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Streszczenie 

W artykule przedstawiono istotę oraz proces przejścia z logiki partii na logikę przepływu w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych. Wyjaśniono najistotniejsze zagadnienia i wytyczne związane z procesem udoskonalania 

organizacji w zakresie wytwarzania. Przytoczono definicje, cechy, a także korzyści związane z implementacją 

metody Sita Glendaya. Ponadto omówione zostały cele oraz kroki poziomowania produkcji i jej wpływ na 

działanie przedsiębiorstw. 

W ostatniej części przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstwa produkcyjnego ACE, znanego ze sprzedaży 

różnego rodzaju jogurtów. Omówiono sposób dystrybucji, a także przeanalizowano sprzedaż w odniesieniu do 

metody Sita Glendaya (uwzględniając wszelkie jej etapy). Ponadto zaprezentowano wnioski wynikające  

z przeprowadzonego badania oraz wskazano działania wprowadzone przez przedsiębiorstwo w celu 

udoskonalenia procesu wytwarzania. 

 

Słowa kluczowe: Sito Gendaya, poziomowanie produkcji, logika przepływu, logistyka produkcji 

 

Transition to the logic of flow based on the Glenday Sieve method- 

a practical approach 

 

Summary 

The article describes the essence and process of transition from batch logic to flow logic in manufacturing 

companies. The most important issues and guidelines connected with organization improvement process in the 

field of manufacturing were explained there. There were also quoted definitions, features and benefits of 

implementing the Glenday Sieve method. Moreover, there were discussed the objectives and steps of production 

leveling as well as its impact on the operation of enterprises. 

The last part presents the characteristics of the ACE production company, known from selling various types of 

yogurts. The distribution method was discussed and the production in terms of the Glenday Sieve method 

(including all its stages) was analyzed. Conclusions resulting from the research were shown. In addition, 

activities introduced by the company in order to improve the manufacturing process were indicated. 

 

Keywords: the Glenday Sieve, production leveling, logic of flow, production logistics 

 

1. Wstęp 

Właściwy sposób przygotowania procesu wytwórczego umożliwia wyprodukowanie 

wyrobów o określonych cechach. Na tym etapie kluczowym staje się podjęcie trafnych 

decyzji, między innymi z zakresu: strategii zarządzania produkcją, projektowania wyrobu, 

planowania wielkości nakładów finansowych czy uruchomienia produkcji. 

Produkcja zróżnicowanych wyrobów bez ponoszenia wysokich nakładów kapitałowych 

wskazuje na elastyczność systemu wytwórczego, która z kolei jest miernikiem gotowości do 

reagowania na zmiany popytu, potrzeb klientów czy postępu technologicznego (Stamirowski, 

2011). 
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Wiele przedsiębiorstw jest przekonanych, iż zwiększenie nakładów kapitałowych ma 

istotny wpływ na odnalezienie metod pracy umożliwiających większą efektywność 

i elastyczność. Tymczasem niska kapitałochłonność nakładów w połączeniu z dużą 

elastycznością, które pozwalają na zaspokajanie potrzeb, są sednem dzisiejszych działań 

przedsiębiorstw w drodze do spełnienia wszelkich wymagań klientów (Glenday, 2010). 

Jednym z czynników, który wpłynie na osiągnięcie takiego stanu jest wdrożenie logiki 

przepływu, która pozwala na funkcjonowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstw bez 

zakłóceń. Ponadto umożliwia zaspokojenie zmiennego popytu, a także prowadzi do wzrostu 

zdolności i elastyczności. 

2. Istota logiki przepływu 

2.1. Logika partii  

Większe zamówienia oraz partie, a także dłuższe przebiegi produkcyjne, których celem 

jest zminimalizowanie kosztów wytwarzania i zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów 

są określane mianem logiki partii. Logika partii jest rozpowszechniona przede wszystkim  

w produkcji przemysłowej, jednak warto zauważyć, że jest ona obecna również w innych 

branżach. Glenday słusznie wskazuje na „partie” pacjentów, którzy oczekują na wizytę  

u lekarza czy próbki w laboratorium, których liczba musi być wystarczająco duża by wykonać 

na nich testy (Glenday, 2010). 

 

Rys.1. Błędne koło w logice partii.Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań gasić pożary  

i popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 4. 

Zmieniony plan 

BŁĘDNE 
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Stwierdza się, iż podstawowym problemem występującym w logice partii jest 

powstawanie tzw. ruchu błędnego, koła, który wywołuje krótkoterminowe zmiany planów 

produkcyjnych, negatywnie wpływa na motywację pracowników, powoduje problemy 

związane z obsługą klienta, a także jest sprawcą ciągłego wzrostu kosztów działalności 

bieżącej i nakładów inwestycyjnych (Ciecińska, 2015). 

Pomimo starań wiele przedsiębiorstw, po usunięciu objawów oraz poprawieniu 

wyników w różnych obszarach, wciąż pozostaje w błędnym kole na długi czas (Glenday 

2010). 

2.2. Logika przepływu 

Przeciwnym zagadnieniem do logiki partii jest logika przepływu. Głównym jej 

założeniem jest wyznaczenie górnej oraz dolnej granicy zapasów, podczas gdy w logice partii 

określa się tylko granicę kontrolną. Taki model logiki przepływu pozwala na tłumienie 

rozbieżności pomiędzy podażą a popytem. Do bezwzględnych zalet zalicza się stabilność  

i przewidywalność produkcji wraz ze stałym planem produkcyjnym (Ciecińska, 2015). 

Plan produkcyjny powstaje w celu wyprodukowania określonej ilości dóbr lub usług we 

właściwym czasie (Durlik, 2004). Dynamiczne zmiany prognozowanego popytu obligują 

planistów do zmian planu oraz dostosowywania go do bieżących potrzeb (Knosala, 2018). 

Logika przepływu umożliwia opracowanie planów produkcyjnych bez posiadania 

wiedzy dotyczącej poziomu zapasów, materiałów i półwyrobów. W praktyce wydaje się to 

niemożliwe, dlatego stwierdza się, iż jest to jedna z głównych przyczyn niezrozumienia logiki 

przepływu (Glenday, 2010). 

Zamiana wytwarzania w partiach na koncepcję przepływu (logikę przepływu) stanowi 

rewolucyjną zmianę paradygmatu. Uznaje się to, jako „swoistą rewolucję, zmieniającą uznane 

sposoby działania” (Glenday, 2010). 

3. Poziomowanie produkcji 

Przedsiębiorstwo produkcyjne jest w stanie uzyskać wysokie wyniki dzięki wdrożeniu 

odpowiednich narzędzi, metod, systemów informatycznych towarzyszących przepływom 

wyrobów, a także odpowiedniemu zorganizowaniu procesu wytwarzania (Topolski, 2018). 

Przepływ idealny w literaturze definiowany jest, jako „produkcja i dostarczanie 

dokładnie takich produktów, jakich żąda rynek”. Przepływ idealny to również „przepływ 

jednej sztuki w mieszanej sekwencji produkcyjnej, sprzężony z popytem poprzez czas taktu” 

(Glenday, 2010). Stwierdza się jednak, iż takie zdefiniowanie nie jest zasadne, ponieważ aby 

spełnić dane założenie, przedsiębiorstwa zmuszone byłyby do dysponowania 
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nieograniczonymi zapasami, tak by zaspokoić zmienny i nieprzewidywalny popyt (Glenday, 

2010). 

W celu doskonalenia procesu wytwarzania przedsiębiorstwa stosują różne metody  

i narzędzia, a jednym z nich jest heijunka, czyli poziomowanie produkcji. Głównym 

założeniem heijunki jest planowanie wytwarzania różnorodnego asortymentu w jak 

najkrótszych przedziałach czasu, a także wyeliminowanie skoków w produkcji (Lyons, 2013). 

Poziomowanie produkcji pozwala na zagwarantowanie klientowi dostępności wyrobów, 

dzięki powtarzalnemu oraz równomiernemu spływowi produktów. Pozwala to na 

kontrolowanie i przewidywanie wielkości zapasów, a także na efektywne wykorzystywanie 

zasobów. Do najważniejszych celów produkcji poziomowanej zalicza się (Rewers, 2016): 

o eliminacja skoków w produkcji, 

o redukcja zapasów, 

o zwiększenie zdolności produkcyjnych, 

o maksymalizacja efektywności zasobów produkcyjnych. 

Osiągnięcie danych celów jest możliwe po wprowadzeniu dwóch etapów poziomowania 

produkcji. Pierwszym z nich jest priorytetyzacja produktu (zidentyfikowanie produktów 

najczęściej kupowanych przez klientów), natomiast drugim utworzenie poziomowanego planu 

produkcji (Rewers, 2016). 

Procedurę wdrażania poziomowanej produkcji należy rozpocząć od sporządzenia oraz 

analizy mapy strumienia wartości, a także analizy popytu. Na ich podstawie buduje się model 

poziomowania. Model ten zawiera cztery wartości, wśród nich wyróżnia się: wolumen 

produkcji (ilość produkcji, która musi być wytworzona w wyznaczonym czasie), stopień 

agregacji (poziomowania typów i rodzin produktów), podziałkę czasową oraz specyfikę 

poziomowania. Podział produktów na rodziny jest uzależniony od podobieństwa konstrukcji 

wyrobów lub procesów technologicznych. Utworzenie wzoru poziomowania obrazuje 

częstość wytwarzania wyrobów w zakresie sformułowanego harmonogramu w określonym 

przedziale (podziałce) czasowym. Końcową fazą wprowadzania poziomowanej produkcji jest 

uruchomienie zdefiniowanego wzoru produkcji poziomowanej, a także ciągłe jej 

doskonalenie. Pod pojęciem doskonalenia rozumie się ciągłe zawężanie rodzin wyrobów, tak 

by powstał harmonogram dla pojedynczych sztuk wyrobów (Rewers, 2016). 

Przed rozpoczęciem wdrażania poziomowanej produkcji zasadnym staje się 

wprowadzenie odpowiednich dla specyfiki przedsiębiorstwa mierników skuteczności (na 

przykład terminowość realizacji zamówień czy czas przejścia wyrobu przez proces). Pozwolą 



12 

 

one na porównanie stanu sprzed oraz po wprowadzeniu wyżej opisanej metody, a także 

zdefiniują jej skuteczność (Rewers, 2016). 

4. Koncepcja Sita Glendaya 

Metodę Sita stworzył Ian Glenday, w celu ułatwienia przedsiębiorstwom rozpoczynania 

wdrażania wytwarzania każdego produktu w każdym cyklu przepływu, a także produkcji 

poziomowanej. Sito Glendaya pozwala na (Ciecińska, 2015): 

o wyznaczenie trafnego obszaru, w którym można zapoczątkować proces mapowania 

strumienia wartości, 

o zidentyfikowanie obszarów, w których należy udoskonalić zdolności wytwórcze, 

o wsparcie przy włączaniu całej organizacji w proces wdrażania logiki przepływu. 

Proces analizy według metody Sita Glendaya składa się z trzech etapów, którymi są: 

zebranie rzetelnych danych, posortowanie oraz analiza danych. W przypadku przedsiębiorstw 

produkcyjnych podstawowe dane dotyczą sprzedaży poszczególnych produktów. Po ich 

zgromadzeniu tworzy się arkusz kalkulacyjny, który zawiera kolumny takie jak (Glenday, 

2010): numer w rankingu sprzedaży, nazwa produktu, sprzedaż, sprzedaż narastająco oraz 

sprzedaż narastająco w %. 

Zebrane dane należy posortować po polu „sprzedaż”, w kolejności malejącej. 

W kolumnie „sprzedaż narastająco” identyfikuje się punkt, który osiąga 50% wartości 

sprzedaży oraz sprawdza się całą listę, by wskazać, ile jest wszystkich produktów. 

W następnej kolejności według wzoru numer 1 wylicza się procent wartości produktów 

odpowiadających 50% sprzedaży. 

                                               ż 

                           
      

Wzór 1. Obliczenie 50% wartości sprzedaży. Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań gasić 

pożary i popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 20 

 

By osiągnąć całokształt sprzedaży, podane obliczenie wykonuje się kolejno dla 95%  

i 99% „sprzedaży narastająco”. Ostatni 1% odpowiada za pozostały asortyment. Uzyskane 

dane porządkuje się w tabeli (tabela 1). 

Tabela 1. Analiza Sita. Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań gasić pożary i popraw obsługę 

klienta, Wydawnictwo. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 21. 

Sprzedaż narastająco w % 
Liczba produktów 

narastająco w % 
Kody kolorów 

50% - zielony 

95% - żółty 

99% - niebieski 

Ostatni 1% - czerwony 
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Otrzymane dane przyczyniają się do ukierunkowania działań, które są uzależnione od 

uzyskanych kategorii produktów (oznaczonych kolorami). Odpowiednio ukierunkowane 

działania ułatwią przedsiębiorstwu przejście z logiki partii na logikę przepływu (Glenday, 

2010). 

Kategoria zielona grupuje wyroby wytwarzane stosunkowo często oraz w dużych 

ilościach. Stwierdza się, iż celem dla strumienia zielonego jest wdrożenie produkcji 

w cyklach o ustalonej sekwencji i stałych ilościach. Kolor żółty przeznaczony jest dla 

produktów, w przypadku, których ukazują się przeszkody przy implementacji produkcji 

„każdego produktu w każdym cyklu”. Wyróżniono wśród nich: czasy przezbrojeń, straty 

spowodowane rozruchem, rozmiar partii. Dane produkty obejmuje się programem 

naprawczym, który charakteryzuje się wprowadzeniem metod i technik udoskonalających 

produkcję, między innymi: 5S, SMED czy TPM. Wdrożenie takich działań może pomóc 

zredukować występujące bariery oraz spowodować przesunięcie produktów z kategorii żółtej 

do strumienia zielonego (Glenday, 2010). 

Pozostałe dwie kategorie wynikające z analizy Sita Glendaya (niebieska i czerwona) 

uwydatniają różne przypadki marnotrawstwa tworzonego przez przedsiębiorstwo oraz 

niemającego żadnej wartości dla klienta (marnotrawstwo zbytniej kompleksowości). 

Stwierdzono, iż produkty ulokowane w kategorii niebieskiej są produktami, które zawierają 

materiały oraz procedury wprowadzające dodatkową złożoność, niedodającą jednak żadnych 

wartości dla klienta. Oczywistym może wydawać się fakt, iż należy usunąć produkty 

przynależne do grupy czerwonej, jednak warto zastanowić się, jaka jest ich wartość dla 

klienta oraz przedsiębiorstwa. Tylko po uregulowaniu cen danych wyrobów, mogą stać się 

one wartościowe dla klienta, a także zyskowne dla producenta (Glenday, 2010). 

Kluczowym czynnikiem przy wykorzystywaniu Sita Glendaya jest zaangażowanie całej 

organizacji w proces analizy, a także planowanie wszelkich działań oraz wdrożenia, w taki 

sposób by eliminować straty, przechodząc stopniowo do przepływu (Glenday, 2010). 

5. Wykorzystanie narzędzia Sito Glendaya w przedsiębiorstwie ACE 

Przedsiębiorstwo ACE to producent deserów owocowych, które są oferowane 

w czterech smakach (truskawkowym, jabłkowym, rabarbarowym, brzoskwiniowym). Do 

produkcji ACE wykorzystuje dwa rodzaje mas bazowych, których celem jest również 

uzupełnienie smaku (masa waniliowa oraz kremowa) (Glenday, 2010). 

Sprzedaż odbywa się poprzez duże sieci detaliczne, a także sklepy osiedlowe. 

Głównymi konkurentami są producenci jogurtów owocowych. W celu wyróżnienia się na ich 

tle, ACE wprowadza promocje, o których informuje klientów między innymi poprzez 
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umieszczanie na opakowaniach specjalnych nadruków („opakowania z ceną”). Zauważono, iż 

małe sklepy osiedlowe niechętnie nabywają jogurty w takich opakowaniach, dlatego 

wprowadzono ich produkcję w dwóch wariantach opakowań - bez specjalnego nadruku oraz 

z nim. Tabela 2 przedstawia tygodniową prognozę sprzedaży każdego rodzaju produktów 

(Glenday, 2010). 

Tabela 2. Tygodniowa prognoza sprzedaży „ACE”. Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań 

gasić pożary i popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 38. 
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„z ceną” 

Jabłko na 

bazie 
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kremowej 

„bez 

ceny” 

Rabarbar 
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kremowej 
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Rabarbar 
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„bez 
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W czasie przeprowadzania badania poziom obsługi klienta był równy 98%, co oznacza, 

iż 98% zamówień było realizowanych i w pełni. Każdego dnia dokonywano korekt planu 

produkcyjnego, co uznawano za błąd w prognozach sprzedażowych. Powodowało to nie tylko 

niski poziom zdolności produkcyjnych, ale również niską efektywność oraz dużą liczbę 

wykonywanych nadgodzin (Glenday, 2010). 

