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Najlepszy jest ten, co zdrowe zdanie sam posiada.
Po nim zaś ów jest dobry, co zdrowego zdania
Drugich radzących słucha i chętnie się skłania.
Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego
Przestróg nie słucha, nie jest zdolny do niczego.
Hezjod1

Abstrakt

Język pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych re-
alizujących zadania w zakresie ochrony osób, podobnie jak język wojskowy, 
jest zbiorem odmian specjalistycznych wyróżniających się własnym słow-
nictwem i własną frazeologią, a poza tym odpowiednim dla siebie doborem 

1  Hezjod (VII w p. n. e.) – poeta grecki, twórca eposu.
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innych środków językowych. Język zawodowy pracowników SUFO oraz 
pewna liczba innych języków, wypracowały sobie własne specyficzne formy 
posługiwania się elementami języka naturalnego, nie spotykane poza krę-
giem specjalistycznych formacji. Są to mianowicie komendy, kryptonimy, 
sygnały rozpoznawcze, hasła itd. Oprócz innych cech reprezentują one dale-
ko posuniętą zwięzłość, znaczenie umowne lub utajnione.

Słowa kluczowe

komunikacja, ochrona osób fizycznych, specjalistyczne zespoły ochronne

Abstract

The language of the specialized staff of armed security guards performing 
human security tasks, as well as the military language, is a collection of 
specialized varieties that stand out in their own vocabulary and their own 
phraseology and, in addition, the appropriate choice of other linguistic 
means. The professional language of SUFO staff and a number of oth-
er languages have developed their own specific forms of use of natural 
language elements not found outside the circle of specialized formation. 
These are commands, crypto codes, reconnaissance signals, passwords, 
etc. In addition to other features, they represent far-reaching conciseness, 
contractual or latent meaning.

keywords

communication, protection of individuals, specialized staff of armed security

„Znajomość procesów komunikowania międzyludzkiego ma istotne zna-
czenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne 
człowieka”2. Jak zauważa Zbigniew Nęcki „(…) żywe zainteresowanie pro-
blematyką komunikacji międzyludzkiej wskazuje na pojawienie się nowych 
tendencji w interpretacji tradycyjnej opozycji „jednostka – społeczeństwo”. 
Akcentuje mianowicie rolę bezpośrednich kontaktów jednostki ludzkiej 
z inną jednostką, powstawanie systemu powiązań interpersonalnych, coraz 
bardziej subtelnych, bezpośrednich wpływów realizowanych w trakcie spo-
tkania, co tworzy poziom podstawowych sytuacji społecznych”3. 

2  Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Kraków 2000, 
s. 9.

3  Ibidem.
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W niniejszym opracowaniu autor postanowił poruszyć niektóre za-
gadnienia dotyczące komunikacji wewmątrz specjalistycznych zespołów 
ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób. 

Pojęcie specjalistyczne zespoły ochronne realizujące zadania w zakresie 
ochrony fizycznej osób jest pojęciem, którym określa się zarówno specja-
listyczne poddodziały służb i formacji mundurowych, jak i pracowników 
odpowiednich sekcji w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochron-
nych4, realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób. 

W związku z tym, że tematyka komunikacji w służbach i formacjach 
mundurowych była wielokrotnie już poruszana przez autorów różnych 
prac naukowych, autor niniejszego opracowania postanowił nie powielać 
tych prac, a jedynie skupić się na mniej opisywanych, specjalistycznych 
uzbrojonych formacjach ochronnych zwanych SUFO.

Jak łatwo zauważyć, w Polsce, występuje niedobór, opracowań nauko-
wych jak i popularno-naukowych, traktujących o SUFO, nie mówiąc już 
o opracowaniach specjalistycznych poruszających takie zagadnienia, jak 
komunikacja wewnątrz tychże formacji. Zdaniem autora jest to temat, 
niewiadomo dlaczego, pomijany przez autorów badań naukowych, a zara-
zem bardzo atrakcyjny i godny uwagi. Mając to na względzie, opracownie 
niniejsze dotyka tylko niewielkiego fragmentu z obszaru komunikacji in-
terpersonalnej, przyjmując bardziej pragmalingwistyczny punk widzenia5. 

Podejmując się napisania niniejszego opracowania autor postanowił 
znaleść odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
1.  Czy pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 

realizujący zadania w zakresie ochrony fizycznej osób w komunikacji 
interpersonalnej posługują się językiem i żargonem zawodowym?

2.  Czy poza komunikacją werbalną foniczną pracownicy specjalistycznych 
foracji ochronnych realizujący zdania w zakresie ochrony fizycznej osób 
w komunikacji interpersonalnej wykorzystują inny sposób komuniko-
wania się?

4  Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne są to wewnętrzne służby ochrony oraz 
przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okazi-
ciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów (źródło: art. 2, pkt 7, ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 1997 r., nr 114, poz. 740, ze zm.).

