenariuszy tego co się wydarzyło. 
To czy człowiek rozpamiętuje negatywne wydarzenia zależy od jego oceny 
sytuacji, kompilacja przeszłych zdarzeń czyli „schemat ja” – konstruowany 
przez całe życie, składa się z wartościowań cech czyjejś osobowości. Ludzie 
zdrowsi przypisują sobie więcej cech pozytywnych niż negatywnych. Depre-
sja wiąże się z  negatywnym schematem ja, sprzyja zapamiętywaniu większej 
ilości negatywnych zdarzeń niż pozytywnych. Tendencja do rozpamiętywa-
nia nasila tę chorobę. Osoby z depresją mają bardziej zgeneralizowane wspo-
mnienia. Skutki wydarzeń traumatycznych takie jak powracające, wyraziste 
wspomnienia ciężkiej sytuacji, prowadzą do nerwicy pourazowej. Próby stłu-
mienia powracających wspomnień pogarszają stan osoby cierpiącej, gdyż po-
woduje to częstsze powracanie tych śladów pamięciowych. Powodem tego 
może być fakt że wielokrotne powtarzanie powoduje leczniczą habituację, 
która nie zajdzie jeśli wspomnienia są tłumione. Terapia ekspozycją okazu-
je się najskuteczniejszą metodą radzenia sobie po traumatycznych wydarze-
niach. Ofiara musi przejść konfrontacje, wyznanie i integrację aby poradzić 
sobie z problemem. Autor zwraca również uwagę na biologiczne podstawy 
uporczywości. W zapamiętywaniu reakcji traumatycznych największą rolę 
odgrywa ciało migdałowate. Ludzie z uszkodzoną tą strukturą nie zapamię-
tują lepiej zdarzeń traumatycznych niż innych zdarzeń i nie wykazują oznak 
odczuwania strachu. Ciało migdałowate powiązane jest z układem hormo-



176 

Natalia Ambroży

nalnym. Adrenalina i kortyzol wydzielane w sytuacjach sterowych mobilizują 
organizm i wzmacniają zapamiętywanie zdarzeń traumatycznych, natomiast 
u osób z uszkodzonym ciałem migdałowatym nie dochodzi do polepszenia 
ich utrwalenie w pamięci. Ciało migdałowate aktywuje się w obecności bodź-
ców potencjalnie zagrażających. Autor przytacza przykłady na to, iż działanie 
beta-blokerów mogłoby ułatwić pracę ratownikom medycznym, gdyż blo-
kują one zachowanie wspomnień w  pamięci. Ich przyjmowanie mogło by 
sprawić, iż osoby narażone na nieprzyjemne doświadczenia w pracy doświad-
czałyby mniejszych ubytków na własnym zdrowiu psychicznym. 

Każdy z przedstawionych przez Schactera „grzechów” pamięci jest po-
twierdzony poprzez liczne i różnorodne przykłady badań oraz zobrazowany 
dzięki przytoczonym historiom z życia, jak również tekstom piosenek czy 
wierszy. Autor „Siedmiu grzechów pamięci” uzupełniając naukowe dowody 
realnymi przykładami w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentuje podej-
mowany przez siebie problem. Przytacza liczne historie pacjentów, które są 
dowodem na występowanie opisywanych cech pamięci. Jednym z  najcie-
kawszych przypadków jakie prezentuje autor przy okazji omawiania aspektu 
błędnej atrybucji jest historia brytyjskiego fotografa nazywanego MR, który 
doświadczał poczucia znajomości ludzi kompletnie mu nieznanych, podcho-
dził do ludzi na ulicy i pytał ich czy nie są gwiazdami filmowymi. Badania 
neurologiczne wykazały iż cierpi on na stwardnienie rozsiane, które uszko-
dziło mu okolice płatów czołowych przez co każda twarz którą widział wyda-
wała mu się znajoma ale nie potrafił jej powiązać z żadnymi dokładniejszymi 
informacjami. Schacter prawie do każdej z opisywanych cech podaje równie 
interesujące historie autentycznych osób, co pozwala czytelnikowi zauważyć, 
iż problemy opisywane w książce dotyczą prawdziwych ludzi oraz że ich skut-
ki mają zróżnicowane natężenie. „Grzech pamięci” dotyczy bowiem sytuacji 
w życiu codziennym każdego człowieka ale również w nasilonej wersji wystę-
puje w patologicznej formie u chorych osób. Schacter na przestrzeni książki 
przytacza także biologiczne wyjaśnienia takiego funkcjonowania pamięci, co 
znacznie poszerza wiedzę czytelnika, a także w zestawieniu tych informacji 
z realnymi przykładami daje mu pełen obraz tego zagadnienia. 