W celu wyeliminowania występujących problemów zdecydowano się na zastosowanie 

analizy Sita Glenday. Na podstawie zebranych danych przygotowano tabelę przedstawiającą 

rzeczywistą, sześciotygodniową sprzedaż (tabela 3), która stała się bazą do dalszych 

wyliczeń. 

Tabela 3. Rzeczywista sprzedaż „ACE” w okresie 6 tygodni. Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. 

Przestań gasić pożary i popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, 

s. 40. 

Tydzień 

Truskawka 

na bazie 

masy 

waniliowej 

„z ceną” 

Truskawka 

na bazie 

masy 

waniliowej 

„bez ceny” 

Brzoskwinia 

na bazie 

masy 

waniliowej 

„z ceną” 

Brzoskwinia 

na bazie 

masy 

waniliowej 

„bez ceny” 

Jabłko na 

bazie 

masy 

kremowej 

„z ceną” 

Jabłko na 

bazie 

masy 

kremowej 

„bez 

ceny” 

Rabarbar 

na bazie 

masy 

kremowej 

„z ceną” 

Rabarbar 

na bazie 

masy 

kremowej 

„bez 

ceny” 

1 43783 342 9474 13 15545 27 31245 345 

2 45876 765 9786 187 15785 78 29765 256 

3 45347 782 11210 38 14320 412 29560 410 

4 44570 221 9345 290 14896 95 30985 137 

5 44125 678 8952 18 16005 275 31256 335 

6 46120 127 10985 234 14975 178 29234 167 

Średnia 44970 486 9959 130 15254 218 30341 275 

 

Kolejnym krokiem stało się posortowanie produktów, od największej wielkości 

sprzedaży do najmniejszej (tabela 4). 
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Tabela 4. Sprzedaż „ACE” (kolejność malejąca). Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań 

gasić pożary i popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 41. 

Produkt Średnia tygodniowa sprzedaż 

Truskawka i masa waniliowa „z ceną” 44970 

Rabarbar i masa kremowa „z ceną” 30341 

Jabłko i masa kremowa „z ceną” 15254 

Brzoskwinia i masa waniliowa „z ceną” 9959 

Truskawka i masa waniliowa „bez ceny” 486 

Rabarbar i masa kremowa „bez ceny” 275 

Jabłko i masa kremowa „bez ceny” 218 

Brzoskwinia i masa waniliowa „bez ceny” 130 

 

Następnie obliczono oraz przedstawiono sprzedaż narastająco z wykorzystaniem 

wartości bezwzględnych oraz w procentach (tabela 5). 

Tabela 5. Sprzedaż „ACE” narastająco. Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań gasić pożary i 

popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 41. 

Produkt 
Średnia tygodniowa 

sprzedaż 

Sprzedaż 

narastająco (szt.) 

% sprzedaży 

narastająco 

Truskawka i masa waniliowa  

„z ceną” 
44970 44970 44.2% 

Rabarbar i masa kremowa „z ceną” 30341 75311 74.1% 

Jabłko i masa kremowa „z ceną” 15254 90565 89.1% 

Brzoskwinia i masa waniliowa  

„z ceną” 
9959 100524 98.9% 

Truskawka i masa waniliowa  

„bez ceny” 
486 101010 99.4% 

Rabarbar i masa kremowa  

„bez ceny” 
275 101285 99.7% 

Jabłko i masa kremowa „bez ceny” 218 101503 99.9% 

Brzoskwinia i masa waniliowa 

„bez ceny” 
130 101633 100% 

 

Dokonano obliczeń procentowego udziału asortymentu odpowiadającego za sprzedaż 

50%, 95% i 99% ilości narastająco. Otrzymane wyniki przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Analiza Sita przedsiębiorstwa „ACE”. Źródło: Glenday I., Przejdź na logikę przepływu. Przestań gasić 

pożary i popraw obsługę klienta, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, s. 42. 

Sprzedaż narastająco 

w % 

Najbliższa wartość dla 

sprzedaży narastająco 
Liczba produktów 

% całości 

asortymenty 
Kody kolorów 

50% 44.25% 1 12.5% zielony 

95% 89.1% 3 37.5% żółty 

99% 99.4% 5 62.5% niebieski 

Ostatni 1% 0.6% 3 37.5% czerwony 

 

Kolejnym krokiem było dokonanie analizy jakościowej otrzymanych wyników 

(Glenday, 2010): 

o kategoria zielona: jeden produkt gwarantuje niemal 50% wielkości sprzedaży, co 

wpływa na brak możliwości zaplanowania stałej sekwencji cyklu tylko dla tego 

produktu; stwierdzono, iż należy rozważać wszystkie czynniki decydujące 

o włączeniu innych produktów do początkowego cyklu, 



16 

 

o kategoria żółta: by przenieść znajdujące się w tej kategorii produkty do kategorii 

zielonej postanowiono wdrożyć takie udoskonalenia jak redukcja czasu przezbrojeń 

i zmniejszenie wielkości partii, 

o kategoria niebieska: dotychczas każdy z kartonów był inny, w zależności od rodzaju 

jogurtu, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie jednego rodzaju kartonów 

z możliwością naklejania etykiet na linii (uproszczenie formy łańcucha dostaw), 

o kategoria czerwona: najkorzystniejszym rozwiązaniem stało się zaprojektowanie 

elastycznego procesu, zdolnego przynosić zysk i korzyść dla klienta. 

Przy dokonywaniu opisanej analizy ACE wprowadziło mierniki, zasady, a także ustaliło 

czynniki związane z ochroną stałego cyklu. Równolegle ustalono sposób przekazywania 

informacji, tak by nie zakłócać procesu oraz jego doskonalenia. Na podstawie analizy oraz 

wprowadzonych zmian przedsiębiorstwo przeszło na logikę przepływu oraz udoskonaliło 

proces produkcyjny osiągając lepszą efektywność (Glenday, 2010). 

7. Zakończenie 

Przejście z logiki partii na logikę przepływu pozwala na elastyczne reagowanie na 

potrzeby klienta, a także jest mniej kosztowne. Analiza Sita Glendaya wspomaga 

zidentyfikowanie produktów „zielonych” oraz rozpoczęcie produkcji każdego produktu  

w każdym cyklu, co zainicjuje poziomowanie i przepływ. 

Zebranie rzetelnych danych, zidentyfikowanie problemów i ich naprawa pozwolą na 

prawidłowe przeprowadzenie analizy Sita Glendaya. Stwierdza się, iż kluczowym czynnikiem 

w osiągnięciu sukcesu jest określenie metod kontroli oraz ochrony cyklu i zielonej kategorii 

produktów. 
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Streszczenie 

Celem opracowania jest określenie głównych determinant płac obwodów Ukrainy. Z uwagi na dostępność 

danych statystycznych okres analiz obejmował lata 2008-2018. W opracowaniu przedstawiono podział oraz 

krótką charakterystykę grup obwodów Ukrainy. W artykule zostało przedstawione przestrzenne zróżnicowanie 

płac, stopy bezrobocia oraz wydajności pracy w grupach obwodów Ukrainy. Analiza pokazała, iż najdłuższa 

rzeka Ukrainy - Dniepr jest swoistą granicą kształtowania się analizowanych zmiennych makroekonomicznych  

i tak wyższe płace, niższa stopa bezrobocia oraz wyższa wydajność pracy występują w lewobrzeżnej części 

Ukrainy. Z przeprowadzonych analiz wnika, iż wzrost wydajności pracy o przekładał się na wzrost płac oraz  

w przypadku spadku stopy bezrobocia płace w obwodach Ukrainy wzrosły.  

 

Słowa kluczowe: płace, obwody Ukrainy, wydajność pracy, stopa bezrobocia   

 

Determinants of wages in groups of oblasts of Ukraine  

 

Summary 

The aim of the study is to determine the main determinants of wages in Ukraine oblasts. Due to the availability 

of statistical data, the analysis period covered the years 2008-2018. The study presents the division and brief 

description of groups of oblasts of Ukraine. The article presents the spatial differentiation of wages, 

unemployment rate and labor productivity in groups of oblasts of Ukraine. The analysis showed that the longest 

river of Ukraine - the Dnieper is a peculiar limit for the development of the analyzed macroeconomic variables 

and so higher wages, lower unemployment rate and higher labor productivity occur in the left bank of Ukraine. 

The analyzes show that the increase in labor productivity translated into an increase in wages and, in the event of 

a decrease in the unemployment rate, wages in Ukraine oblasts increased. 

 

Keywords: wages, oblasts of Ukraine, labor productivity, unemployment rate 
 

1. Wstęp 

W skutek upadku systemu socjalistycznego, który miał miejsce w Europie Środkowo-

Wschodniej w latach 80-tych i 90-tych XX wieku, rozpoczął się proces transformacji 

gospodarki ukraińskiej. Ukraina od lat 90-tych zaczęła przejście z systemu gospodarki 

centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Koniec roku 2004 (listopad–grudzień) to 

Pomarańczowa Rewolucja oraz wybór Wiktora Juszczenki na Prezydenta Ukrainy (Головко, 

2010). Światowy kryzys finansowy oraz wojna gazowa z Federacją Rosyjską związana  

z dostarczaniem rosyjskiego gazu na terytorium Ukrainy oraz odcięciem dostaw gazu do 

krajów europejskich przez rurociąg zlokalizowany na terytorium Ukrainy spowodowały, iż 

lata 2008-2009 okazały się ciężkim czasem dla gospodarki Ukrainy (Rosenberger, 2012). Po 

konflikcie gazowym (wojnie gazowej) z Federacją Rosyjską gospodarka ukraińska musiała 

zmagać się z kolejnym konfliktem z Federacją Rosyjską tym razem był to konflikt  

o charakterze zbrojnym, w marcu 2014 roku nastąpiła aneksja Półwyspu Krymskiego. 
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Wszystkie te konflikty znacząco wpłynęły na gospodarkę Ukrainy. Gospodarkę Ukrainy 

można scharakteryzować, jako gospodarkę opartą głównie na takich sektorach jak transport 

towarowy, rolnictwo oraz budownictwo (Popławska, 2012).  

2. Krótka charakterystyka grup obwodów Ukrainy  

Na terenie Ukrainy znajdują się 24 obwody, Autonomiczna Republika Krymu oraz dwa 

miasta wydzielone – Kijów i Sewastopol. Pod względem położenia obwody te możemy 

podzielić w następujący sposób: Ukraina Zachodnia, Ukraina Północna, Ukraina Południowa, 

Ukraina Centralna oraz Ukraina Wschodnia. W skład Ukrainy Zachodniej wchodzą 

następujące obwody: chmielnicki, czerniowiecki, iwano-frankowski, lwowski, rówieński, 

tarnopolski, wołyński oraz zakarpacki. Ukraina Północna obejmuje Kijów oraz obwody: 

czernichowski, kijowski, sumski oraz żytomierski. Obwody należące do grupy obwodów 

Ukrainy Południowej wchodzą kolejno Autonomiczna Republika Krymu, Sewastopol oraz 

obwody: odeski, chersoński i mikołajowski. Ukraina Centralna obejmuje obwody: czerkaski, 

dnietropietrowski, kirwogardzki, połtawski oraz winnicki. Ostatnia grupa obwodów to grupa 

obwodów Ukrainy Wschodniej w której skład wchodzą obwody: charkowski, doniecki, 

ługański, zaporowski (Chugaievska i in., 2018). Dla zobrazowania podziału poniżej zostały 

przedstawione mapy z podziałem na odpowiednie grupy. Pod względem powierzchni podział 

wygląda następująco powierzchnia Ukrainy Zachodniej zajmuje 131,2 tys      Północnej – 

114,4 tys    , Południowej – 87,3 tys    , Centralnej – 132,7 tys     oraz Wschodniej – 

111,8 tys    . W 2018 roku ludność Ukrainy wynosiła 44620674 osób, podział w grupach 

obwodów Ukrainy rozkładała się następująco – Ukraina Zachodnia – 24% ludności całego 

kraju, Północna – 18%, Południowa – 15% (dane dotyczące Sewastopola oraz Autonomicznej 

Republiki Krymu dotyczą roku, 2013), Centralna – 19% i Wschodnia – 24%.   

Ukraina Zachodnia                                                Ukraina Północna 

  

Ukraina Południowa                                               Ukraina Wschodnia 
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Ukraina Centralna 

 

Mapa 1. Podział obwodów Ukrainy na grupy. Żródło: opracowanie własne na podstawie: Chugaievska N., 

Tokarski T., 2018. Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie. Wiadomości 

Statystyczne, 63(03): 50-68. 

 

3. Przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy, stopy bezrobocia i płac w grupach 

obwodów Ukrainy  

• Przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w grupach obwodów Ukrainy  

 

Mapa 2. Przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy (lata 2008-2018, ceny stałe 2018). Źródło: opracowanie 

własne na podstawie http://www.ukrstat.go .ua (dostęp: 28.02.2020 r.). W przypadku Autonomicznej Republiki 

Krymu i Sewastopola dane dotyczą lat 2008-2013.  
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Wydajność pracy definiowana, jako iloraz PKB per capita prezentuje, ile 

wytworzonego produktu krajowego brutto przypada na osobę  pracującą. Mapa 2 przedstawia 

przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w obwodach Ukrainy, z mapy tej możemy 

wyciągnąć następujące wnioski (Tokarski i in., 2019). Obwody Ukrainy Zachodniej,  

w analizowanym okresie czasu, charakteryzowały się najniższą wartością wydajności pracy - 

czerniowiecki (0,078 mln UAH), zakarpacki (0,087 mln UAH) i tarnopolski (0,096 mln 

UAH) należały do tej grupy, ponadto w skład tej grupy wchodziły również obwody 

chersoński (0,101 mln UAH) i Autonomiczna Republika Krymu (0,103 mln UAH), które 

znajdują się w południowej części kraju. Niskie wartości wydajności pracy występowały  

w obwodzie rówieńskim (Ukraina Zachodnia, 0,105 mln UAH), żytomierskim (Ukraina 

Północna, 0,109 mln UAH), chmielnickim (Ukraina Zachodnia, 0,111 mln UAH), wołyńskim 

(Ukraina Zachodnia, 0,115 mln UAH), sumskim (Ukraina Północna, 0,117 mln UAH) oraz 

ługańskim (Ukraina Wschodnia, 0,120 mln UAH). Wszystkie dobrze rozwinięte obwody są 

położone na lewobrzeżnej stronie Dniepru, rzeka ta jest granicą oddzielającą regiony dobrze 

rozwinięte od pozostałych. Do grupy o najwyższych wartościach analizowanej zmiennej 

należały obwód doniecki (0,202 mln UAH) ze wschodniej części Ukrainy oraz naturalny 

satelita Kijowa – obwód kijowski (0,203 mln UAH) z północnej części kraju. Najwyższa 

wartość wydajności pracy została odnotowana w Kijowie (Ukraina Południowa, 0,477 mln 

UAH) i obwodach dniepropietrowskim (0,226 mln UAH) i połtawskim (0,222 mln UAH) 

położonych w Ukrainie Centralnej.  

 Stopy bezrobocia w obwodach Ukrainy  

 

Mapa 3. Przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia (lata 2008-2018). Źródło: opracowanie własne na 

podstawie http://www.ukrstat.go .ua (dostęp: 28.02.2020 r.). W przypadku Autonomicznej Republiki Krymu  

i Sewastopola dane dotyczą lat 2008-2013.   
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Stopa bezrobocia na Ukrainie jest mocno zróżnicowana w grupach obwodów. Mapa 3 

przedstawia przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia, średnio w latach 2008-2018, (dane 

dotyczące Autonomicznej Republiki Krymu oraz Sewastopola dotyczą lat 2008-2013). 