5  Istotą pragmalingwistycznego punktu widzenia jest przyjęcie, że podstawowy problem 
badawczy stanowi użytkowanie języka w codziennych kontaktach interpersonalnych, 
a nie badanie zjawisk językowych „jako takich” (źródło: Z. Nęcki, Komunikacja…, 
op. cit., s. 10).
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Na potrzeby niniejszego opracowania należy wyjaśnić znaczenie poję-
cia komunikacja. Jak zauważa to Tomasz Goban – Klas, „w etymologicz-
nym znaczeniu słowo komunikowanie wywodzi się z łacińskiego commu-
nicare (być w realacji [w związku] z, uczestniczyć w, zrzeszać się z). Jednak 
jako współcześnie używany termin komunikowanie jest jalką językową 
z języka angielskiego (communication)”6. Pomimo, że obecnie pojęcie ko-
munikowanie jest, jak wydawać by się mogło, terminem powszechnie zna-
nym i tak też używanym w większości języków na świecie, „nie zawsze jest 
jednoznaczny i właściwie rozumiany.”7 Powołując się ponownie na Toma-
sza Goban – Klasę, należy zauważyć, że: „w wielu (…) krajach nadal bywa 
mylony z środkami fizycznej komunikacji, czyli transportu. Ciąży na nim 
tradycyjna praktyka porozumiewania się na odległość, która dawniej wy-
magała podróży lub przesłania listu. Komunikowanie korzystało z komu-
nikacji, czyli z środków transportu, takich jak wozy, konie, łodzie, statki 
oraz dróg, rzek, kanałów, morza. Ten związek wpłynął na język, stąd nadal 
po polsku wahamy się czy mówić komunikowanie czy raczej komunikacja, 
a często używamy tych słów wymiennie”8. O jednakowym pojmowaniu 
terminu trudno jest mówić, nawet wówczas, gdy termin ten „jest stosowa-
ny w celu określenia procesów przekazywania sygnałów i znaków”9. 

Podobnie jak w innych przypadkach definiowania różnych pojęć, na te-
mat których powstają liczne opracowania naukowe, tak i w przypadku 
terminu komunikowanie, „Niemal każdy autor obszerniejszej rozprawy 
poświęconej komunikowaniu uważa za swój obowiązek przedstawienie 
własnego rozumienia terminu. Nic dziwnego, że definicje komunikowa-
nia liczy się na setki”10.

Wprawdzie analiza definicji pojęcia komunikowanie nie jest tematem 
niniejszego opracowania, jednakże dla odpowiedniego przedstawienia 
problemu zostanie przedstawionych kilka najbardziej typowych znaczeń. 

Zatem komunikowanie jest „procesem, dzięki któremu rozumiemy in-
nych i z kolei sami staramy się być zrozumiani”11, jest to także „przekazy-
6  T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 

i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2001, s. 41.
7  Ibidem.
8  Ibidem, s. 42.
9  T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe, http://www.komunikacja.gda.pl (do-

stęp 30.01.2016 r.).
10  T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy …, op. cit., s. 42.
11  M. Andersen, What is Communication, „Journal of Communication” 9/1959 r., s. 5.
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wanie informacji, idei, emocji, umiejętności, itd. To właśnie akt lub proces 
transmisji jest zazwyczaj nazywany komunikowaniem”12. „Słowa tego uży-
wamy do określenia wszystkich sposobów, którymi ludzie oddziałowują 
na siebie”13, a także do określenia procesu, „przez który dwie osoby docho-
dzą do tych samych myśli lub uczuć”14. Cytując za Zbigniewem Nęckim, 
można stwierdzić, że „komunikowanie interpersonalne to podejmowana 
w określonym kontekście wymiana werbalnych i niewerbalnych sygna-
łów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. Do-
dać trzeba, że wymiana symboli (sygnałow) wymaga istnienia wspólnego 
kodu, znanego wszystkim uczestnikom sytuacji komunikacyjnej. Osoby 
nie znające kodu używanego przez innych rozmówców, mogą uczestni-
czyć w wymianie komunikacyjnej jedynie w tym zakresie, w jakim inni 
używają symboli powszechnie znanych”15.

Jak już wcześniej wspomniano wcześniej, poza pojęciem komuniko-
wanie, stosuje się również pojęcie komunikacja. Jest to „relacja między 
jednostkami”16. To także „w pierwszym rzędzie percepcja. Implikuje ona 
świadome lub nieświadome przekazywanie wiadomości przeznaczonych 
do poinformowania jednostki albo grupy odbiorców, jednak nie sprowa-
dza się wyłącznie do tego. W tym samym czasie gdy przekazywana jest 
informacja, odbywa się oddziaływanie wzajemne nadawcy i odbiorcy 
komunikatu, oraz wytwarza się efekt zwrotny (feed back, czyli sprzęże-
nie zwrotne).”17 „Komunikacja jest procesem organizowania wiadomości 
w celu stworzenia znaczenia”18. Komunikacja jest formą perswazji19. „Do-

12  B. Berelson, G. Steiner, Human Behavior, Brace and World Inc., New York, Harcourt 
1964, s. 254.

13  T. Anastasij, Communicating for Results, Cummings Publishing Co., Menlo Parc CA 
1972, s. 5.

14  M. Adler, Challenges of Philosophies in Communication, „Journal of Communication” 
(Special Supplement to Summer Issue) 1963, s. 449.

15  Z. Nęcki, Komunikacja…, op. cit., s. 98.
16  N. Sillamy, Słownik psychologii, Wydawnictwo „Książnica”, Warszawa 1994, s. 125.
17  Ibidem.
18  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, 

wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 31, [za:] 
L. R. Frey, C. H. Botan, G. L. Kreps, Investigating communication. An introduction to re-
search methods, Allyn & Bacon, Boston 2000.