Książka „Siedem grzechów pamięci” syntetycznie prezentuje dotychczas 
poznaną wiedze na temat pamięci. Napisana jest ona łatwo przyswajalnym 
językiem, który nie sprawi trudności laikom, jednak ogrom przytoczonych 
badań powoduje, iż jest ona wartościową lekturą również dla osób interesują-
cych się tym tematem. Książka zajmuje się dziedziną konkretnych procesów 
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poznawczych zachodzących w mózgu człowieka, a więc dotyka sfery wiedzy 
postrzeganej przez wielu ludzi jako tajemną i nieznaną. Po przeczytaniu tej 
pozycji czytelnik jest w stanie spojrzeć na ten temat zupełnie inaczej. Sfera 
mózgu, choć niezaprzeczalnie pozostaje w dużej części nieodkryta to jednak 
funkcjonowanie niektórych struktur jest dobrze poznane. Czytelnik ma oka-
zję podczas lektury tej książki dowiedzieć się wiele o aspektach bezpośred-
nio go dotyczących na co dzień. Dowiaduje się on jak najlepiej radzić sobie 
z cechami pamięci, które utrudniają podstawowe życiowe zadania. Autor 
przedstawia różne pomocne techniki w radzeniu sobie z konkretnym pro-
blemem dotyczącym pamięci, na przykład prezentuje kilka mnemotechnik 
proponując ich wykorzystywanie jako sposób radzenia sobie z cechą nietrwa-
łości pamięci. Nie omawia on ich wyczerpująco ale wydaje się, że nie taki był 
też jego cel. Autor wspomina jedynie o takiej możliwości aby zaznaczyć, iż 
pamięć można udoskonalać aby służyła człowiekowi jak najlepiej i jak najdłu-
żej. Dokładniejszy opis mnemotechnik można znaleźć w literaturze na temat 
technik wspomagających pamięć jak np. artykuł „Mnemotechnika i „mapa 
myśli” jako narzędzia wspierające proces uczenia się” Magdaleny Marian3. 
Zostają tam omówione takie strategie doskonalenia pamięci jak: zakładki 
obrazkowe, zakładki alfabetyczne, łańcuchowa metoda skojarzeń, technika 
umiejscowienia, akronimy, wieszaki mnemotechniczne, mapy myśli. Jed-
nak to z książki Schactera czytelnik dowiaduje się do jakich sytuacji w życiu 
mógłby je skutecznie zastosować. 

Książka „Siedem grzechów pamięci” z punktu widzenia recenzenta 
przedstawia temat pamięci w sposób bardziej przejrzysty niż np. książka 
„Psychologia poznawcza”4, w której znajdują się obszerne próby rozwinię-
cia tego zagadnienia. Faktem jest, iż książka Schactera skupia się tylko na 
tym jednym temacie w przeciwieństwie do pozycji Nęcki, Orzechowskiego 
i Szymury, którzy opisują wszystkie procesy poznawcze zachodzące u czło-
wieka, jednak sposób podejścia do tematu przez autora recenzowanej książ-
ki jest dużo bardziej przystępny dla laika. Sposób jego pisania wzbudza 
zainteresowanie tematem a trafne przykłady z życia przybliżają czytelnikowi 
podejmowany problem. 
3  M. Marian, Mnemotechnika i „ mapa myśli” jako narzędzia wspierające proces uczenia się, 

Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 91-103, 
Wrocław 2008.

4  E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura,  Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej” Academica”, Warszawa 2006.
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Książka jest bardzo ciekawa i pomocna w poszerzaniu wiedzy w dziedzinie 
funkcjonowania pamięci. Jej dysfunkcje mogą zmienić życie człowieka po-
przez doprowadzenie do frustracji, depresji, czy nawet niesłusznego areszto-
wania. Myśląc w ten sposób trudno uwierzyć, że są one koniecznymi ubytka-
mi tych procesów poznawczych. Jednak jak zauważa Daniel Schacter są one 
kosztami przystosowania ewolucyjnego i mają ważne choć mniej rzucające się 
w oczy korzyści. Lektura ta wydaje się być godna polecenia dla osób pragną-
cych pogłębić swą wiedzę w dziedzinie pamięci. 
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