Najniższe stopy bezrobocia zostały odnotowane w obwodach Ukrainy Południowej -

Sewastopolu (5,7%), Autonomicznej Republice Krymu (5,9%) oraz obwodzie odeskim 

(6,2%) – ważną rolę w kształtowaniu się stopy bezrobocia odgrywa tutaj port morski, 

najniższe stopy bezrobocia zostały odnotowane również w stołecznym Kijowie (Ukraina 

Północna, 5,9%) oraz Ukrainie Wschodniej – obwodzie charkowskim (6,6%) z dobrze 

rozwiniętym przemysłem metalurgicznym. Niskie stopy bezrobocia w analizowanym okresie 

czasu występowały w obwodzie kijowskim (Ukraina Północna, 6,7%), dnietropietrowskim 

(Ukraina Centralna, 7,2%) oraz zaporowskim (Ukraina Wschodnia, 8,2%). Do grupy 

obwodów o niskich wartościach stopy bezrobocia należały ponadto 3 obwody z obszaru 

Ukrainy Zachodniej – lwowski (7,7%), iwano-frankowski (8,2%) oraz czerniowieckim 

(8,5%). Wysokie stopy bezrobocia występowały w grupie obwodów Ukrainy Południowej – 

w obwodzie chersońskim (9,6%), w grupie Ukrainy Zachodniej – obwodzie wołyńskim 

(9,6%) jak również w grupie obwodów Ukrainy Centralnej – obwodach czerkawskim (9,7%), 

kirwogardzkim (10,1%) oraz połtawskim (10,2%), ponadto wysokie stopy bezrobocia 

występowały w grupie obwodów Ukrainy Północnej – obwodzie żytomierskim (10,3%). 

Natomiast najwyższe stopy bezrobocia dotyczą głównie obwodów o charakterze rolniczym – 

rówieńskiego (10,5%) i tarnopolskiego (10,7%) z Ukrainy Zachodniej oraz obwodów 

ługańskiego (10,5%)  i donieckiego (10,4%) ze wschodniej części Ukrainy oraz obwodu 

czerniowieckiego (10,3%) z Ukrainy Północnej (Bolińska i in., 2019).  

 Płace w grupach obwodów Ukrainy  

 

Mapa 4. Przestrzenne zróżnicowanie płac (lata 2008-2018, ceny stałe 2018). Źródło: opracowanie własne na 

podstawie http://www.ukrstat.go .ua (dostęp: 28.02.2020 r.). W przypadku Autonomicznej Republiki Krymu  

i Sewastopola dane dotyczą lat 2008-2013.   
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Mapa 4 przedstawia kształtowanie się przestrzennego zróżnicowania płac w obwodach 

Ukrainy (Bolińska i in., 2018). Z mapy tej możemy wywnioskować, iż Dniepr (najdłuższa 

rzeka na Ukrainie) jest swoistą granicą kształtowania się płac w tym kraju, lewobrzeżna część 

kraju charakteryzuje się znacznie wyższymi płacami aniżeli prawostronna Ukraina. Najniższe 

płace występowały w obwodach na zachodzie Ukrainy – w obwodach tarnopolskim  

(5068,95 UAH), czerniowieckim (5276,79 UAH) i wołyńskim (5389,65 UAH), oraz  

w obwodach chersońskim (Ukraina Południowa, 5298,78 UAH) oraz czernichowskim 

(Ukraina Północna, 5311,07 UAH). Niskie płace występowały w następujących obwodach: 

żytomierskim (Ukraina Północna, 5458,66 UAH), kirowohradzkim (Ukraina Centralna, 

5499,70 UAH), chmielnickim (Ukraina Zachodnia, 5552,80 UAH), winnickim (Ukraina 

Centralna, 5611,94 UAH), czerkaskim (Ukraina Centralna, 5644,60 UAH) oraz zakarpackim 

(5660,63 UAH). Wysoki poziom płac występował w obwodach – charkowskim (Ukraina 

Wschodnia, 6184,92 UAH), Sewastopolu (Ukraina Południowa, 6197,73 UAH), odeskim 

(Ukraina Południowa, 6268,67 UAH), połtawskim (Ukraina Centralna, 6345 UAH), 

mikołajowskim (Ukraina Południowa, 6453,19 UAH), ługańskim (Ukraina Wschodnia, 

6473,64 UAH). Najwyższe płace zostały odnotowane w dwóch obwodach w Ukrainie 

Północnej w Kijowie (10834,28 UAH) oraz jego naturalnym satelicie obwodzie kijowskim 

(7032,61 UAH). Obwody we wschodniej części Ukrainy są dobrze uprzemysłowione na ich 

obszarze również występują wysokie płace, głownie w obwodach donieckim (7784,65 UAH) 

i zaporoskim (6739,00 UAH). Najwyższe płace występowały również w obwodzie 

dniepropietrowskim (7043,58 UAH) który jest centrum finansowym Ukrainy oraz ważnym 

ośrodkiem życia politycznego i kulturowego, obwód ten zlokalizowany jest w centralnej 

części Ukrainy.    

3. Determinanty płac w grupach obwodów Ukrainy  

Łącząc krótkookresowy model płac efektywnościowych Solowa z 1979 roku (Solow 

1979) oraz długookresowy neoklasyczny model wzrostu gospodarczego Solowa z 1956 roku 

(Solow 1956), jak również jego uogólnienia w postaci modeli Mankiwa, Romera i Weila  

z 1992 roku (Mankiw i in., 1992) oraz Nonnemana, Vanhoudta z 1996 roku (Nonneman, 

1996), możemy uzależnić płace od wydajności pracy oraz stopy bezrobocia. Na podstawie 

wymienionych wcześniej modeli możemy przyjąć następujące równanie:  

                                      (1) 

gdzie: 

    – oznacza płace w i-tym obwodzie w roku t,  

    – oznacza stopę bezrobocia w i-tym obwodzie w roku t,  
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    – oznacza wydajność pracy w i-tym obwodzie w roku t,  

   – jest stałą bez bezpośredniej interpretacji ekonomicznej, 

   – jest to parametr, który mierzy siłę wpływu stopy bezrobocia na płace,  

   – jest to parametr, który mierzy siłę wpływu wydajności pracy na płace.  

W równaniu (1) zakładamy, że przeciętny poziom zmiennych niezależnych jest taki sam dla 

wszystkich obwodów Ukrainy, założenie to wydaje się zbyt restrykcyjne, z tego powodu 

równanie (1) rozszerzono o efekt dywersyfikacji stałej (fixed effect) i otrzymano następujące 

równanie (szerzej - Pindyck i in. 1991): 

                   
                       (2) 

gdzie: 

   – oznacza zmienną zerojedynkową dla j-tego obwodu nie bazowego,  

  – to parametr określający różnicę średniej płacy w j-tym powiecie nie bazowym od średniej 

płacy w obwodzie bazowym (za obwód bazowy został przyjęty Kijów z uwagi na najwyższy 

poziom płac wśród wszystkich obwodów Ukrainy), gdyby pozostałe zmienne z równania (2) 

kształtowały się na tym samym poziomie jak w obwodzie bazowym,  

   – to stała dla powiatu bazowego bez bezpośredniej interpretacji ekonomicznej. 

Oszacowane parametry równania (2) umieszczono w tabeli 1. W niniejszym opracowaniu 

równanie oszacowane zostało w oparciu o uogólnioną metodę momentów (generalized 

method of moments – GMM), zmiennymi instrumentalnymi były stała oraz ln (     ). Wyniki 

które zostały przedstawione w tabeli potwierdzają wcześniejsze rozważania teoretyczne 

dotyczące płac względnych w równaniu (2) stopa bezrobocia oraz wydajność pracy istotnie 

statystycznie objaśniają kształtowanie się płac względnych w obwodach Ukrainy.  

Tabela 1. Oszacowane paramenty równania (2) dla ukraińskich obwodów. Źródło: opracowanie własne na 

podstawie http://www.ukrstat.go .ua (dostęp: 28.02.2020 r.). W przypadku Autonomicznej Republiki Krymu i 

Sewastopola dane dotyczą lat 2008-2013.   

Zmienna objaśniająca  Oszacowane parametry  

stała  9,934 

(0,0000) 

    -0,014 

(0,0004) 

        0,4584 

(0,0000) 

   

Skor.    

0,8165 

0,8345 

Obwód bazowy  Kijów  

F 

(P(F)) 

46,4755 

(0,0000) 

Próba  2008-2018 

 



25 

 

W tabeli 1 przedstawione zostały wyniki estymacji równania (2), na ich podstawie oraz na 

podstawie rozważań teoretycznych można wyciągnąć następujące wnioski. Kierunek zmian 

wpływu stopy bezrobocia oraz wydajności pracy są zgodne z rozważaniami teoretycznymi. 

Ponadto stopa bezrobocia oraz wydajność pracy w obwodach Ukrainy w około 83% 

objaśniają zmienną zależną, czyli płace. Parametr objaśniający wpływ wydajności pracy 

istotnie statystycznie determinował przyrost omawianej zmiennej, analizując wartość tego 

parametru można stwierdzić, iż wzrost wydajności pracy o 1% przekładał się na wzrost płac 

w obwodach Ukrainy o około 0,46%. W przypadku spadku stopy bezrobocia o 1 punkt 

procentowy płace w obwodach Ukrainy wzrastały o około 0,014%.  

4. Wnioski  

Najniższy poziom wydajności pracy występował w obwodach Ukrainy Zachodniej, natomiast 

najwyższy poziom tej zmiennej występował w obwodach Ukrainy Północnej i Centralnej. 

Obwody Ukrainy Wschodniej oraz Zachodniej należały do grupy, w której w latach 2008-

2018 występowały najwyższe stopy bezrobocia. Sewastopol, Autonomiczna Republika 

Krymu oraz obwód odeski z południowej części Ukrainy były tymi, które charakteryzowały 

się najniższymi stopami bezrobocia. Obwody znajdujące się we wschodniej części Ukrainy są 

dobrze uprzemysłowione, dlatego też na tym obszarze występują najwyższe płace. Najwyższe 

płace w analizowanym okresie czasu występowały również w stołecznym Kijowie oraz jego 

naturalnym satelicie – obwodzie kijowskim zlokalizowanymi w północnej części Ukrainy. 

Najniższe płace na Ukrainie występowały w obwodach Ukrainy Zachodniej.  Stopy 

bezrobocia oraz wydajność pracy w około 83% objaśniały zmienną zależną. Spadek stopy 

bezrobocia o 1 punkt procentowy przekładał się na wzrost płac o około 0,014%. Wzrost 

wydajności pracy o 1% przekładał się na wzrost płac o około 0,46%.  
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Streszczenie 

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia aktywności parlamentarnej posłanek Unii Demokratycznej w latach 

1991-1993. Partii, która odgrywała istotną rolę w kształtowaniu się polskiej polityki w czasie trwania I kadencji 

Sejmu, a także posiadała najwięcej kobiet w szeregach swojego klubu parlamentarnego. Autor, za cel postawił 

sobie przedstawienie zarysu działalności posłanek UD, wskazując na udział w organach parlamentarnych oraz 

przytaczając najważniejsze wystąpienia. Praca ma przyczynkowy charakter i służyć ma dalszej eksploracji 

tematu.  

 

Słowa kluczowe: Unia Demokratyczna, posłanki, kobiety, aktywność parlamentarna  

 

Parliamentary activity of the members of the Democratic Union in the Sejm 

of the first term - contribution to research 

 

Summary  

This article is an attempt to present parliamentary acti ity of Democratic Union’s (Polish: Unia Demokratyczna) 

women MPs in years 1991-1993. The party that played a key role in formulation of Polish politics at the 1
st
 

cadence of the Seym, and also had the greatest number of women among its parliamentary club. The Author 

decided to analyse parliamentary speeches, paying attention to the subjects that the women Mps mostly touched, 

but also the views they represented – especially in the context of education, performed profession, or other 

significant factors that could influence their parliamentary activity. After a brief introduction and presenting the 

state of research, the Author attempts to, quite synthetically, present the activity of twelve women MPs from the 

Democratic Union club in 1991-1993 and draw conclusions from thereof.  

 

Key words: Democratic Union, women MPs, women, parliamentary activity  

 

1. Wstęp 

Na temat kobiet i ich udziału w polskim życiu parlamentarnym pojawiło się niewiele 

prac, na szczególną uwagę zasługują artykuły: „Udział kobiet w życiu publicznym  

II Rzeczypospolitej Polskiej” Marcina Łysko, „Kobiety w parlamentach III Rzeczypospolitej 

Polskiej” Magdaleny Szwed (Łysko, 2015; Szwed, 2007). Są one próbą całościowego 

przedstawienia działalności kobiet, a przede wszystkim ich udziału w poszczególnych 

kadencjach Sejmu. Kolejną próbą syntetycznego ukazania działalności kobiety w polityce jest 

monografia Małgorzaty Fuszary „Kobiety w polityce” (Fuszara, 2006). Nie istnieją jednak 

pozycje, które ukazywałyby aktywność poselską kobiet w czasie sprawowania mandatu –  

w szczególny sposób analizując wystąpienia na posiedzeniach sejmu. Szczątkowe informacje 

można odnaleźć jedynie w monografiach dotyczących historii partii politycznych, jak 
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chociażby w pracy Arkadiusza Nyzio „Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej 

(1991–1994)” (Nyzio, 2014). 

2. Przegląd literatury i rozwinięcie tematu 

2.1.  Wybory 1991 roku. 

Rok 1989 w Polskiej historii przyniósł zmiany w wielu aspektach życia społecznego, 

gospodarczego, a nade wszystko politycznego. Ale to dopiero rok 1991 łączy się z pełną 

wolnością wyboru władzy – 27 października odbyły się wybory parlamentarne, które w myśl 

uchwalonej 28 czerwca 1991 roku ustawy o ordynacji wyborczej miały być „powszechne, 

bezpośrednie, równe i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym”
1
.   

W wyniku tych pierwszych, w pełni demokratycznych wyborów, najwięcej mandatów 

zdobyła Unia Demokratyczna (62), a na drugim miejscu usytuował się Sojusz Lewicy 

Demokratycznej (60)
2
.  

Najwięcej kobiet w swoich szeregach miał klub parlamentarny Unii Demokratycznej. 

Partia ta powstała 2 grudnia 1990 roku, jako efekt dobrego wyniku Tadeusza Mazowieckiego 

(założyciela partii) w wyborach prezydenckich. W dniach 11-12 maja, na zjeździe 

zjednoczeniowym, do partii dołączył Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna oraz Forum 

Prawicy Demokratycznej. Mimo braku klarownego programu, dostrzec można było duże 

tendencje demoliberalne, co wyróżniało tę partię spośród obecnych na scenie politycznej  

w 1991 roku (Dudek, 2016). 

2.2.  Dmochowska Maria 

Lekarka, urodzona 18 lipca 1930 roku w Warszawie, zmarła 10 lutego 2017 roku. 

Mandat posłanki zdobyła kandydując w okręgu 4 – Łódź. Dmochowska zasiadała w Komisji 

Polityki Społecznej, Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia projektów ustaw w ramach Paktu o przedsiębiorstwie państwowym, a także  

w takich Podkomisjach jak: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów 

ustaw o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego 

projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Walter, 

2015). Spośród wystąpień parlamentarnych (28) istotne wydaje się wystąpienie z 14.02.1992 

roku, gdy posłanka nawiązując do rocznicy powołania Armii Krajowej przedstawiła pomysł 

skupienia kombatantów w jednym kole parlamentarnym – „Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1991 nr 59 

poz. 252.  
2
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 1991 r. o wynikach wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r., M.P. 1991 nr 41 poz. 288.  
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W dniu tej rocznicy zgłaszam w imieniu swoim, a także posłów: Olgi Krzyżanowskiej, 

Andrzeja Wielowieyskiego i Aleksandra Małachowskiego inicjatywę powołania 

Parlamentarnego Koła Tradycji Niepodległościowych, które skupiałoby posłów i senatorów, 

byłych uczestników II wojny światowej”
3
. W pozostałych wystąpieniach parlamentarnych 

widać bardzo duże zaangażowanie w sprawy społeczne, a zwłaszcza w politykę socjalną 

państwa. Maria Dmochowska często wskazywała na problemy wykluczonej czy 

zmarginalizowanej części społeczeństwa, a także na kwestie zapewnienia prawnej i socjalnej 

ochrony kombatantom wojennym, a także represjonowanym w Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej. Wystąpienie z 17.10.1992 roku jasno wskazuje na cenne i pragmatyczne argumenty 

dotyczące ewentualnych zmian w polityce społeczne i jest dobrym podsumowanie aktywności 

poselskiej posłanki: „Opowiadając się - z konieczności - za tym skromnym, ale realnym 

programem społecznym zawartym w założeniach, chciałabym jednocześnie zwrócić uwagę na 

jego istotne braki, mianowicie na brak perspektywicznego planu zwalczania nieprawidłowych 

zjawisk społecznych, czyli na brak elementów profilaktyki społecznej.(…) Łatwiej przecież 

jest nie dopuszczać do narkomanii, niż zwalczać jej wielorakie skutki. Łatwiej jest działać 

profilaktycznie, zapobiegawczo w sprawach społecznych, niż defensywnie przeciwdziałać 

potem tym najgorszym skutkom, których do końca nie da się wyeliminować”
4
. 

2.3. Góralska Helena  

Urodziła się 20 października 1947 roku w Warszawie, zmarła 8 stycznia 2004 roku. 