19  Perswazja polega na wykorzystywaniu komunikacji do wzmacniania, zmieniania lub 
modyfikowania postaw, wartości, przekonań i działań słuchaczy (źródło: S. P. Morre-
ale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., s. 39).
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tyczy wpływania na innych w celu osiągnięcia własnych ceków. (…) Z tego 
punktu widzenia komunikacja jest o tyle skuteczna, o ile uda nam się prze-
konać innych, aby robili to, czego od nich oczekujemy”20.

Komunikacja ma sens tylko wtedy gdy odbywa się między co najmniej 
dwoma osobami21. Mówimy wtedy o komunikacji interpersonalnej, która 
jest „procesem wymiany znaków i/lub symboli, które nabierają znaczenia 
w kontekście interakcji kilku osób. Ta definicja łączy w sobie kilka cech 
komunikacji interpersonalnej, które odrózniają ją od komunikacji w in-
nych kontekstach. A zatem komunikacja interpersonalna: (1) jest proce-
sem wymiany, (2) składają się na nią znaki i symbole, (3) tworzy znaczenia, 
(4) przebiega w interakcji, (5) wymaga obecności niewielu osób, (6) jest 
relacyjna, (7) przyczynia się do powstawania związków międzyludzkich 
oraz (8) przebiega etapami”22. Natomiast, według Kingi Padzik, komuni-
kacja interpersonalna to „umiejętność komunikowania się, czyli zdolność 
jasnego, logicznego i trafnego przekazywania do odbiorcy informacji, ar-
gumentów, wiadomości, a z drugiej strony umiejętność jednoczesnego 
słuchania drugiej osoby (nadawcy), rozumienia jej i właściwego reagowa-
nia na jej komunikaty”23.

Jak już zostało powiedziane, komunikacja jest procesem organizowa-
nia wiadomości, a tymi są „słowa, dźwięki, działania i gesty, którymi lu-
dzie w toku interakcji wyrażają siebie wobec innych. Wiadomości mogą 
być wyrażane werbalnie lub niewerbalnie – poprzez dźwięki, działnia, ge-
sty. Mogą też mieć charakter symboliczny”24. Symbol, za S. P. Morrealem, 
B. H. Spitzbergiem i J. K. Bargem, definiujemy jako słowo, dźwięk, działanie 
lub gest, który odnosi się do jakiegoś obiektu25. „Symbol jest znakiem lub 
słowem wykorzystywanym do definiowania osoby, myśli lub przedmiotu”26. 
Ci sami autorzy stwierdzają, że system symboli „zawiera zestaw zwiąków 
między elementami oznaczającymi i obiektami, które reprezentują oraz ze-
staw związków między elementami oznaczającymi”27. System symboli „zor-
20  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., s. 39.
21  Zob, Ibidem, s. 84 i 282,
22  Ibidem, s. 280.
23  K. Padzik, Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludz-

kimi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 35.
24  Ibidem, s. 31.
25  Por. ibidem, s. 31.
26  Ibidem, s. 145.
27  Ibidem.
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ganizowany według reguł, który pozwala nam na odbieranie wiadomości 
i wrażeń w postaci słów oraz interpretowanie ich znaczenia”28 nazywamy ję-
zykiem. Inną nieco definicję języka przedstawia Zdzisław Uniszewski twier-
dząc, że „Język jest tworem społecznym i zachowuje w swej istocie piętno 
zbiorowego pochodzenia, jednostki nie mogą tworzyć go dowolnie, a in-
dywidualne użycia języka zależne są od użyć zbiorowych. Psychologia (…) 
w najwyższym stopniu uwzględnia fakt, iż język jako narzędzie komunikacji 
jest także sposobem interpretowania rzeczywistości”29. „Język to dużo wię-
cej niż tylko proste odbicie naszych wewnętrznych myśli, emocji i odczuć 
lub opisywanie ludzi, spraw i wydarzeń”30. Język jest też „funkcją ekspre-
sji przekazywania myśli za pośrednictwem znaków mających identyczną 
wartość dla wszystkich jednostek, które należą do tego samego gatunku, 
żyjącego na określonej przestrzeni”31. Należy tu zauważyć, że „język spełnia 
cztery kluczowe funkcje: (1) ukierunkowuje naszą uwagę, (2) tworzy mo-
zliwosci i ograniczenia, (3) określa tozsamość oraz (4) ułatwia współdzia-
łanie”32. Niektórzy autorzy prac naukowych dotyczących języka rozróżniają 
kilka form języka: 1. język bierny (ten, który się rozumie), 2. język czynny 
(ten, którego się używa, mający zawsze mniejszy zakres niż bierny, 3. język 
mówiony, 4. język niewerbalny33. „Słowa nie są niezbędne aby jedna osoba 
mogła przekazać innej jakieś znaczenie. W wielu przypadkach gesty, mimi-
ka i postawy wystarczają, by wyrazić nasze intencje”34.

Na tym etapie niniejszego opracowania można już podjąć próbę odpo-
wiedzi na pierwsze postawione na wstępie pytanie: Czy pracownicy spe-
cjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych realizujący zdania w za-
kresie ochrony fizycznej osób w komunikacji interpersonalnej posługują 
się językiem i żargonem zawodowym?

W tym miejscu prowadzonych rozważań dotyczących komunikacji in-
terpersonalnej należy zaznaczyć, że dotyczyć one będą języka fonicznego, 

28  Ibidem, s.141.
29  Z. Uniszewski, Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych. Problematyka 

kryminalistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 27.
30  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., 

s. 149
31  N. Sillamy, Słownik …, op. cit., s. 111.
32  S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, op. cit., 

s. 149
33  Por. N. Sillamy, Słownik …, op. cit., s. 111 – 112.
34  Ibidem, s. 112.
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czyli wokalno-audytywnego35. „Obok języków fonicznych istnieje klasa ję-
zyków, których teksty nadawane są i odbierane z wykorzystaniem zupełnie 
innego kanału przekazu informacji. Są to języki wizualno-przestrzenne”36. 
Użycie takiego języka przez pracowników specjalistycznych uzbrojonych 
formacji ochronnych realizujących zdania w zakresie ochrony fizycznej 
osób poruszone zostanie w dalszej części niniejszego opracowania.

Aby odpowiedź na powyższe pytanie miała znamiona wyczerpującej, 
jak na możliwości objętościowe niniejszego opracownia oczywiście, nale-
ży zdefiniować jeszcze pojęcie żargon.

Żargon (fr. jargon) jest „środowiskową odmianą języka narodowego, 
wytworzoną przez jakąś (zwykle zamkniętą) grupę społeczną, zawodową 
itp., odznaczającą się swoistym słownictwem”37. Władysław Kopaliński, 
uzupełnia wyżej zacytowaną definicję stwierdzając, że jest to „język zepsu-
ty, niepoprawny, niezgodny z normami”38. Natomiast Nowa Encyklopedia 
Powszechna PWN, definiuje żargon jako „argot39, slang40, język określonej 
grupy społecznej (nie terytorialnej), np. uczniów, studentów, żołnierzy, 
różniący się od języka ogólnonarodowego głównie pod względem leksy-
kalnym a nie gramatycznym, jak gwary czy dialekty ludowe; odrębność 
leksykalna żargonu może być niewielka albo tak znaczna, że przestaje być 
on zrozumiały dla osób nie wtajemniczonych; termin żargon ma w języku 
polskim mniej lub więcej ujemne zabarwienie (np. żargon złodziejski)”41. 

35  Język foniczny (wokalno-audytywny) – język mówiony (źródło: G. Gunia, Terapia lo-
gopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki 
surdologopedyczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006, s. 22).

36  M. Świdziński, Języki migowe, [w:] Podstawy neurologopedii, red., T. Gałkowski, E. Sze-
ląg, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 679.

37  M. Szymczyk (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1981, s. 1085.

38  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wie-
dza Powszechna, Warszawa 1985, s. 459.

39  Argot (fr.) jest to potoczna odmiana języka narodowego, używana przez określoną 
grupę społeczną, odznaczająca się ekspresywnością i pewnym zasobem odrębnego 
słownictwa, gwara środowiskowa (źródło: Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 73).

40  Slang (ang.) jest to język jakiejś grupy społecznej, środowiskowej, zwłaszcza w odnie-
sieniu do języka angielskiego, gwara miejska, żargon (źrdło: Słownik wyrazów obcych 
PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 1020).

41  Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1997, s. 1070.
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Wyjaśnienia wymaga, a przynajmniej tak się wydaje, użycie przymiot-
nika „zawodowy” w zestawieniu z językiem i żargonem. Jak zauważa traf-
nie Zdzisław Uniszewski, „chodzi tu bowiem o ogół okoliczności poza-
językowych, definiujących nam rodzaj stosunków społecznych, tj. sferę, 
w której dochodzi do powstania, użycia i ewolucji znaczeń analizowane-
go żargonu”42 lub/i języka. „Stosunkami tymi są rozmaite formy prawne 
najemnej pracy podporządkowanej, wykonywanej odpłatnie w celach 
zarobkowych”43. Jak zauważa dalej Zdzisław Uniszewski, „przez zawodo-
wość żargonu rozumiemy jego pragmatyczny związek z wiedzą, umiejęt-
nosciami i predyspozycjami (kwalifikacjami) do wykonywania danej pra-
cy (…)”44. Jak podaje Encyklopedia wiedzy o języku polskim, „niektórzy 
językoznawcy uważają, że potocznie żargonem nazywamy język specjalny 
(np. zawodowy), do którego mamy stosunek pogardliwy”45.

Wracając jednakże do meritum i próby odpowiedzi na pierwsze z zada-
nych pytań należy przyglądnąć się językowi używanemu przez pracowni-
ków SUFO realizujących zadania w zakresie fizycznej ochrony osób. 

Należy zwrócić uwagę, że przyczyną istnienia żargonu i gwary pracow-
ników SUFO realizujących tak odpowiedzialne zadanie jakim jest ochrona 
osób, „jest nie tylko wygodna skrótowość przekazu werbalnego (…), ale 
też próba kamuflowania swojego postępowania (…)”46.