Była doktorem ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, a mandat poselski zdobyła w okręgu 

9 – Częstochowa. Do momentu wyboru na posła była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Socjalnej. Jako posłanka była członkinią Komisji Polityki Gospodarczej, 

Budżetu i Finansów oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. Podczas posiedzeń sejmu wypowiadała się 

jedynie sześciokrotnie poruszając przede wszystkim kwestie polityki socjalnej – zwłaszcza 

przyznawania świadczeń emerytalnych oraz rent. Była także współautorką jednego  

z projektów dotyczącego systemu emerytalnego – wskazując na wady kontrpropozycji oraz 

zachęcają do wypłat środków z waloryzacji w dwóch ratach – „polski system emerytalny, 

który został w ostatnich latach poprawiony w istotny sposób, opiera się na założeniu, że 

wysokość emerytur i rent zależy i od indywidualnych zarobków, i od stażu pracy, natomiast 

                                                 
3
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nie jest to system, który proponuje wszystkim po równo, chociaż jest to też oczywiście 

wyobrażalne. Jak dotychczas, systemu, który uzależnia wypłaty od indywidualnego wkładu 

pracy, nikt nie kwestionował.”
5
. Zauważała ona również istotne problemy dotyczące systemu 

rekompensat za trudne warunki pracy: „Zdaję sobie sprawę, że w Polsce warunki pracy są 

rzeczywiście w wielu wypadkach trudne, tylko czy wypłacanie dodatków jest tą 

najwłaściwszą metodą rekompensowania trudnych warunków pracy? Jest wiele możliwości: 

skracanie czasu pracy, wydłużanie urlopów, a przede wszystkim poprawianie warunków 

pracy.”
5
 

2.4. Hennelowa Józefa  

Urodziła się 1 kwietnia 1925 roku w Wilnie, w momencie obejmowania mandatu z 33 

okręgu wyborczego – Kraków zajmowała stanowisko zastępcy redaktora naczelnego 

„Tygodnika Powszechnego”. Zasiadała m.in. w Komisji Kultury i Środków Przekazu, 

Komisji Łączności z Polakami za Granicą, oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji, Podkomisji ds. radiofonii i telewizji. 

Dostrzec można, że aktywność w organach sejmu wiązała się w dużej mierze z zawodem 

wykonywanym przez Hennelową. Poza tym, jej doświadczenie dziennikarskie usytuowało ją 

wśród najbardziej aktywnych posłanek UD, jeśli chodzi o wystąpienia parlamentarne – można 

było ją zobaczyć na mównicy sejmowej aż 69 razy. Co warte podkreślenia zabierała ona głos 

w sprawie projektów kluczowych dla Sejmu I kadencji, m.in. w sprawie reprywatyzacji,  

w sprawie lustracji, w sprawie polityki zagranicznej oraz kwestii socjalnych i społecznych. 

Istotne wnioski wysnuła podczas dyskusji na temat ustawy o reprywatyzacji lub 

zadośćuczynieniu za mienie przejęte przez państwo (…) (druk nr 213) – „Jeżeli zaczniemy 

mówić o tym, słusznie skądinąd, że pokrzywdzeni są wszyscy ludzie, którzy np. w wyniku 

tego, że się nie zapisali do przewodniej partii, nie mogli awansować i ponosili konkretne 

straty, którzy byli skazani na wykonywanie mało atrakcyjnych zawodów, którzy w ten czy  

w inny sposób byli spychani na margines życia społecznego, jeżeli zaczniemy mówić, że 

wszystkim im należy się sprawiedliwość, to oczywiście w ramach tej ustawy nie zrobimy 

nic”
6
.  

  

                                                 
5
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2.5. Krzyżanowska Olga  

Urodziła się 10 września 1929 roku w Warszawie, w momencie wyboru na posła była 

Kierownikiem Przychodni Chorób Zawodowych. Mandat uzyskała z okręgu 22 – Gdańsk. Jej 

działalność parlamentarna związana jest przede wszystkim z Komisją Regulaminową i Spraw 

Poselskich oraz Komisją do Spraw Układu Europejskiego. W swoich wystąpieniach (46) 

skupiała się przede wszystkim na kwestiach prawnych i regulaminowych, a swoją aktywność 

w tym aspekcie zaznaczyła 5 marca 1993 roku podczas dyskusji nad projektem odwołania 

członków Prezydium Sejmu
7
. 

2.6. Labuda Barbara  

Urodziła się 19 kwietnia 1946 roku w Żmigrodzie, doktor nauk humanistycznych. 

Mandat zdobyła w okręgu 11 – Wrocław. Na posiedzeniach wypowiadała się 23 razy. Była 

członkinią tylko dwóch komisji: Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego. Właśnie z tą drugą 

ustawą jest związana jej największa aktywność poselska – przejawiała ona bardzo liberalne 

podejście w tej kwestii, jak również w kwestii nauczania religii w szkołach, wskazując, że 

„może dojść do czegoś takiego (…) iż nastąpi kolejna fala indoktrynacji młodzieży i rodzaj 

dyscyplinowania jej poprzez, przepraszam za brzydkie słowo, ureligijnianie, zaszczepianie 

jednego, jedynie ˝słusznego˝ światopoglądu”
8
. Należy mieć na uwadze, że omawiany okres 

był czasem gorącej debaty na temat ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego.  

2.7. Lipowicz Irena Ewa 

Urodziła się 9 czerwca 1953 roku w Gliwicach. W momencie uzyskania mandatu  

(z okręgu 36 – Katowice) posiadała tytuł doktora nauk prawnych, a zawodowo pełniła funkcje 

adiunkta na jednym z Wydziałów Prawa. Była członkiem kilku istotnych komisji, m. in. 

Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji do Spraw Układu Europejskiego, Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu 

ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W swoich wystąpieniach 

(40) najczęściej poruszała sprawy związane z działalnością legislacyjną, zwłaszcza w kwestii 

tworzenia nowej ordynacji wyborczej w 1992 roku. Trzeba nadmienić, że posłanka miał duży 

wkład w powstanie projektu, którego pierwsze czytanie odbyło się 19.06.1992 roku – właśnie 

                                                 
7
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tego dnia Lipowicz przedstawiła najważniejsze założenia ustawy
9
. W swoich wystąpieniach 

broniła również mieszkańców swojego okręgu wyborczego – górników, proponując 

restrukturyzację Śląska.  

2.8. Staniszewska Grażyna 

Urodziła się 2 listopada 1949 roku w Bielsko-Białej, ukończyła polonistykę na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mandat uzyskała z okręgu 34 – Bielsko Biała.  

W Sejmie wypowiadała się siedemnastokrotnie, ale o wiele większą aktywnością wykazywała 

się uzupełniając skład aż 4 komisji i 5 podkomisji. Głównie były to komisje dotyczące 

prawodawstwa, jak np. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego oraz dotyczące 

reprywatyzacji i praw do własności – Komisja Przekształceń Własnościowych. Należy 

zauważyć, że była ona zagorzałą zwolenniczą idei partii w kwestiach prywatyzacji, czego 

dawała upust w swoich wystąpieniach – „Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna stwierdza 

stanowczo, że pół obecnego roku zostało dla prywatyzacji zmarnowane. Postępuje paraliż 

resortu, stwierdzamy również narastające opóźnienia w przygotowaniu aktów prawnych (…) 

Unia Demokratyczna uważa za niedopuszczalne zahamowanie prywatyzacji, do którego 

doszło pod szyldem przebudowy administracji gospodarczej. W II półroczu należy, naszym 

zdaniem, zrobić wszystko, aby odrobić straty i przywrócić przynajmniej ubiegłoroczne tempo 

prywatyzacji”
10
. Staniszewska rzadko pojawiała się na mównicy, ale trzeba przyznać, że jeśli 

już się pojawiła, to jej głos był istotny – dawał sygnał, że UD dysponuje kobietami pewnymi 

siebie i w pełni popierającymi założenia programowe.  

2.9. Staręga-Piasek Joanna 

Urodziła się 23 października 1939 roku w Warszawie. W momencie objęcia mandatu 

(okręg 6 – Konin) posiadała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Staręga-Piasek była 

członkiem tylko Komisji Polityki Społecznej i prócz wystąpień (7) związanych ze 

sprawozdaniem dotyczącym tej komisji nie wykazywała większej aktywności. Było to 

zapewne spowodowane funkcją, jaką posiadała – wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej.  

2.10. Suchocka Hanna 

Urodziła się 3 kwietnia 1946 roku w Pleszewie. Jako doktora prawa zdobyła mandat 

poselski w okręgu 18 – Poznań. W Sejmie była członkiem trzech istotnych komisji: Komisji 

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powoływaniu  

                                                 
9
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i odwoływaniu Rządu oraz innych zmianach dotyczących najwyższych organów Państwa, 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy 

konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą 

Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie wystąpienia (17) dotyczące sprawozdań z pracy tych 

komisji są niemal jedynymi, które widnieją w stenogramach sejmowych przy nazwisku 

Suchockiej. Oczywiście jest to związane z funkcją Prezesa Rady Ministrów, jaką pełniła od 

10 lipca 1992 roku. Jej kariera, jako premiera oczywiście jest godna uwagi, ale nadaje się ona 

bardziej na obszerną monografię – w niniejszym artykule przyjąłem, że działalność w rządzie 

nie będzie brana pod uwagę przy analizie aktywności parlamentarnej. Ale choć jedno zdanie, 

określające dobitnie pozycję Suchockiej, winno być przedstawione – „Wiedziałam, że 

wchodzę w pewien układ polityczny i swym nazwiskiem zaczynam firmować rząd, o którego 

składzie decyduję w ograniczonym zakresie”– należy wnioskować, że sama Suchocka nie 

była w pełni odpowiedzialna za skład rządu, ale trudno określić jej rzeczywisty wpływ na 

program rządu czy konkretne decyzje (Dudek, 2016). 

2.11. Śledzińska-Katarasińska Iwona 

Urodziła się 3 stycznia 1941 roku w Komornikach. Z zawodu dziennikarka, zdobyła 

mandat z okręgu 4 – Łódź. Zasiadała m. in. w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 

Komisja Systemu Gospodarczego i Przemysłu. W swoich wystąpieniach (18) nie wykazywała 

większej aktywności, odnosząc się niemal jedynie do sprawozdań komisji, których była 

członkiem.  

2.12. Urbanowicz Anna 

Urodziła się 3 września 1942 roku w Częstochowie, jednak o mandat ubiegała się  

w okręgu 3 – Płock. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego, ze specjalnością 

nauczycielską, co zapewne miało wpływ na powierzenie jej stanowiska podsekretarza stanu  

w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ze względu na swoją funkcję zabierała głos (28) tylko  

i wyłącznie w sprawach dotyczących edukacji, a zwłaszcza podczas dyskusji nad 

sprawozdaniami komisji, których była członkiem, m. in. Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych, Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. Poza tym nie wyróżniała 

się szczególną aktywnością i pamiętnymi wypowiedziami.  

2.13. Zajączkowska Maria  

Urodziła się 30 stycznia 1939 roku w Muszynie. Jako jedyna spośród posłanek UD 

posiadała wykształcenie techniczne – inżynier-projektant. Mandat uzyskała w okręgu 17 – 

Bydgoszcz. Zasiadała przede wszystkim w komisjach, gdzie przydatne było jej wykształcenie, 

m. in. w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji 
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Systemu Gospodarczego i Przemysłu. Spośród jej 26 wypowiedzi, głównie dotyczących 

zagadnień ochrony środowiska oraz zagadnień gospodarczych należy przytoczyć jedno,  

w którym Zajączkowska bardzo dobrze opisuje problematykę ekologii i gospodarki u zarania 

III RP – „Główną przyczyną degradacji środowiska w Polsce jest przemysł zacofany 

technicznie i technologicznie, budowany i opiewany pod hasłem ˝Dymią kominy Śląska˝. 

Dzisiaj płacimy w dziedzinie ekologii cenę za lata inwestowania w zacofane technologie, za 

złą strukturę gospodarki, za energochłonną produkcję, za produkcję dla produkcji, za 

materiałochłonne wyroby. Przez lata w tym kraju inwestowano w najbardziej degradujący 

środowisko przemysł. Wszystkie te wady naszej gospodarki są główną przyczyną 

zdegradowania naszego środowiska - umierających drzew, brudnych rzek, zanieczyszczonego 

powietrza i lawiny odpadów”
11

. To zdanie zapewne mogłoby posłużyć jak przykład fachowej 

i syntetycznej oceny stanu ekologii w Polsce, nie tylko w początku III RP, ale  

i w późniejszych latach.  

3. Podsumowanie 

Posłanki Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej w Sejmie RP I kadencji nie 

często stawały przy mównicy sejmowej. Pomijając działalnością Hanny Suchockiej, jako 

premiera rządu, należy zauważyć, że posłanki swoją aktywność prezentowały głównie  

w dziedzinach związanych z ich życiem zawodowym. Czynnik ten dominuje przy ocenie 

przyczyn zabierania głosu na dany temat czy udziału w danej komisji. Z grona dwunastu 

kobiet zasiadających w klubie UD największą aktywnością cechowały się: Józefa Hennelowa, 

Irena Lipowicz, Olga Krzyżanowska, ale bodaj najbardziej barwną postacią była Maria 

Dmochowska, która swoimi wystąpieniami wskazywała na bardzo istotne problemy 

społeczne. Trzeba zauważyć, że aktywność uzależniona była także od doświadczenia 

życiowego (wieku) – najstarsza, Józefa Hennelowa, zabierała głos najczęściej. Większość 

kobiet UD związanych były z pracą naukową, a część z nich posiadała tytuły naukowe – 

wszystkie posiadały wykształcenie wyższe. 
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Streszczenie 

Artykuł przedstawia funkcjonowanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miłomłynie w latach 1949-

1972. PZPR był głównym zapleczem terenowych organów władzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

stanowiąc zarazem miejsce ideologicznego umacniania i budowanie aparatu agitacyjnego, który miał dawać 

podstawę do legitymizacji władzy. W Miłomłynie nie spełniał on jednak swojej roli, pozostając źródłem 

afirmacji tak dla Gminnej, jak i Gromadzkiej Rady Narodowej. 

 

Słowa kluczowe: Miłomłyn, władza terenowa, partia, Polska Rzeczpospolita Ludowa 

 

Activities of the Polish United Workers' Party in Miłomłyn (1949-1972) 

 

Summary 

The article presents the functioning of the Polish United Workers' Party in Miłomłyn in 1949-1972. The PZPR 

was the main base of local authorities in the Polish People's Republic, at the same time constituting a place of 

ideological strengthening and building of the agitation apparatus, which was to provide the basis for the 

legitimacy of power. In Miłomłyn, howe er, he did not fulfill his role, remaining a source of affirmation for both 

the Commune and the National Council. 

 

Keywords: Miłomłyn, local authority, party, Polish People's Republic 

 

1. Wstęp 

Historia Miłomłyna, niewielkiej miejscowość położonej w powiecie ostródzkim, której 

lokacja przypada na XIV wiek, nie  była przedmiotem szerszego zainteresowania badaczy – 

szczególnie w omawianym przez autora okresie (Szymańska-Jasińska i in., 2005). O ile przed 

II wojną światową Miłomłyn był ośrodkiem, który za sprawą Kanału Ostródzko-Elbląskiego, 

cieszył się stabilną pozycją w Prusach, to działania wojenne doprowadziły do umniejszenia 

jego roli oraz utratę praw miejskich. Wyludnione miasteczko, liczące po wojnie około 400 

osób, najpierw podległo komendanturom Armii Czerwonej, a następnie tworzącym się 

władzom terenowym (Kierejczyk, 1980; Brzezin, 2001). Miłomłyn, w wyniku działań 

wojennych utracił prawa miejskie i stał się wsią, ale będącą zarazem siedzibą gminy. Według 

wykazu o stanie miasta z 1946 roku zniszczeniu uległo 70 % miasta, pozostał tartak, fabryka 

mebli, młyn, gazowania i stolarnia, a liczba mieszkańców wzrosła do 543, w tym jeszcze 

dziewięćdziesięciu to Niemcy (Kierejczyk, 1980; Brzezin, 2001). Szersza problematyka 

dotycząca początkowych lat organów władzy terenowej w Miłomłynie została przedstawiona 

przez autora w innych publikacjach (Brzozowski, 2017; Brzozowski, 2018). W niniejszej 
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publikacji autor postawił sobie za cel przedstawienie powojennego życia politycznego  

w Miłomłynie, skupiając się na działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej 

PZPR) w latach 1949-1972 (Zob. Korejwo, 2010) Cezura początkowa związana jest  

z utworzeniem partii na terenie gminy Miłomłyn, natomiast rok 1972, to czas kolejnych 

zmian w podziale administracyjnym – powrotem do podziału państwa na gminy, a nie, jako to 

miało miejsce od 1954 roku – gromady. Należy zwrócić uwagę, że Komitet PZPR do 1954 

roku jest Komitetem Gminnym, a następnie Komitetem Gromadzkim, zgodnie z ówczesną 

nomenklaturą – zmniejsza się także terytorialny zakres działalności, które od 1954 roku 

dotyczy mniejszej jednostki (gromady).  

2. Przegląd literatury  

Pierwsze wzmianki o życiu politycznym na terenie gminy Miłomłyn spotykamy już  

w 1945 roku, kiedy powstała pierwsza komórka organizacyjna PPR, którą założył Bolesław 

Krawczyk – liczyła ona sobie wtedy 16 osób. W związku z coraz większą ilością osadników, 

z upływem lat komórka partyjna rozwijała się, aby w 1949 roku przekształcić się PZPR. 

Również w 1949 roku działalność rozpoczęło Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – twórcą 

miłomłyńskiego koła był Walerian Kossakowski, a organizacja, w roku 1951, liczyła 40 

członków. Obok tych dwóch partii, na terenie gminy, powstało również koło Stronnictwa 

Demokratycznego, które początkowo liczyło 14 członków (Brzozowski, 2017; Brzozowski 

2018).   Jednak już od stycznia 1949 roku główną partią był PZPR, który jeszcze tego samego 

roku wysłał na szkolenie partyjne prawie 50 osób
12
. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 

stycznia 1949 roku, a trzy miesiące później protokół zawiera już pełen skład komitetu 

gminnego, który przedstawiał się następująco: Sekretarz – Bolesław Krawczyk, członkowie: 

Danielewski Franciszek, Mazur Edward, Gęsicki Zbigniew, Zach Wacław, Rogoziński 

Konstanty, Czub Józef, Guzowski Józef
13
. Komitet od początku swej działalności chciał 

działać aktywnie, czego efektem były przede wszystkim interwencje w sprawie odbudowy 

szkoły czy w sprawie reorganizacji Gminnej Rady Narodowej – zmniejszenia ilości radnych  

i odpowiedni ich dobór
14
. Rozpoczęto również działania agitacyjne i wydano odpowiednie 

wskazów dla agitatorów, którzy mieli działać w terenie – „Agitatorzy mają pracować  

w terenie, jako czołówki partyjne i zbierać sprawozdania o wszystkich bolączkach  

i napotkanych trudnościach w terenie. Prelegenci będą wygłaszać referaty na podstawie 

                                                 
12

 APO, Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 2297/1, k. 1,  protokół z 22 sierpnia 

1949 r.  
13

 Ibidem, k. 4, protokół z 16 marca 1949 r.  
14

 Ibidem, k. 50,  68, protokół z 19 lipca i 21 sierpnia 1949 r.  
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materiałów z wydziału propagandy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej”
15
. Była to rzecz naturalna mając na uwadze aktualną politykę państwa.  

Tabela 1. Wykaz osób wysłanych na szkolenie partyjne w 1949 roku
16

. 

Miejscowość Osoby wysłane na szkolenie 

Miłomłyn Rozmerowski Mieczysław 

Danielewska Jadwiga 

Ostrowski Bronisław 

Czub Józef 

Śliwiński Wacław 

Danielewski Franciszek  

Jagodzińska Apolonia 

Rzepiński Szczepan 

Kowalik Franciszek  

Fardin Walerian 

Kowalik Władysław 

Ridel Czesław 

Kopania Tadeusz 

Nowakowski Henryk 

Mejkówna Stanisława 

Wróblewski Władysław 

Chabucki Bolesław 

Rybicki Stanisław 

Żach Wacław 

Szostek Jan  

Wróblewski Piotr 

Emilianów  Obiedziński Kazimierz 

Siemiątkowski Kazimierz 

Grodziński Stefan 

Szczepkowski Wacław 

Bergmańska Gertruda 

Szadkowska Helena 

Kuciński Leon 

Stolarski Antonii 

Jezierski Zygmunt 

Wasilewski Alojzy 

Roterman Karl 

Guzowski Józef 

Guzowski Wacław 

Dzikowski Franciszek 

Kaszko Onufry  

Guzowski Jan  

Burcharcka Alina 

Rogoziński Zygmunt 

Burkiewicz  Kazimierz 

Rutynowski Władysław 

Liwa Rackiewicz Antonii 

Wiśniewski Ignacy 

Stando Hieronim  

Remiszewski Władysław 

Flis Aleksander 

Kołakowski Czesław 

Wiśniewski Zygmunt 

Szczygielski Stanisław 

 

                                                 
15

 Ibidem, k. 59, protokół z 30 lipca 1949 r.  
16

 Ibidem, k. 87-89, protokół z 22 sierpnia 1949 r.  
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Działania te uzupełniają się niejako z wysłaniem prawie 50 osób na szkolenie partyjne, 

którego celem było wpojenie podstaw działalności partii oraz systemu wartości, jakim 

kierować się mieli członkowie partii.  

Utrzymywanie tej aktywności było zapewne spowodowane dużym naciskiem 

powiatowych władz, które dbały, aby w początkowych latach działalności doszło do 

liczebnego wzrostu członków oraz sympatyków partii. W Miłomłynie często obecni byli 

przedstawiciele komitetu powiatowego, odbywali oni również kontrole. Pierwsza z nich  

z listopada 1949 roku stwierdziła, że podwójci nie spełniają swoich obowiązków, a sołtysi 

mają tylko jeden problem – „wadą jest częste zalewanie się alkoholem”
17
. Nie było to 

zagadnienie obce również Gminnej Radzie Narodowej, co wskazuje na szeroki zasięg tego 

problemu.  

Kolejne posiedzenia komitetu w roku 1949 poruszają przede wszystkim tematykę 

agitacji i szerzenia ideologii oraz ewentualnych problemów z tym związanych. Jeden, ale 

jakże znaczący, został przedstawiony 6 sierpnia 1949 roku i dotyczył on jednej z mieszkanek 

Miłomłyna – Ireny Rozbickiej. Zaprotestowała ona publicznie przeciwko obrażaniu kleru, co 

było jedynym odnotowanym przypadkiem w gminie. Członkowie komitetu, broniąc 

ideologicznych racji partii wskazywali, że „należy wyciągnąć przeciwko Rozbickiej jak 

najdalej idące konsekwencje”
18
. Wskazywano, że może mieć ona problemy psychiczne  

i jednoznacznie określano swój stosunek do kleru, zgodnie z linią partii.  

Na początku 1950 roku z nowymi wytycznymi przybył do Miłomłyna członek komitetu 

powiatowego, który odnosił się przede wszystkim do zwiększenia liczby członków  

i odpowiedniego ich doboru „wyjaśniając sprawę przyjmowania członków do partii kładąc 

nacisk, aby byli przyjmowani robotnicy i robotnicy rolni, natomiast unikać przyjmowania 

urzędników”
19

. Ma to z pewnością związek z III Plenum KC PZPR, które odbyło się  

w listopadzie 1949 roku i przyniosło szereg zmian, tak personalnych, jak i ideologicznych. 

Powrót do robotniczej tożsamości był bardzo mocno zaakcentowany przez Bolesława Bieruta 

w wystąpieniu: Wierność dla idei marksizmu-leninizmu i nierozerwalny zwi zek z masami - 

źr dłem niezwyciężonej siły naszej Partii
20

. Kolejne oceny z powiatu nie były zbyt pochlebne 

i stwierdzały, że „organizacje społeczne wśród starszych i młodzieży nie działają, tak samo 

dotyczy to działalności wśród robotników. Słabo rozwija się organizacje kobiece. Brakuje 

                                                 
17

 Ibidem, k. 101 , protokół z 7 listopada 1949 r.  
18

 Ibidem, k. 138, protokół z 6 sierpnia 1949 r.  
19

 Ibidem, k. 167, protokół z 21 stycznia 1950 r.  
20

 Trybuna Ludu, 1949, nr 316 z 17 XI, (wyd. H) 
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należytej opieki dla analfabetów”
21

. To podsumowanie miało być pewną wskazówką dla 

nowo wybranego komitetu, który miał się ukonstytuować się podczas tego samego 

posiedzenia. 

W wyniku wyboru członkami Komitetu Gminnego PZPR zostali
22

: 

1. Filiczkowski Grzegorz 

2. Remiszewski Władysław 

3. Golanowski Remigiusz 

4. Czub Józef 

5. Parda Władysław 

6. Lachowska Bronisława 

7. Wróblewski Piotr 

W gminie Miłomłyn od roku 1950 zaczęła się dobrze rozwijać komórka Ochotniczej 

Rezerwy Milicji Obywatelskiej (dalej ORMO) (Pytel, 2009). Komitet stawiał sobie za zadanie 

przygotować ideologicznie członków ORMO, a także „sprawdzić pochodzenie socjalne 

wszystkich ormowców i po ustaleniu względnie usunąć niektórych, którzy nie idą po drodze 

dzisiejszej rzeczywistości”
23
. Pojawiały się również głosy namawiające każdego członka 

partii do wstąpienia w szeregi ORMO
24
. Na kolejnych posiedzenia omawiano głównie 

problemy bieżące, wskazywano na znaczenie oddziaływania partii na gremium rady 

narodowej wskazując 18 kandydatów do rady
25
. Poruszono również problematykę 

autochtonów, którzy zdaniem członków komitetu, nie byli zbyt dobrze traktowani przez 

przybyłych na te ziemie Polaków. Nie chcą oni współpracować, ani wiązać się z ludnością 

polską
26
. Najistotniejszym jednak elementem działalności komitetu było upowszechniania 

dobrej opinii o władzy i przedsięwzięciach, jakie podejmuje. Szukano rozwiązań, aby 

wzmocnić działalności partii, zasilić jej szeregi, jak również szeregi ORMO, która liczyła  

16 osób. W tym samym czasie więcej było w gminie agitatorów – 21.  

  

                                                 
21

 Ibidem, k. 181, protokół z 26 marca 1950 r.  
22

 Ibidem, k. 182.  
23

 Ibidem, k. 187.  
24

 Ibidem, k. 196.  
25

 Ibidem, k. 198.  
26

 Ibidem, k. 201.  
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Tabela 2. Lista agitatorów z Gminy Miłomłyn z 22 października 1950 roku
27

. 

Agitatorzy 

1. Radzimirski Marian 

2. Rapacki Piotr 

3. Rackiewicz Antonii 

4. Remiszewski Władysław 

5. Waśkiewicz Zofia 

6. Jeziorski Zygmunt 

7. Żach Wacław 

8. Mejko Stanisław 

9. Tomczak Jan 

10. Śliwiński Wacław 

11. Guzowski Józef 

12. Szczepkowski Wacław 

13. Barbarski Alojzy 

14. Kozłowski Antonii 

15. Rogoziński Konstanty 

16. Gregorczyk Tadeusz 

17. Świantkowik Kazimierz 

18. Radzikowski Stefan 

19. Wiśniewski Ignacy 

20. Szostek Jan 

21. Artymiak Józef  

 

 

Bogatym źródłem wiedzy dotyczącym Miłomłyna jest analiza z dotychczasowej pracy 

KG PZPR. W 1950 roku w gminie Miłomłyn były 3 zakłady przemysłowe, które zatrudniały 

ogółem 208 pracowników. Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 485, w tym ponad 

300 średniorolnych, a aż 81 „kułackich”. Gminę zamieszkiwało 3315 osób, w tym 463 osoby, 

to ludność autochtoniczna. W szeregach partii znajdowało się 126 osób, rozlokowanych  

w 9 Podstawowych Organizacjach Partyjnych (dalej POP). Jak widać partia nie cieszyła się 

dużym zainteresowaniem, co więcej, z analizy wynika, że mimo tworzonych grup agitatorów, 

ich działalność była raczej mało aktywna, co miało oczywiście wpływ na siłę partii. Przyczyn 

takiego zjawiska może być wiele: opór ludności wobec agitacji, słabość w agitowaniu lub 

brak przekonania, co do linii partii i tworzenie komórek agitacyjnych tylko i wyłącznie 

prowizorycznie – trudno jednak o jednoznaczną opinię w tej sprawie.  W sprawach 

gospodarczych komitet musiał działać aktywnie, ze względu na dominujących „kułaków”, 

którzy w większości wykorzystywali sprzęt z ośrodka maszynowego oraz nawozy, 

zostawiając bez pomocy średnio i małorolnych. Kolejne punkty analizy były bardzo 

krytyczne wobec komitetu gminnego, któremu zarzucano nie dopilnowanie wielu spraw, 

przede wszystkim działalności Gminnej Rady Narodowej oraz Gminnej Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska. W roku 1950 KG odbył 21 posiedzeń, których tematyka dotyczyła 

                                                 
27

 Ibidem, k. 234, protokół z zebrania agitatorów z 22 października 1950 r.  
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przede wszystkim spraw gospodarczych oraz działalności partii w społeczności gminny,  

w tym administracji
28

.  

Należy również zwrócić uwagę na członków komitetu, których wykaz z czerwca 1951 

roku wskazuje na ich wykształcenie, zawód, a także wcześniejszą przynależność partyjną. 

Wśród 9 członków aż 5 ukończone miało 4 klasy szkoły podstawowej, w większości 

pochodzili z rodzin chłopskich. Wszyscy karierę polityczną rozpoczynali w PPR, przed wojną 

tylko jeden z nich był członkiem partii – Bolesław Krawczyk, który w II RP należał do 

Komunistycznej Partii Polski. Średnia wieku działaczy wynosiła 36 lat
29

.  

Działania PZPR w obrębie aparatu władzy terenowej mogły mieć wpływ na 

funkcjonowanie Gminnej Rady Narodowej w latach 1951-1952, kiedy to mieliśmy do 

czynienia z uroczystą sesją z okazji ogłoszenia manifestu PKWN oraz sesją związaną  

z omawianiem nowego projektu konstytucji. W obu wydarzeniach dostrzec można silnie 

ideologiczny charakter, w kontekście manifestu nawiązujący do postaci Feliksa 

Dzierżyńskiego, natomiast przy omawianiu projektu konstytucji na kartach protokołu 

znajdziemy wypowiedź ucznia klasy 7: „że jak wynika z projektu nowej konstytucji młodzież 

Polski Ludowej jest otoczona wszelką pomocą ze strony państwa”
30
. Trudno ocenić wpływ 

PZPR na dalsze zabiegi propagandowe, jak chociażby wysłanie listu do prezydenta Bolesława 

Bieruta z okazji jego 60. urodzin czy wcześniej wspomniane działania Gminnej Rady 

Narodowej – należy jednak wnioskować, że wcześniejsze negatywne komentarze dotyczące 

kontroli Gminnej Rady Narodowej przez Komitet PZPR, stały się w jakiejś mierze 

przyczynkiem do ingerencji w jej działalność.  

Po dokonanych w 1954 roku zmianach administracyjnych pierwsze informacje  

o działalności partii pojawiły się dopiero w marcu 1958 roku – niestety brakuje materiałów 

archiwalnych z lat 1951-1958. W grudniowym zebraniu wzięło udział tylko 22 członków,  

a na czele komitetu stał Tadeusz Feliś
31

. Nie można wskazać jasnych powodów tak małej 

liczby członków partii, a także braków w protokołach. Możliwe, że była to kwestia 

represyjnej polityk władz, która to doprowadziła do odpływu członków partii. Początki 

działania komitetu gromadzkiego to przede wszystkim jałowe dyskusje, które nie przynosił 

realnych zmian. W styczniu 1961 roku komitet postanowił wykluczyć jednego z radnych  

powodu nadużywania alkoholu. Postanowiono również dokonać oceny radnych pod 

względem ich dalszej w niej aktywności. Przy wielu nazwiskach pojawiła się adnotacja „nie 

                                                 
28

 Ibidem, k. 278-283, analiza z działalności KG PZPR za rok 1950.  
29

 APO, KG PZPR, sygn. 2297/2, wykaz członków KG PZPR w Miłomłynie z 10 czerwca 1951 r.  
30

 APO, GRN, sygn. 949/5, k. 42–43, protokół z dn. 26 II 1952 r. 
31

 APO, KG PZPR, 2312/2, k. 24, protokół z 12 grudnia 1958 r.  
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nadaje się do rady”
32
. Po tych wewnętrznych ukształtowaniach i w partii i w organach 

administracyjnych członkami komitetu gromadzkiego zostali: Stefan Beksa, Remigiusz 

Golanowski, Antonii Nowicki, Zdzisław Chmieliński, a przewodniczącym Tadeusz Feliś
33

. 