Poruszający się w szyku ochronnym członkowie zespołu eskortowego, 
wymieniają między sobą spostrzeżenia dotyczące potencjalnych zagrożeń, 
jak również, informują się wzajemnie o podejmowanych czynnościach 
ochronnych i interwencyjnych. Ponadto dowódca ochrony lub dowódca 
zmiany wydaje również polecenia i rozkazy pozostałym członkom zespołu 
ochronnego. Polecenia, rozkazy i informacje, ze względu na ich charakter 
i poufność muszą być krótkie, zwięzłe, stanowić solidny nośnik informa-
cji. Muszą być zrozumiałe nawet w przypadku powstawania zakłóceń w ich 
przekazie i odbiorze. Muszą być wypowiadane głośno oraz nieść ze sobą 
odpowiedni ładunek emocjonalny. Nadto, jak już wspomniano wcześniej, 
muszą zapewnić zachowanie odpowiedniego poziomu pofności czy wręcz 

42  Z. Uniszewski, Żargon zawodowy …, op. cit., s. 14.
43  Ibidem.
44  Ibidem, s. 15.
45  S. Urbańczyk, M. Kucała, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wydawnictwo Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich „Ossolineum”, Wrocław 1978, s. 412 – hasło: żargon.
46  Z. Uniszewski, op. cit. s. 52.
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tajności i winny być zrozumiałe tylko dla wąskiego grona odbiorców. Uży-
wane frazy47 powinny być frazami prostymi mającymi postać zdań poje-
dynczych. Używane są też pojedyncze słowa. Zarówno rozkazy, polecenia 
i informacje powinny zachowywać jasność i precyzję sformułowań. Zauwa-
żalne są tu, niekiedy nawet znaczne, różnice pomiędzy językiem etnicznym, 
a językiem używanym przez pracowników SUFO w trakcie realizacji zadań 
ochronnych. Różnice te dotyczą w pierwszej kolejności słownictwa, Podob-
nie, jak zauważył to Zdzisław Uniszewski w przypadku języka pracowni-
ków śledczych i operacyjnych, chodzi tu głownie o to, że analizowany język 
pracowników ochrny (SUFO) „wyrasta z pnia powszechnego, klasycznego 
języka etnicznego i posługuje się jego określeniami, ale nadaje mu inne, czę-
sto zakonspirowane (…) i celowo wieloznaczne treści”48. Opierając się nadal 
na spostrzeżeniach Zdzisława Uniszewskiego, można stwierdzić, że podo-
bieństwo w zakresie przeznaczenia i stosowania języka zawodowego orga-
nów śledczych i pracowników ochrony, polega na maskowaniu treści komu-
nikatu. Maskowanie to natomiast polega „na użyciu wyselekcjonowanych 
określeń powszechnego języka etnicznego i zestawieniu ich w takiej kombi-
nacji, że dla osoby nieobeznanej nie dostarczą one przejrzystej, jednoznacz-
nej informacji o tym, co się wydarzyło”49 lub ma czy też może się wydarzyć. 

W celu sprawnego posługiwania się słownictwem zawodowym pra-
cowników ochrony w pełnym zakresie, wszyscy uczestnicy dialogu 
muszą przestrzegać dyscypliny językowej50. Należy przy tym pamiętać, 
że w komunikacji interpersonalnej w zespołach ochronnych tego typu 
„nie ma miejsca na dowolność języka komend”51, rozkazów i informa-
cji. Można przy tym zauważyć, że proces komunikacji interpersonalnej 
wykazuje znaczne „podobieństwo do rozwiązań przyjętych w armii”52 
i w policji. „Dotyczy to zwłaszcza jednostek (…), których zadaniem jest 
bezpośrednie rozpoznanie przeciwnika, rozpracowanie go i zwalczanie 
w kontakcie bezpośrednim”53.

47  Fraza (łac. phrasis) – jednostka nadrzędna w stosunku do wyrażeń i zwrotów, zawie-
rająca podmiot i orzeczenie, np.: serce boli, mróz bierze (źródło: Słownik wyrazów 
obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 364).

48  Z. Uniszewski, op. cit. s. 58.
49  Ibidem, s. 61.
50  Por. ibidem, s. 61
51  Ibidem, s. 79
52  Ibidem.
53  Ibidem.
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Język pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochron-
nych realizujących zadania w zakresie ochrony osób, podobnie jak ję-
zyk wojskowy, „jest zbiorem odmian specjalistycznych wyróżniających 
się własnym słownictwem i własną frazeologią, a poza tym odpowied-
nim dla siebie doborem innych środków językowch”54. Język zawodowy 
pracowników SUFO oraz pewna liczba innych języków, „wypracowały 
sobie własne specyficzne formy posługiwania się elementami języka 
naturalnego”55, nie spotykane poza kręgiem specjalistycznych formacji. 
„Są to mianowicie komendy, kryptonimy, sygnały rozpoznawcze, hasła 
itd. Oprócz innych cech reprezentują one daleko posuniętą zwięzłość. 
Podczas gdy komendy są maksymalnie skondensowanymi rozkazami 
o treści niekoniecznie tajnej, to kryptonimy, sygnały rozpoznawcze i ha-
sła zawierają z reguły treść utajnioną”56. 