Był to początek większej aktywność gromadzkiego komitetu, który coraz częściej zaczął 

dyskutować nad sprawami istotnymi dla społeczności, analizował problemy wewnętrzne, ale 

przede wszystkim zaczął syntetycznie przedstawiać obraz gromady w sprawozdaniach. 

Problemy słabości partii, które widzieliśmy na początku mogły być spowodowane tym, „że 

coraz bardziej członków partii opanowuje klerykalizm”
34
, jak wskazywał sekretarz Feliś.  

Organizacja mimo problemów rozrastała się i w grudniu 1963 roku liczyła 91 członków 

oraz 30 kandydatów działających w 8 POP, a do ZMS należało 20 osób. Na terenie gromady 

usytuowane były 3 punkty szkoleniowe, za które odpowiedzialni byli odpowiednio 

przygotowani agitatorzy: 

1. Przy Nadleśnictwie Miłomłyn – Józef Jankowski 

2. Przy Cegielni – Tadeusz Godlewski 

3. Przy Terenowej Miłomłyn – Remigiusz Golanowski
35

. 

Za dalsze losy PZPR odpowiedzialny był już nowy, bardzo szeroki, komitet gromadzki, 

którego przewodniczącym został Jan Jankiewicz, a członkami: Marian Radzimirski, Stefan 

Beksa, Remigiusz Golanowski, Józef Jankowski, Antonii Nowicki, Zdzisław Gmerek, 

Władysław Galon, Zdzisław Baczewski, Tadeusz Feliś, Władysław Bogdański
36

. Dla 

porównania przedstawić należy skład Gromadzkiej Rady Narodowej z 1955 roku
37

:  

1. Julia Klimek 

2. Władysław Kowalik 

3. Michał Piotrowicz 

4. Bolesław Górski 

5. Tadeusz Górski 

6. Stanisław Baranowski 

7. Bronisław Galicki 

8. Danuta Goryńska 

9. Stefan Beksa 

10. Tadeusz Kopania 

                                                 
32

 Ibidem, k. 61, protokół z 4 stycznia 1961 r.  
33

 Ibidem, k. 182, protokół z lipca 1962 r.  
34

 Ibidem, k. 185.  
35

 Ibidem, k. 265-270, protokół z grudnia 1963 r.  
36

 Ibidem, k. 263.  
37

 APO, GRN, sygn. 1038/1, k 64, protokół z 31 sierpnia 1955 r. 
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11. Feliks Gesek 

12. Bronisław Kołakowski 

13. Ingrad Maier 

Jak widać nie mamy do czynienia z bezwiednym „transferem osób” z partii do organów 

władzy, co utrudnia ostateczną ocenę, co do ingerencji w jej działalność czy 

podporządkowanie. Utrudnia także znalezienie mechanizmów wyboru kandydatów.  

Komitet w takim składzie do roku 1972 nie podejmował znaczących decyzji – przede 

wszystkim omawiał sprawy bieżące bez szukania rozwiązań danych problemów, a czasami 

nawet tych problemów, pojawiających się w organach GRN, nie zauważał. W 1970 po raz 

ostatni powołał specjalne komisje: organizacyjną, ideologiczno-propagandową oraz rolną, 

jednak nie miało to już znaczenia, gdyż aktywność poza salą zebrań nie była widoczna
38

.  

Komitet Gminny w latach 1949-1954 skupiał się przede wszystkim na sprawach 

wewnątrzpartyjnych i polepszeniu obrazu gminnej komórki na szczeblu powiatowym. Widać 

jednak, że jego działalność była mało efektywna – w gminie nie rozwijały się komórki POP,  

a liczba członków partii utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie. Należy 

również zaznaczyć, że frekwencja na posiedzeniach nie była zbyt wysoka, a aktywnością 

wykazywali się głównie członkowie komitetu i sekretarze poszczególnych POP. Działalność 

21 agitatorów ukierunkowana była przede wszystkim na kwestie gospodarcze i problemy 

specyficzne dla społeczności gminy, aniżeli na działaniach propagandowo – ideologicznych, 

co również nie służyło wzmocnieniu w szeregach partii, która stawała się przede wszystkim 

drogą do lepszych warunków pracy.  

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Miłomłynie w kolejnych latach nie 

wykazywała dużej aktywności, wszelkie problemy nie wiązały się konkretnymi decyzjami,  

a marazm ostatnich lat systemu gromadzkiego był dostrzegalny gołym okiem – nie poruszano 

tematów trudnych, nie wykazywano się radykalizmem, a ideologiczne podstawy prawie wcale 

nie widniały na kartach protokołów. Trudno ocenić realny wpływ partii na funkcjonowanie 

całego aparatu władzy, trudno także określić jakąś programową wizję działania, sposób 

wyboru, znaczenie poszczególnych jej członków. Jedyną postacią, która widnieje tak na 

kartach protokołów z działalności komitetu partii, jak i Prezydium Gromadzkiej Rady 

Narodowej – organu wykonawczego, jest Stefan Beksa, który przez 18 lat pełnił funkcję jego 

Przewodniczącego zarazem będąc członkiem partii – to w pewien sposób naświetla znaczenie 
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obu instytucji dla funkcjonowania całego aparatu władzy. Jest to jednak jedyny element, który 

może świadczyć o takim wzajemnym uzupełnianiu.  
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Streszczenie 

Niniejszy artykuł przedstawia funkcjonowanie organów władzy terenowej w Miłomłynie w latach 1954-1972. 

Autor w ujęciu chronologicznym przedstawia działalność Gromadzkiej Rady Narodowej, analizując protokoły  

z posiedzeń rady, a także prezydium rady. Próbuje przy tym ocenić realny wpływ organów władzy na 

funkcjonowanie Miłomłyna, a także określić zakres działań podejmowanych przez ówczesne władze.  
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District National Council in Miłomłyn (1954 - 1972) 

 

Summary 

This article presents the functioning of local authorities in Miłomłyn in the years 1954-1972. The author presents 

the activities of the National Council in chronological order, analyzing the minutes of the board meetings, as 

well as the presidium of the council. At the same time, it tries to assess the real impact of the authorities on the 

functioning of Miłomłyn, as well as to determine the scope of acti ities undertaken by the then authorities. 

 

Keywords: Miłomłyn, clusters, Polish People's Republic 

 

1. Wstęp 

Do końca maja 1945 roku tereny Prus Wschodnich znalazły się pod wojskową 

administracją sowiecką, zarządzane przez komendantury wojenne (Kierejczyk, 1980). 

Tymczasem, komunistyczny aparat władzy rozpoczął już przygotowania do tworzenia 

nowego ustroju w Polsce, zakładając również powstanie terenowych organów wszystkich 

szczebli samorządowych, także na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Również w Miłomłynie, 

zniszczonym niemalże w 90%, rozpoczął się proces formowania się terenowych organów 

władzy (Brzozowski, 2017). 

Aktualny stan badań nad historią miasta i gminy Miłomłyn w XX wieku nie jest zbyt 

imponujący – szczególnie, jeśli chodzi o okres 1945-1989. Obszerną literaturę przedmiotu 

dotyczącą tej małej miejscowości można znaleźć w sygnalizowanej publikacji dotyczącej 

okresu 1950-1954 (Brzozowski, 2018). 

2. Przegląd literatury  

Instalowanie się władz terenowych w Miłomłynie zapoczątkowane było odpowiednimi 

przepisami prawnymi, które porządkowały zakres obowiązków poszczególnych organów. 

Pierwszy dokument wydano w sierpniu 1944 roku
39

 - na jego mocy utworzono Gminną Radę 

                                                 
39

 Dz. U. z 1944 r., Nr 2, poz. 8). 
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Narodową w Miłomłynie na czele, której stanął Piotr Rapacki, natomiast organem 

wykonawczym pozostawał wójt – Stafan Urbański
40
. Taki porządek prawny utrzymał się do 

1950 roku, gdy chciano zwiększyć „udział mas pracujących w rządzeniu Państwem  

i skupieniu w radach narodowych pełni władzy ludowej w terenie”
41

 wprowadzając 

kolegialne organy władzy – prezydia oraz odpowiednio: wojewódzkie, powiatowe i gminne 

rady narodowe. Nie przyniosło to spodziewanych efektów i w 1954 roku – w ramach 

propagandy „ludowładztwa” – dokonano podziału administracyjnego (Bocheński i in., 1977). 

Ustawa z 25 września 1954 roku likwidowała gminy, a najmniejszymi jednostkami 

terytorialnymi stały się gromady
42
. Ustawa o podziale administracyjnym zawierała również 

zapisy o kadencyjności, wyborze i odwoływalności radnych. Kadencja miała trwać 3 lata
43

, 

przepisy odnośnie ordynacji wyborczej wprowadzono odrębną ustawą
44
. Mocą ustawy 

organem władzy są gromadzkie rady narodowe, które spośród swoich członków wybierają 

prezydium – organ wykonawczy i zarządzający – mają przy tym określone ustawą zadania
45

.  

Nowy podział administracyjny miał za zadanie nieco ożywić społeczność, zwłaszcza 

wiejską, która zbliżając się do organów władzy – zauważając ją na najniższych szczeblach – 

miała zaakceptować socjalistyczną wizję państwa. Państwa, które właśnie tej ludności 

przysparzało tak wiele problemów. Zmiany te nie dały jednak oczekiwanych rezultatów, co 

doprowadziło do kolejnej reformy w podziale administracyjnym - 29 listopada 1972 roku 

zniesiono gromady, a w ich miejsce przywrócono gminy, jako organa terenowe z radą 

narodową, jako organem stanowiącym i naczelnikiem, jako organem zarządzająco-

wykonawczym. Po raz kolejny zmiany miały zintensyfikować działania na wsi, szczególnie  

w rolnictwie.  

Gdy w roku 1954 podzielono gminę Miłomłyn na gromady wydawało się, że  

w gromadzie Miłomłyn, jako osobnej jednostce, działania samorządu będą aktywniejsze, 

zwłaszcza, jeśli chodzi o sprawy społeczne. Jednak pierwsze posiedzenie gromadzkiej rady 

nie napawało optymizmem. Wskazywano w nim, że są bardzo duże trudności  

w egzekwowaniu podatku gruntowego, poza tym gromada za rok 1954 zalegała 847 kg 

żywca, 983 litry mleka, 1540 kg zboża i 1044 kg ziemniaków
46
. Jeżeli chodzi o sprawę 

                                                 
40

 Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO), Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Miłomłynie (dalej 

PGRN), sygn. 949/1 k.1-5, protokół z 25 września 1946 r.  
41

 Dz. U. z 1950 r., Nr 14 poz. 130). 
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 Dz. U. 1954, nr 43, poz. od 191 do 193.  
43

 Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191, art. 4. 
44

 Dz.U. 1954 nr 43 poz. 193.  
45

 Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191, art. 12-16.  
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 APO, GRN, sygn. 1038/1, k. 3, protokół z 20 stycznia 1955 r.  
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młodzież, to jej praca, zorganizowania w ZMP „jest słaba i nie widać żadnych wyników jej 

działalności”
47
. Problematyka gospodarcza przeważała w całym, omawianym w tym 

rozdziale, okresie. Skład gromadzkiej rady w 1955 roku przedstawiał się następująco
48

: 

1. Julia Klimek 

2. Władysław Kowalik 

3. Michał Piotrowicz 

4. Bolesław Górski 

5. Tadeusz Górski 

6. Stanisław Baranowski 

7. Bronisław Galicki 

8. Danuta Goryńska 

9. Stefan Beksa 

10. Tadeusz Kopania 

11. Feliks Gesek 

12. Bronisław Kołakowski 

13. Ingrad Maier  

Pierwszymi działaniami rady było podjęcie uchwały intencyjnej o zorganizowaniu 

spółdzielni produkcyjnej – potrzebę taką widziano już u początku lat pięćdziesiątych jednak 

nie podjęto odpowiednich działań
49
. Szukano również rozwiązania, które miałoby odsunąć 

młodzież od alkoholu i zorganizować im miejsce do zabawy, a także czerpania z dóbr kultury 

– działania te w dużej mierze miały jednak służyć zgromadzeniu młodzieży w celu 

przysposobienia ich do młodzieżówek socjalistycznych. W czasie dyskusji na temat 

powstania Domu Kultury padły słowa znamienne dla obrazu powojennej, miłomłyńskiej, 

rzeczywistości. Kierownik cegielni powiedział: „W Miłomłynie wszystko rozbierają, to 

rozebrać tę gazownię, sprzedać cegłę i plus te wolne upodatkowanie to byśmy mogli 

wybudować Dom Kultury”
50
. Zdanie to potwierdza wcześniej postawioną tezę o rozbieraniu 

Miłomłyna przez przybyłych osadników, ale wskazanie jakoby miało to miejsce aż do 1956 

roku jest odzwierciedleniem stosunku mieszkańców gminy do pozostawionych dóbr, ale 

przede wszystkim wykonywaniem założeń władzy, która prężnie budowała Warszawę. 

Zamierzenia, co do wybudowania Domu Kultury nie weszły w życie, nawet mimo uchwały 

rady, co wskazuje na słabą siłę wykonawczą aktów prawnych. Rok później radni zdecydowali 
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się na likwidację ośrodka maszynowego, w zamian powołano spółdzielnie kółek rolniczych, 

która pozwalała, choć trochę, poprawić sytuację mało i średniorolnych, którzy i tak nie byli  

w stanie sprostać obowiązkowym kontyngentom
51
. Miłomłyn nie mógł sprostać kolejnym 

problemom, które przenosiły się na salę obrad rady. W sierpniu odbyła się dyskusja na temat 

braku higieny w izbie porodowej, braków leków i trudnościach w dostaniu się do lekarza. 

Wskazywano również, że nieodpowiednie działania pracowników izby mogły doprowadzić 

do śmierci noworodków lub matek
52
. Nie milkły rozmowy na temat młodzieży, alkoholizmu  

i chuligaństwa – nie było sposobu na polepszenie warunków w tych dziedzinach, możliwe, że 

nie było też woli włodarzy, aby cokolwiek w tej sprawie zrobić
53

. Kolejne, bardziej 

konkretne, decyzję widzimy dopiero 1959 roku, kiedy to radny Tadeusz Górski prosi, aby 

„raz nareszcie Rada powzięła decyzję, aby zlikwidowano pomnik poniemiecki na rynku”
54

 

1 czerwca 1959 roku podjęto uchwałę włączającą do gromady Miłomłyn gromadę 

Liwa: wieś Wilimowo oraz wszystkie wsie gromady Bynowo
55
. Widzimy, że porządek 

administracyjny, jaki zapanował w 1954 roku nie spełniał swojej roli, czego efektem było 

powolne scalanie wsi i gromad w jedną jednostkę. Rok później włączono radnych 

zlikwidowanych gromad do gromadzkiej rady narodowej w Miłomłynie, a liczba jej 

członków wzrosła aż do 35
56

. W lutym rozpoczęto dyskusję nad uczczeniem 1000-lecia 

państwa, a także nad aktywnością młodzieży. „Ob. Górski Bolesław zabierając głos  

w dyskusji powiedział, że nasza młodzież to młodzież pijacka”
57
. Był to kolejny niepochlebny 

głos o młodzieży, o której w Miłomłynie zaczęto rozmawiać coraz częściej – nie szukano 

jednak rozwiązań tego problemu.  

Do nadzwyczajnej sytuacji doszło w kwietniu 1960 roku radny Aleksander Górski 

złożył pisemną rezygnację z urzędu radnego, z powodu braku informacji o sesjach rady. 

Radny zarzucał również przewodniczącemu prezydium, że chciał się go pozbyć ze względu 

na częstą krytykę działań rady prezydium
58

.  

Początek roku 1961 to przede wszystkim nowy skład rady, który ukonstytuował się  

w kwietniu, po nowych wyborach, w których frekwencja wynosiła 98,4 % - co jest nieco 

wątpliwe. Sesja nowej kadencji odbyła się 25 kwietnia. Wybrano na niej członków 
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prezydium, którego przewodniczącym po raz kolejny został Stefan Beksa, członkami 

natomiast: Remigiusz Galanowski, Jan Kulpa, Andrzej Siedlecki
59

.  

W latach 1961-1965 rada odbyła 35 sesji, gdzie dyskutowano nad następującymi 

zagadnieniami:  

Rolnictwo – 10 razy  

Oświata – 4 razy  

Komunikacja – 3 razy 

Bezpieczeństwo – 4 razy 

Budżet i plan gospodarczy – 25 razy  

Sesje zdominowane były przez uchwalanie budżetów i planów, które raczej nie 

podlegały szerokim dyskusjom. W czasie kadencji udało się przeprowadzić elektryfikację  

4 wsi: Zalewo, Malinnik, Karolewo, Wydmuch. Wyremontowano drogi do Liwy przez 

Wilimowo, a także drogi Bynowo-Dębinka. Wykonano nawierzchnię asfaltową z Miłomłyna 

do Bynowa
60
. Informację tę uzyskujemy dzięki pierwszemu sprawozdaniu w gromadzkiej 

radzie narodowej, jakie musiało złożyć prezydium w związku z zakończeniem kadencji  

i rozpoczęciem nowej. Sprawozdanie wykazuje przede wszystkim rzeczywiste działania, jakie 

podejmowali włodarze. Przez wcześniejsze lata trudno było jednoznacznie ocenić wpływ 

samorządu na rzeczywistą sytuację gromady. Od 10 kwietnia rozpoczęła się kolejna kadencja 

rady, do której weszło 27 osób. Na początku wybrano prezydium w składzie: Stefan Beksa – 

przewodniczący; członkowie: Franciszek Gazda, Alina Cott, Janusz Konstantynowicz
61

.  

Początek działalności nowej rady wskazywał na pewną intensyfikację działań wokół 

spraw społecznych, czego dowodem było wprowadzenie obowiązkowych spotkań radnych  

z wyborcami, ale przede wszystkim powołanie komitetu opiekuńczego dla młodzieży
62

. 

Rozpoczęto również pracę nad programem aktywizacji osiedla Miłomłyn, który skupiać się 

miał bardziej na sprawach kulturalnych
63
. Była to pierwsza kadencja, w której nie dominował 

temat gospodarczo-rolniczy. Poruszano zagadnienia edukacji, dostosowania szkół do 

nauczania w ośmiu klasach. Zainteresowano się poziomem usług, do jakich dostęp mają 

mieszkańcy. 3 kwietnia 1967 roku podjęto uchwałę w sprawie intensyfikacji ruchu 

remontowo-budowlanego i estetyki wsi na terenie gromady Miłomłyn
64

.  
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Ta bardzo aktywna kadencja zakończyła się w 1969 roku. Nowe wybory, które odbyły 

się 1 czerwca w dużym stopniu nie przebudowały składu rady. 12 czerwca 1969 roku 

wybrano prezydium, którego przewodniczącym został po raz kolejny Stefan Beksa, 

członkami – Franciszek Gazda, Jerzy Wacławski, Władysław Strzałkowski, Janusz 

Konstantynowicz, Czesław Śliwiński, Franciszek Łątkowski
65
. Nowa rada przyjęła, pierwszy 

w Miłomłynie, regulamin Gromadzkiej Rady Narodowej, który liczył sobie aż 18 stron. Jego 

zapisy w dużej mierze pokrywają się z obecnymi statutami miast i gmin
66
. Na sesjach zaczęto 

poruszać tematy od lat newralgiczne – problem z młodzieżą, alkoholizm, zakłócanie 

bezpieczeństwa. Głosy radnych w sprawie nietrzeźwości w MO lub ORMO były dość 

radykalne, ale ukazywało one też swoistą prostotę tych ludzi – „Widząc gościa w stanie 

nietrzeźwym trzeba natychmiast reagować i to rygorystycznie, a nawet użyć pałki. Dyscyplina 

musi być wśród naszego społeczeństwa, bez niej my żyć nie umiemy”
67
. 25 lat życia  

w ustroju totalitarnym przyzwyczaiło radnych, a zapewne i część społeczeństwa, do pewnej 

dyscypliny i marazmu. Co znamienne, słowa te padły w czasach, gdy w Miłomłynie widać 

było bardzo dużą aktywność społeczną, którą potwierdzają sprawozdania z działalności Domu 

Kultury w Miłomłynie
68

. Ostatnie lata funkcjonowania gromadzkiej rady narodowej to przede 

wszystkim szukanie możliwości poprawy bezpieczeństwa i warunków życia kulturalno – 

edukacyjnego, czego efektem były częstsze patrole, a także plany dotyczące rozbudowy 

szkoły w Miłomłynie
69

.  

Gromadzka rada narodowa nie posiadała jednak kompetencji wykonawczych, tworzyła 

ona raczej gremium słuchaczy, którzy po krótkiej dyskusji podejmowali uchwały, które 

wskazywała albo partia, albo prezydium. To właśnie prezydium, złożone w dużej mierze 

przez członków KG PZPR było organem wykonawczym, a dzięki temu posiadało wiele 

narzędzi do działania. Trzeba jednak docenić pracę radnych gromadzkich, którzy nie 

otrzymywali wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach rady czy komisji.  

Należy krótko wspomnieć o działalności prezydium, gdy w Miłomłynie znajdowała się 

jeszcze siedziba gminy. Pierwsze posiedzenie prezydium odbyło się 24 stycznia 1947 roku  

w następującym składzie: Płocki Władysław, Rackiewicz Antonii, Remiszewski Władysław, 

Grabowski Stanisław, Rapacki Piotr
70

. Nie miało ono jednak takiej władzy, jaką otrzymało na 
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mocy ustawy w 1950 roku. Do 1954 roku nie odbyło się wiele posiedzeń, a ich głównym 

przedmiotem były albo sprawy wykluczenia radnych
71

, albo wprowadzanie ulg podatkowych, 

których po raz pierwszy udzielili prawie 50 rolnikom
72
. I właśnie sprawy podatkowe oraz 

obowiązkowych dostaw zdominowały prezydium, które w dużej mierze poświęcało się swojej 

wykonawczej funkcji. Od 1955 roku, gdy ukonstytuowało się prezydium gromadzkiej rady 

narodowej, widzimy nieco większą aktywność, ale raczej poruszającą się w pewnych utartych 

schematach, które może tylko na początku wprowadzały coś nowego w życie społeczne.  

Na początku ustalono częstotliwość posiedzeń, które miały odbywać się w każdą sobotę 

o godzinie 10:00, co jednak nie było realnym założeniem – zweryfikowanym drugim 

posiedzeniem, które odbyło się prawie 3 tygodnie po pierwszym
73
. Skład Prezydium w 1955 

roku wyglądał następująco
74

: 

1. Stefan Beksa – Przewodniczący  

2. Jan Michałowski – Zastępca  

3. Danuta Kozakiewicz – Sekretarz  

4. Franciszek Bielewicz – Członek 

5. Michał Piotrowicz - Członek 

29 stycznia prezydium powołało Komitet Odbudowy Warszawy w składzie
75

: 

1. Stefan Beksa – Przewodniczący  

2. Cezaria Karpowicz – Sekretarz  

3. Marian Łukasik – Skarbnik 

4. Marian Fabiszewski – Członek 

5. Emanowicz
76

 – Członek 

Miesiąc później powołano kolejne organy pomocnicze - komisje – siewną oraz 

podatkową, które miały się zająć przede wszystkim sprawami gospodarczymi i zaradzeniem 

problemom z zaległościami podatkowymi. Działania te były jednak całkowicie przeciwne 

polityce rolno-podatkowej prezydium. Jeszcze na tym samym posiedzeniu przyznano wiele 

ulg na obowiązkowe dostawy mleka, a na kolejnym ulgi hodowlanej – w większości radnym 

gromadzkiej rady i członkom partii
77
. Prezydium, oprócz spraw podatkowych, podejmowało 

działania na rzecz poprawy stanu kultury i edukacji wśród społeczeństwa – były to jednak 
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działania wyłącznie instytucjonalne, takie, jako powoływanie komitetów, np. zabawy
78

 czy 

kolejnych komisji, m. in. Kultury i Oświaty
79
. Definiowanie problemów, podobnie jak to 

miało miejsce w radzie narodowej, było rzeczą jedyną, jaką mogli członkowie prezydium 

zrobić. Zwoływali oni nawet specjalne posiedzenia poświęcone nauczaniu i wychowaniu 

młodzieży, gdzie mogli oni po raz kolejny oskarżać młodzież i wskazywać na ich chuligański 

charakter, okraszony alkoholem
80

.  

21 lutego 1956 roku uległ zmianie skład prezydium, którego przewodniczącym pozostał 

Stefan Beksa. Nowymi członkami zostali: Remigiusz Golanowski, Bronisław Galicki, 

Władysław Skibiniewski, Kazimierz Czapliński
81
. Nowy kształt organu wykonawczego nie 

przyniósł jednak większych zmian w działaniu. Do prezydium trafiało coraz więcej wniosków 

o przyznanie mieszkania, które niestety spotykały się z odmową, przede wszystkim z braku 

jakichkolwiek mieszkań będących własnością gromady
82
. Brak możliwości zamieszkania był 

także poważnym czynnikiem ograniczającym rozwój gromady, która była dość bogata  

w miejsca pracy(cegielnia, tartak). Pojawiały się jednak oskarżenia korupcyjne wobec 

prezydium, które miało przydzielać mieszkania czy umarzać długi za drobne podarunki. 

Pozostaje to jednak w sferze oskarżeń, głównie pod adresem przewodniczącego – „Zostałem 

przez pracownika biura wyzwany, że dostałem skrzynkę wódki za przydział mieszkania”
83

 

Podsumowaniem kolejnych lat funkcjonowania prezydium jest sprawozdanie z jego 

działalności. Prezydium odbyło 31 posiedzeń, z następującą tematyką:  

„- opracowanie planu gospodarczego 

- realizacja zobowiązań finansowych i skupu 

- zagadnienie  oświaty i kultury 

- zagadnienie przemysłu i handlu 

- utrzymanie dróg i mostów 

- gospodarki komunalnej 

- melioracji 

- bezpieczeństwa i porządku publicznego 

- sprawy rolne 

- działalność placówek kulturalno – oświatowych”
84

.  
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W sprawozdaniu ujęto jednak tylko zarys, nie wyszczególniając głównych obszarów 

zainteresowania, którymi była przede wszystkim realizacja zobowiązań finansowych i skupu 

wśród mieszkańców. Niemal każde posiedzenie miało taki sam porządek, który przedstawiał 

się następująco: 

1. Sprawy obowiązkowych dostaw. 

2. Sprawy finansowe. 

3. Wolne wnioski
85

. 

Brak istotnych decyzji, dyskusji i schematyczna praca prezydium stawiają ten organ  

w negatywnym świetle. Obraz, jaki wyłania się z protokołów wskazuje przede wszystkim na 

koncentrację uwagi wokół władzy nad wydawaniem ulg na obowiązkowe dostawy i ulg 

podatkowych. W końcowych latach władza wykonawcza przechodziła również na obszar 

wewnętrznego wykorzystania budżetu, przyznając nagrody dla pracowników. Znamienne jest, 

że przez 18 lat funkcjonowania prezydium w gromadzie Miłomłyn jego przewodniczącym 

była ta sama osoba – Stefan Beksa. W realiach państwa komunistycznego świadczyło to  

o dużym zaufaniu partii do tego człowieka, ale przede wszystkim o jego oddaniu. Nie dziwi, 

zatem fakt, że ostatnie lata to nikła aktywność prezydium, które nie miało żadnej presji ze 

strony społeczeństwa, ani ze strony gromadzkiej rady, która mimo swojej aktywności nie 

posiadała narzędzi wpływu na organy wykonawcze.  
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Streszczenie  

Autor przedstawił zarys aksjologii Unii Europejskiej w kontekście kształtowania się ruchów integracyjnych  

w procesie dziejowym Europy. Na bazie tła historycznego przedstawił najnowszą wizję wspólnoty europejskiej  

i jej stosunek do przeszłości, a zwłaszcza wykształconych przez wieki wartości, zwłaszcza wartości 

chrześcijańskich, które autor zestawia ze współczesnym systemem aksjologicznym Unii Europejskiej. 

 

Słowa kluczowe: Aksjologia, Unia Europejska, wartości chrześcijańskie, prawo, godność człowieka, dobro 

wspólne. 

 

The historical process of European integration after 1945, in the 

perspective of Christian values  

 

Summary 

The author presented an outline of the axiology of the European Union in the context of the formation of 

integration movements in the historical process of Europe. On the basis of historical background, he presented 

the latest vision of the European community and its attitude towards the past, and especially the values educated 

for centuries, especially Christian values, which the author juxtaposes with the contemporary axiological system 

of the European Union. 

 

Keywords: Axiology, European Union, Christian values, law, human dignity, common good. 

 

1. Wstęp 

Wprowadzenie politycznego i społecznego ładu było tematem zasadniczym już w kilka 

dni po zakończeniu II wojny światowej. Dygnitarze, już kilka lat po wojnie, powrócili do 

integracyjnych koncepcji europejski osadzonych na gospodarczej wspólnocie dotykającej 

europejskich wartości w wymiarze etycznym. Od tego czasu doszło do szeregu przyspieszeń 

integracyjnych, ale także fundamentalnych dyskusji nad kształtem owego summum bonum 

Europy. Autor postawił za cel uwidocznienie tych zmian w obrębie europejskiego myślenia  

o Europie, w kontekście jej etycznego wymiaru. Już w 2005 roku Jürgen Habermas na łamach 

„Saddeutche Zaitung” pytał o aksjologiczne fundamenty europejskiego porządku: „czy 

Europa może być na tyle silna, by wpływać na międzynarodowy ład gospodarczy, czy też ma 

pozwolić, by niepowstrzymany pęd globalizacji wyrwał jej z rąk możliwość poszukiwania 

własnej drogi?” (Habermas, 2005). Czy po tylu latach wiemy, jaka to droga? I czy jest to 

droga całej Europy? I co bodaj najważniejsze: jakie wartości napotkamy na tej drodze? Na tak 

postawione pytania podjęto już wiele prób odpowiedzi, szczególnie w publicystycznej, 
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ekstrapolującej eseistyce czy filozoficznych traktatach – w zachodnim dyskursie szczególne 

miejsce należy się Jurgenowi Habermasowi, który, jako filozof, przejawia bodaj największe 

zaangażowanie polityczne (Habermas, 2005). W Polsce następowała recepcja jego dzieł, 

pojawiały się też komentarze oraz publikacje związane z wizją dziejów Europy przez papieży: 

Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.  Literatura traktująca o wartościach w UE jest bardzo 

bogata, dlatego wybrane zostały tylko niektóre prace, najbardziej przydatne dla celów 

niniejszej publikacji. Przykładem literatury dotyczącej aksjologicznego wymiaru aktów 

normatywnych w UE jest działo pt. Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źr deł, wykładni  

i instytucji
86

 popełnione przez Łukasza Pikułę (Pikuła, 2015). Kolejną istotną publikacją jest 

monografia pod redakcją Leszka Gęsiaka, w której szeroko omówiono kwestie praw 

człowieka i dokonano filozoficznej analizy wartości prezentowanych w UE (Wilk i Walczak, 

2009). Bardzo dużo miejsca wartościowaniu i refleksji filozoficznej znajdziemy w pracy Unia 

Europejska 2009/2010. Aksjologia, prawo, gospodarka i ochrona środowiska (Bednaruk i in. 

2010). 

2. Opis zagadnienia i przegląd literatury 

Powojenna wizja współpracy i jej wartości 

II wojna światowa, wbrew pozorom, otworzyła drogę do stworzenia nowej wizji 

integracji w Europie. To brutalna prawda, mówiąca o tym, że śmierć kilkudziesięciu 

milionów ludzi i wszystko to, co z tą największą wojną w historii się łączy, przyniosło 

pewnego rodzaju aksjologiczne pobudzenie – wyzwoliło w człowieku poszukiwanie 

najgłębszych fundamentów jego godności i natury.  Pojawiło się wielu zwolenników idei 

federacji europejskiej. „Łączyło ich wspólne przekonanie, iż po zniszczeniach, jakie 

spowodowały dwie wojny europejskie, kontynent będzie można odbudować jedynie 

wspólnymi siłami” (Laqueur, 1993). I tak rozpoczęły się próby odbudowy, to poprzez 

Organizację Narodów Zjednoczonych, stawiającą sobie za cel międzynarodowy pokój oraz 

przestrzeganie praw człowieka (pierwszy projekt, w którym podjęto próbę tak szerokiej 

kodyfikacji praw człowieka), układ północnoatlantycki (NATO) o charakterze militarnym,  

a przyjmując w końcu swój zasadniczy kształt na konferencji w Hadze, która dała początek 

Radzie Europy i Ruchowi Europejskiemu. Od tego momentu proces integracji znacząco 

przyspieszył i rozszerzył swój zasięg o sprawy ochrony praw człowieka. Dowodem tego było 

przyjęcie przez Zgromadzenie Rady Europy, 4 listopada 1950 roku, Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności. Konwencja zapewniała prawo do wolności myśli, 
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sumienia, religii, wypowiedzi, bez względu na pochodzenie, płeć, kolor skóry, religię czy 

jakąkolwiek inną przyczynę. Kolejny etap integracji związany był w dużej mierze  

z problemami gospodarczymi Francji, Wielkiej Brytanii, a także podzielonych już Niemiec. 