Analizując język pracowników SUFO realizujących zadania w zakresie 
ochrony osób dochodzi się do wniosku, że najbardziej widocznymi jego 
cechami są: skrótowość, zwięzłość, znaczenie umowne lub utajnione. Stani-
sław Marciniak stwierdza, że „Dla osiągnięcia celów operacyjno-taktycz-
nych język dowodzenia powinien charakteryzować się co najmniej nastę-
pującymi definiowalnymi cechami:
– komunikatywnością,
– prostotą,
– logicznością,
– jednoznacznością,
– dokładnością,
– zrozumiałością,
– kategorycznością”57.

Większość tych cech wykazywać powinien język zawodowy pracow-
ników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych realizujących 
zadania w zakresie ochrony osób.

Należy pamiętać, że podstawowe znaczenie w procesie tworzenia się 
różnego rodzaju gwar, języków specjalnych i wszelkich osobliwości języ-
kowych w obrębie języka etnicznego ma mowa potoczna58. 

54  Ibidem, s. 80.
55  Ibidem.
56  Ibidem.
57  S. Marciniak, Język wojskowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1987, s. 56 – 57.
58  Por. Z. Uniszewski, op. cit., s. 86.
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Jak zauważa Zdzisław Uniszewski, „w środowiskach ludzi związa-
nych wspólną pracą czy też jakąkolwiek formą działalności społecznej 
język potoczny nie wystarcza. Tworzą się tam odmiany języka narodo-
wego nazywane gwarami środowiskowymi. Uważa się, że najliczniejszą 
grupę stanowią gwary zawodowe”59. Warto przytoczyć tu opinię, Stani-
sława Kani, twierdzącego, że „o ich odrębności decyduje zarówno ter-
minologia specjalna, jak i warstwa tzw. profesjonalizmów, to jest wyra-
zów i związków frazeologicznych charakterystycznych dla określonego 
środowiska zawodowego”60. 

„Odmienność słownictwa profesjonalnego polega przede wszystkim 
na tym, że wykształca się ono pod wpływem określonej konieczności 
życiowej. Im częściej człowiek styka się z tym samym wycinkiem czy 
obszarem rzeczywistosci, tym bardziej wyodrębniają się poszczegól-
ne fragmenty z ogólnego tła rzeczywistości co znajduje z kolei odbicie 
w systemie leksykalnym języka. Zainteresowanie praktyczne, zwłasz-
cza gdy jest ono intensywne, wpływa na powstanie odpowiedniej ter-
minologii. (…) Pojawiająca się w konsekwencji takich uwarunkowań 
praktycznych specjalizacja zawodowa znajduje odzwierciedlenie w spe-
cjalnym słownictwie, nieraz trudno zrozumiałym dla osób spoza danej 
grupy zawodowej”61. 

Pracownicy SUFO posługują się specjalistycznym językiem zawodo-
wym choćby w celu wskazywania zagrożenia. Funkcjonuje tu np. system 
wskazywania zagrozenia, którego celem jest „(…) zaalarmowanie agentów 
ochrony o nadchodzącym zagrożeniu wraz z określeniem jego rodzaju 
i kierunku za pomocą ustnego (wyrażonego głosem) komunikatu. Komu-
nikat ten powinien być krótki, jasny i zrozumiały. Należy podać rodzaj 
broni i jej położenie względem osoby ochranianej”62.

Przykładowe komunikaty foniczne tego typu mogą brzmieć: „szósta pi-
stolet dół”63, „dziesiąta niski strzelec”64, „druga okno snajper”65, „karabin 

59  Ibidem, s. 86.
60  S. Kania, Polska gwara konspiracyjno-partyzancka 1939‒1945, wyd. II, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1986, s. 29.
61  Z. Uniszewski, op. cit., s. 87.
62  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne, Sopot 2008, s. 82.
63  Ibidem.
64  Ibidem.
65  Ibidem.
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jedenasta wysoko”66, „mężczyzna piąta wysoko”67, „kontakt szósta poziom, 
kanapa, rzut dwunasta poziom, odskaczam, klamka na szóstej, parasol, 
beduin, krycie, robi iwana, głowa dół, dosiad sektory, góra sektory, gwiaz-
da dawida, gwiazda teksasu, pudełko, kosa”68.

Podsumowując tę część opracowania należy stwierdzić, że istnie-
je zawodowy żargon i język pracowników SUFO, wykorzystywany 
do interpersonalnej komunikacji werbalnej pozwalający „w paru sło-
wach przekazać istotną informację pomimo uciążliwej w danym mo-
mencie obecności osób postronnych. Potakujący lub przeczący ruch 
głową w odpowiedzi na jakieś lakoniczne i pozornie niewinne pytanie 
(…), mogą stanowić wystarczającą w tym momencie informację dla zo-
rientowanego adresata”69.

W związku z tym, że udało się stwierdzić, istnienie zarówno specja-
listycznego języka takiego jak żargon zawodowy pracowników specjali-
stycznych formacji ochronnych realizujący zadania w zakresie ochrony 
osób, należy podjąć próbę odpowiedzi na drugie z zadanych na wstępie 
pytań: Czy poza komunikacją werbalną foniczną pracownicy specjalistycz-
nych foracji ochronnych realizujący zadania w zakresie ochrony fizycznej 
osób w komunikacji interpersonalnej wykorzystują inny sposób komuniko-
wania się?

Omówiona w ramach odpowiedzi na poprzednie pytanie forma ko-
munikacji werbalnej fonicznej jest podstawową formą komunikacji in-
terpersonalnej wewnątrz zespołów realizujących zadania w zakresie 
ochrony fizycznej osób. Jak już wspomniano wcześniej ta forma komu-
nikowania posiada kilka cech, z których jedna, odpowiednie kodowanie, 
zapewnia w dużym stopniu pofność (tajność) przekazywanej informacji. 
W niektórych okolicznościach wykorzystanie języka fonicznego staje 
się jednakże niekorzystne, czy to ze względu na możliwość ujawnienia 
zajętego stanowiska, lub ujawnienia przynależności do danego zespołu 
ochronnego, czy chociażby w sytuacji zachowania kontaktu wzrokowe-
go z członkami grupy bez mozliwości kontaktu fonicznego. Pamiętając, 
66  R. Radziejewski, Ochrona osób. Poradnik dla każdego, Wydawnictwo PAW, Warsza-

wa 1997, s. 92.
67  Ibidem.
68  Przykłady komunikatów używanych przez pracowników Sekcji Ochrony Osobistej 

Biura Ochrony „PROTECTOR” – Paweł Pajorski, którego autor niniejszego opraco-
wania był właścicielem w latach 1992 – 2010.

69  Z. Uniszewski, op. cit., s. 102.
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że „(…), komunikacja międzyludzka jest zawsze niczym więcej niż wy-
mianą znaków”70, w takich sytuacja wykorzystywany jest język manualny 
zwany też językiem wizualno – przestrzennym lub językiem migowym71, 
przy czym pamiętać też tu należy, że nie jest to „standardowy” język mi-
gowy, taki jak np.: alfabety palcowe72, dwuręczny alfabet brytyjski73, PJM74 
BSL75, ASL76. Nie jest też podobny do alfabetu więziennego77. W swo-
jej formie i charakterze przypomina raczej tzw. migankę78 więzienną, 
z tą róznicą, że nie wykorzystywane są (lub bardzo rzadko) poszczególne 
litery alfabetu ale gesty oznaczające poszczególne słowa, czasem krótkie 
zwroty lub wręcz określające zaistniałą sytuację (kod gestykulacyjny – mi-
gowe znaki ideograficzne79). 

70  Z. Nęcki, op. cit., s. 33.
71  Język migowy – zespół środków, za pomocą których porozumiewają się ludzie niesły-

szący pomiędzy sobą i z ludźmi słyszącymi, obejmujące właściwe danym środowiskom 
słownictwo oraz sposób przekazywania znaków migowych (źródło: B. Szczepankow-
ski, Język migowy pierwsza pomoc medyczna, Centrum Edukacji Medycznej, Warsza-
wa 1996, s. 116).

72  Alfabet palcowy – ułożony w tradycyjnym porządku zestaw znaków migowych (dak-
tylogramów) odpowiadających poszczególnym literom, zazwyczaj reprezentowanych 
przy pomocy odpowiednich układów prawej ręki na wysokości twarzy po prawej stro-
nie (alfabety dwuręczne przed środkiem klatki piersiowej (B. Szczepankowski, op. cit., 
s. 114).

73  Daktylogramy dwuręcznego alfabetu brytyjskiego – patrz: B. Szczepankowski, Lekto-
rat języka migowego, Polski Związek Głuchych, Warszawa 1986, s. 67

74  PJM – Polski Język Migowy (źródło: M. Swidziński, op. cit., s. 680).
75  BSL – Brytyjski Język Migowy (źródło: Ibidem).
76  ASL – Amerykański Język Migowy (źródło: Ibidem).
77  Alfabet więzienny (tzw. „łapki”) – ideogramy – patrz: Z. Sokalski, Język migowy środo-

wisk przestępczych, Prokuratora Okręgowa w Zielonej Górze, http://www.zielona-gora.
po.gov.pl/index.php?id=26 s. 4 – 11, (dostęp 15.02.2014 r.).

78  Miganka – środka komunikacji, w jakim znaki pokazuje się palcami obu rąk albo tylko 
jedną ręką lub częścią twarzy. Migankę stosuje się w sytuacjach, w których rozmówcy 
widzą się, ale się nie słyszą lub kiedy nie chcą być słyszani przez inne osoby (źródło: 
R. Rodasik, E. Ćwiertnia, J. Zat’ko, Język podkultury więziennej – gwara, język migowy, 
tatuaż, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, Nr 13, styczeń – 
czerwiec 2013, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Ape-
iron” w Krakowie, Kraków 2013, s. 127).

79  Ideografia (gr. idéa – wyobrażenie, pojęcie, gráphö – piszę, opisuję) – dział języka mi-
gowego obejmujący zestaw znaków migowych odpowiadających poszczególnym wy-
razom (czasem także krótkim dwuwyrazowym zwrotom np. „nie mam”, „nie wiem” 
itp.), (źródło: https://sites.google.com/site/jezykmigi/ideografia dostęp 15.02.2014 r.).
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Język wizualno przestrzenny używany przez pracowników SUFO przy-
pomina zatem bardziej cuing80. Gesty wykonywane przez nadawcę mogą 
i oznaczają określony zespół działań, których nadawca oczekuje od odbior-
cy (ów), czyli pozostałych pracowników wykonujących w danym momen-
cie zadania ochronne, po wykonaniu wybranego znaku81. „Pamiętać należy, 
że gesty te zastępują komunikaty słowne i pełnią analogiczną funkcje do ha-
seł – kluczy”82. Wykorzystywane są też wprawdzie znaki daktylograficzne83 
ale wyłącznie do podawania liczebników głównych i porządkowych84.

„Zespół ścisle ustalonych gestów stanowi kod, czyli swoisty język (…). 
Gesty zastępują słowa (…), zamiast wydwać polecenia ustnie przekazuje 
się je ruchem dłoni”85. Każdy gest w ramach tej formy komunikacji inter-
personalnej to ideogram86. Ideogramy to symbole, znaki służące porozu-
miewaniu się. „Sens znaku symbolicznego wypływa wyłącznie z umowy 
między tymi, którzy się nim posługują”87.

W użytku pracowników spejalistycznych uzbrojonych formacji ochron-
nych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób istnieje szereg 
znków ideograficznych zarówno tych przyjętych od jednostek specjalnych 

80  Cuing (ang. cue – a signal, such as a word or action...) lub visual cuing – to nic innego jak 
zbiór gestów i słów używanych przez instruktora do porozumiewania się z grupą ćwi-
czących fitness, czyli zbiór gestów zastępujących określone wyrażenia słowne (źródło: 
A. Czajkowska, Cuing: komunikacja instruktora z grupą, http://www.fit.pl/eksperci/
fitness/agnieszka_czajkowska/publikacje/cuing--komunikacja-instruktora-z-grupa, 
166,1,0.html dostęp 15.02.2014 r.)

81  Por. A. Czajkowska, op. cit.
82  Ibidem.
83  Daktylografia – sposób porozumiewania się na migi, za pomocą znaków dwanych pal-

cami rąk, stosowany np. wśród głuchoniemych, miganie, chirologia (źródło: Słownik 
wyrazów..., op. cit., s. 204).

84  Liczebniki  – wyrazy, które oznaczają liczbę lub kolejność liczbową, osób, zwierząt 
i rzeczy. Ze względu na róznice w znaczeniu i zastoswaniu liczebników rozróżnia-
my m.in. liczebniki główne, np.: dwa, pięć, dwadzieścia siedem, liczebniki porządko-
we, np.: drugi, dwudziesty siódmy (źródło: M. Jaworski, Podręczna gramatyka języka 
polskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974, s. 37.

85  A. Cegiełka, A. Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Wydawnictwo ISKRY, Warsza-
wa 1986, s. 7.

86  Ideogram (gr. idéa  – wyobrażenie, pojęcie, grámma  – zapis)  – znak migowy wcho-
dzący w skład ideografii, posiadający określone znaczenie pojęciowe (odpowiadający 
wyrazowi lub grupie wyrazów, bądź zwrotowi), (źródło: https://sites.google.com/site/
jezykmigi/ideografia dostęp 15.02.2014 r.).

87  A. Cegiełka, A. Markowski, Z polszczyzną …, op. cit., s. 8.
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jak też tych stanowiących „wewnętrzny język kodowy” podmiotu, w którym 
zatrudnieni są pracownicy lub też sekcji (zespołu), w ramach której pracow-
nicy ci wykonują swoje zadania zwiazane z ochroną fizyczną osób.

Przykłady znaków daktylograficznych oraz migowych znaków ideogra-
ficznych przedstawiono poniżej.
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Rys. Znaki ideograficzne.  
(źródło: http://lifehacking.pl/2012/06/21/infografika-jak-porozumiewaja-sie-jednostki
-specjalne/)

Widać zatem niezbicie, że w specjalistycznych uzbrojonych formacjach 
ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycznej osób wy-
korzystywany jest również inny, nie tylko foniczny, sposób komunikowa-
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nia się członków zespołow ochronnych. Jest nim specyficzny język migo-
wy – język gestów.

Jak zauważył Marek Świdziński „Języki migowe od fonicznych różni 
tylko jedno: natura fizyczna tekstu. Różnica ta jednak ma konsekwencje 
bardzo dalekie. Tekst migowy jest przestrzenny (nie: linearny); generu-
je go zbiór niezależnych artykulatorów (nie: jeden aparat artykulacyjny); 
nadawanie skierowane jest zawsze wprost do odbiorcy (nie: dookoła); od-
biór w czasie rzeczywistym dokonuje się za pomocą wzroku (nie: słuchu); 
przestrzeń jest zarazem przedmiotem przekazu i kształtem przekazu (nie: 
tylko przedmiotem)”88.

Podsumowując można stwierdzić, że w specjalistycznych uzbrojonych 
formacjach ochronnych realizujących zadania w zakresie ochrony fizycz-
nej osób w celu komunikowania się wewnątrz zespołów ochronnych wy-
korzystywane są dwa tory komunikacji – tor foniczny i tor wizyjny. Oba 
te tory wykorzystywane są w różny sposób i z różnym natężeniem w za-
leżności od zaistniałej sytuacji, jednakże cel ich wykorzystania jest w obu 
przypadkach ten sam – przekaz niezbędnych, skondensowanych informa-
cji lub poleceń. Jednym słowem komunikacja.
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