W maju 1950 roku, francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schumann zaproponował 

współpracę Niemiec i Francji w zakresie ustalania udziałów produkcji węgla i stali, co 

doprowadziło do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), w której skład 

weszło 6 krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Spiritus movens 

tego projektu, Jean Monnet, uważał, że był to „pierwszy objaw życia tej Europy, która miała 

się narodzić” (Laqueur, 1993). W preambule traktatu powołującego do życia tę organizację 

znajdziemy takie wartości jak: zapewnienie pokoju, utrzymanie pokojowych stosunków, 

solidarność oraz podnoszenie poziomu życia (Kużelewska, 2011). Po EWWiS pojawiły się 

kolejne organizacje: Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957) i Europejskiej Wspólnoty 

Energii Atomowej (1957). Dominującymi wartościami w tych organizacjach były m.in.: 

rozprzestrzenianie idei pokoju, dobrobyt narodów, solidarność, postęp gospodarczy  

i społeczny, współpracę między państwami oraz harmonijny rozwój (Byrska i in., 2017). 

Dobra współpraca państw coraz bardziej zacieśniała więzy integracyjne, czego efektem było 

podpisanie przez 12 państw Jednolitego Aktu Europejskiego w 1986 roku, w którym zawarto 

postulaty demokracji, solidarności, sprawiedliwości społecznej, równości oraz wolności 

(Kużelewska, 2011). Dokument ten oraz jego realizacja przybliżyła Europę do utworzenia 

Unii Europejskiej, co udało się uczynić na mocy Traktatu z Maastricht (7 lutego 1992 r.), 

który ustanawiał obywatelstwo Unii Europejskiej, obszar bez granic wewnętrznych, wspólny 

budżet, wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa oraz wspólną walutę (euro 

weszło w życie 1 stycznia 1999 r.). Wszystkie te komponenty opierać się miały na 

określonych wartościach. Przede wszystkim na idei demokracji, poszanowania praw 

człowieka, pokoju, solidarności, wolności i swobody przepływu towarów, usług, osób między 

krajami UE (Kużelewska, 2011).  Kolejnym elementem na drodze ujednolicenia ustroju w UE 

było ustanowienie Kryteriów Kopenhaskich w 1993 roku, które wskazywały, że państwo, aby 

było częścią wspólnoty, musi respektować odpowiednie zasady: ustrój demokratyczny, 

poszanowanie praw człowieka, gospodarka wolnorynkowa oraz przyjęcie pakietu prawnego 

obowiązującego w UE (Kużelewska, 2011). Kolejnym wzmocnieniem instytucjonalnej siły 

UE był Traktat Amsterdamski, który potwierdzał takie ideały, jak wolność, równość, 

sprawiedliwość i bezpieczeństwo – „Unia jest ustanowiona na zasadach wolności, 

demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, 

na zasadach, które są wspólne dla Państw Członkowskich” (Byrska i in., 2017). Co istotne, 
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państwo, które naruszałoby te zasady, mogłoby być ukarane sankcjami, co w dużej mierze 

wskazuje na próby wymuszenia procedur z góry uznanych za etycznie dobre. Ważnym 

problemem, który zaczyna się pojawiać w tym kontekście, jest dokładne wskazanie, czym jest 

wolność, demokracja, poszanowanie godności człowieka, praworządności. Za nim UE 

przyjmie kolejny dokument, w którym i te hasła zostaną zawarte, dostrzegamy pewne 

rozmycie wartościowania i swobodę w interpretacji summum bonum przez członków 

wspólnoty. Europa, maszerując ku integracji przez niemal całą drugą połowę XX wieku, 

zaczęła powoli gubić sens słów, które zaczęły gościć niemal w każdym dokumencie 

dotyczącym funkcjonowania UE. Goszczące tam również idee ekonomiczne, polityczne  

i gospodarcze wydawały się dominujące, i to one w dużej mierze powodowały rozszerzanie 

się wspólnoty o kolejne państwa członkowskie.  

Próbą wskazania na problematykę wartości stał szczyt w Nicei (7 grudnia 2000), gdzie 

państwa członkowskie podpisały Kartę Praw Podstawowych, która ostatecznie nabrała mocy 

prawnej w wyniku podpisania Traktatu Lizbońskiego w 2007 roku (z dodatkowym 

protokołem Polski oraz Wielkiej Brytanii ograniczających stosowanie Karty na terenie tych 

państw). Karta Praw Podstawowych nadal jest dokumentem, który odpowiada za wymiar 

etyczny UE, dlatego należy ją wnikliwie przeanalizować pod kątem jej obecnej realizacji  

w krajach Unii (Byrska i in., 2017). Stanowi ona bowiem, że każdy ma prawo do życia,  

a godność ludzka jest nienaruszalna i musi być chroniona oraz szanowana. Według Karty 

każdy ma prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, z zastrzeżeniem, że sprawy te 

regulują ustawy krajowe. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia, religii oraz 

wyrażania uczyć z tym prawem związanych. W Karcie znajdziemy również prawa dzieci, 

osób w podeszłym wieku oraz widoczne we wcześniejszych dokumentach wartości: równość, 

solidarność, poszanowanie własności, itd. Z punktu widzenia założeń tego dokumentu oraz 

innych związanych z normami prawnymi UE istotne są tezy Romana Kuźniara, polskiego 

politologa i członka delegacji do Komisji Praw Człowieka ONZ. Zauważa on, że UE nie 

zawiera w sobie innowacyjnych koncepcji praw człowieka, nie posiada też oddzielnego 

dokumentu o nich traktujących, który posiadałby moc prawną równą Konwencji czy Paktowi. 

Jego zdaniem, unijne prawo jest w swojej głównej strukturze zespolone z koncepcjami 

integracji ekonomicznej i gospodarczej, czyli wolnym rynkiem (Kuźniar, 2008).  

W kontekście istotne jest jeszcze przytoczenie słów preambuły tego znaczącego dokumentu – 

„Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na 

niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości  

i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. [...] stawia jednostkę  
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w centrum swych działań” (Kuźniar, 2008). Czy stawienie jednostki w centrum jest 

rzeczywistym wykorzystaniem duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa? Czy Unia jest 

rzeczywiście świadoma tego dziedzictwa? Aby choć spróbować odpowiedzieć na to pytanie 

należy zapoznać się z opiniami niepodważalnych autorytetów w kwestiach aksjologicznego 

wymiaru Europy – Roberta Schumanna oraz Karola Wojtyłę (Papieża Jana Pawła II).  

Sumienia Europy – R. Schumann i K. Wojtyła  

„Ojcowie założyciele” europejskiej wspólnoty, tacy jak Robert Schuman, Konrad 

Adenauer czy Alcide De Gasperi, w swoich głównych ideowych założeniach europejskiej 

integracji wspominali o dziedzictwie duchowym, kulturowym, czy uogólniając – 

niematerialnym. Wszyscy byli związani z partiami chrześcijańskimi, co również wiązało się  

z eksponowaniem tych wartości, słusznie zauważając ich znaczenie dla Europy (Bednaruk  

i in., 2010). Ale to Schuman i jego zebrane notatki są najczęściej przytaczane przy 

analizowaniu założeń wspólnoty europejskiej. W wymiarze aksjologicznym podkreślał on 

zasadniczą kwestię dotyczącą znaczenia chrześcijaństwa dla systemu wartości w Europie. 

Wskazywał, że „demokracja zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaństwu. [...] Demokracja 

będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby 

karykaturą zmierzającą do pogrążenia w tyranii lub w anarchii” (Schumann, 2009) Podkreśla 

to również Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus annus wskazując na znaczenie 

prawdy transcendentnej (chrześcijańskiej) w systemie społecznym – jeżeli „nie istnieje 

prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa pełną tożsamość, to 

nie istnieje też żadna pewna zasada gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi” 

(Jan Paweł II, 1991). Problemem staje się również „sprzymierzenie demokracji  

z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego punktu 

odniesienia, odbierając mu, w sposób radykalny, zdolność rozpoznania prawdy” (Jan Paweł 

II, 1993). Dość realistyczne, i pesymistyczne zarazem, pojęcia demokracji znajdziemy wśród 

badaczy tego zagadnienia. MacPherson wskazywał, że demokracja, to „nic innego jak 

logiczny wymóg zarządzania z natury egoistycznymi, skłóconymi jednostkami, które  

z założenia są nieustannie żadne osiągania własnych prywatnych korzyści” (MacPherson, 

1977). Ten naturalny egoizm może zostać zwalczony, czego głębokim orędownikiem był Jan 

Paweł II. Dostrzegał problemy Europy, ale przejawiał głęboką nadzieję na pomyślne 

zakończenie procesów integracji. Istotne było jednak, aby procesy te przebiegały w zgodzie  

z chrześcijańską moralnością oraz dziedzictwem historycznym. „W procesie przekształceń, 

jakie się dokonują, Europa powołana jest przede wszystkim do tego, by odnalazła swą 

prawdziwą tożsamość. [...] Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej 
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duchowego dziedzictwa. Impulsem do tego może być jedynie słuchanie na nowo 

Chrystusowej Ewangelii” (Jan Paweł II, 2003). Mimo, że minęło 15 lat od opublikowania 

posynodalnej encykliki Ecclesia in Europa, to słowa w niej zawarte wydają się nadal 

aktualne. Jan Paweł II, gorący orędownik Unii Europejskiej, nadawał jej głęboki wymiar 

etyczny, będąc niejako sumienie Europy, naprowadzał ją na drogi, które niejako sama obrała. 

Nieustannie wskazywał na problemy, które zradzają się w wyniku coraz szybszego rozwoju 

nauki i techniki, która niejako „usiłuje nadać wartość absolutną potędze człowieka czy 

dynamizmowi jego historii, lecz konsekwencją tego jest pojawienie się ideologii i systemów 

politycznych, które krępują wolność człowieka i ograniczają jego wielkoduszność. Praktyczna 

negacja wielu wartości duchowych sprawia, że człowiek za wszelką cenę poszukuje 

zadowolenia w sferze emocjonalnej, zapominając o zasadach etycznych. Domaga się 

wolności i ucieka przed odpowiedzialnością; pragnie zbytku, a jednocześnie nie znajduje 

sposobu usunięcia panującej obok biedy; głosi powszechną równość, lecz jakże często popada 

w nietolerancję rasową. A jednocześnie wszystko to, czego się domaga dla siebie i co 

rzeczywiście może osiągnąć, nie uwalnia współczesnego człowieka od niepokoju, od 

powątpiewania w sens własnego życia, nihilizmu” (Jan Paweł II, 2003). Słowa te, 

wypowiedziane ponad 30 lat temu nie tracą na wartości, a drogi, jakimi podąża obecnie UE 

jednoznacznie wskazują, że wspomniane problemy nie są przeszłością, a raczej przybierają na 

sile. Brak tożsamość duchowej, brak poszanowania dziedzictwa religijnego oraz kulturowego, 

a także sprzeczne ze sobą koncepcje – utylitaryzmu i humanitaryzmu, doprowadziły do 

moralnego kryzysu Europy, która zdaje się podążać dwiema całkowicie innymi drogami.  

Całe dziedzictwo niematerialne UE staje obecnie w obliczu pewnej rewizji społecznych 

zasad moralnych. Z jednej strony dostrzegamy silnej przywiązanie do religii chrześcijańskiej, 

z drugiej zaś strony system europejskiego prawa oraz problemy, o których wspominał Jan 

Paweł II powodują gwałtowane odejście od chrześcijańskich wartości. W Europie zaczyna 

panować nie tylko „Unia dwóch prędkości”, ale także Unia dwóch dróg etycznych – 

chrześcijańskiej i nihilistyczno-utylitarnej. Europejskie prawo pozostawiając swobodę prawną 

dopuściło do legalizowania eutanazji, w wyniku, której w samej Holandii zmarło 5 516. Od 

1995 do 2010 roku dokonano ponad 20 milionów aborcji (Bednaruk i in., 2010). W unijnym 

prawie mamy również rozmycie pojęcia małżeństwa, która od wieków zarezerwowane było 

dla mężczyzny i kobiety. Pojęcie rodziny również zaczyna się zniekształcać na rzecz pełnej 

swobody interpretacji, w imię wolności i równości.  

Chrześcijańskie dziedzictwo staje się w dużej mierze bezużytecznym darem historii, 

gdyż kościoły tracą swój sakralny charakter zamieniając się w dyskoteki, restauracje, domy, 
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księgarnie czy skateparki, a chrześcijanie przyjmują bierną postawę wobec dyskryminacji ze 

względu na ich poglądy religijne. Kraje UE coraz częściej, w imię równości, zabraniają 

noszenia symboli religijnych, jak chociażby we Francji czy Niemczech, gdzie krzyża 

zabroniono nosić nauczycielce. W europejskiej przestrzeni publicznej dostrzegamy coraz 

mniej wartości związanych z odziedziczoną moralnością chrześcijańską, a za to napotykamy 

coraz więcej problemów w pojmowaniu tego, co jest słuszne, a co nie. Dostrzegają to również 

młodzi europejczycy (18-34), którzy niemal w 60 % nie ufają Europie (Bednaruk i in., 2010). 

3. Podsumowanie 

Powolne odrzucanie przeszłości sprzyja coraz silniejszemu ateizmowi czy 

agnostycyzmowi, które łącząc się z wszechobecnym hedonizmem, pod sztandarem idei 

ochrony praw człowieka, unikają konfrontacji z wartościami duchowo-religijnymi. Choć 

pragnienie realizacji wzniosłych idei, pragnienie miłości, braterstwa i pokoju jest coraz 

silniejsze, to wprost proporcjonalnie do tej siły rosną poglądy wynoszące na piedestał 

jednostki, pełne swobód i praw, których wykorzystywanie prowadzi do głębokiej izolacji. 

Izolacja, wraz z przyspieszonym rozwoje oraz procesem globalizacji, prowadzi do zaburzenia 

tożsamości. Wszystkie te problemy pogarszają kondycję psychofizyczną mieszkańców 

Europy. Chociażby na przykładzie Polski, w której 7,5 miliona osób doświadcza zaburzeń 

psychicznych w ciągu roku, a samobójstwo popełnia ponad 6000 osób rocznie (Rodziński i 

in., 2017; Kantorska-Janiec i in., 2009). Fakty te jednoznacznie wskazują, jak kosztem 

ekonomicznych i gospodarczych sukcesów, którym Unia przyświeca, społeczeństwo zatraca 

duchowy czy chociażby etyczny wymiar swojego życia. Uwidaczniają się tym samym dwie 

drogi – utylitarna oraz etyczna. Pierwsza, wykorzystująca wzniosła hasła zawarte  

w dokumentach UE w celu budowania własnego dobrobytu materialnego i druga, będąca 

drogą wartości związanych z moralnością chrześcijańską, bez względu na prawo unijne, 

terytorium czy narodowość. Wszystko na to wskazuje, że właśnie ta druga alternatywa jest 

obecnie jedyną, która może wyprowadzić narody Europy z głębokiego kryzysu moralności.  
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Streszczenie 

Autor przedstawił zarys aksjologii Unii Europejskiej w kontekście kształtowania się ruchów integracyjnych  

w procesie dziejowym Europy. Wychodząc od starożytnych korzeni Europy, przeanalizował średniowieczne 

idee, niemal scalone z wizją jednolitego świata chrześcijańskiego – Ci itas Christiana. Następnie dostrzegł 

zachodzące zmiany w wartościowaniu, wywodzące się z ruchów reformacyjnych, wojen religijnych oraz 

nowych filozofii politycznych powstających od XVI do XX wieku. Na bazie tła historycznego przedstawił 

najnowszą wizję wspólnoty europejskiej i jej stosunek do przeszłości, a zwłaszcza wykształconych przez wieki 

wartości, zwłaszcza wartości chrześcijańskich, które autor zestawia ze współczesnym systemem aksjologicznym 

Unii Europejskiej. 

 

Słowa kluczowe: Aksjologia, Unia Europejska, wartości chrześcijańskie, prawo, godność człowieka, dobro 

wspólne. 

 

Christianity an outline of axiology of the European Union in the light of the 

historic process of European integration) 

 

Summary 

The author presented an outline of the axiology of the European Union in the context of the formation of 

integration movements in the historical process of Europe. Starting from the ancient roots of Europe, he analyzed 

medieval ideas, almost integrated with the vision of a unified Christian world - Civitas Christiana. Then he 

noticed changes taking place in evaluation, originating from reformist movements, religious wars and new 

political philosophies arising from the sixteenth to the twentieth century. On the basis of historical background, 

he presented the latest vision of the European community and its attitude towards the past, and especially the 

values educated for centuries, especially Christian values, which the author juxtaposes with the contemporary 

axiological system of the European Union. 

 

Keywords: Axiology, European Union, Christian values, law, human dignity, common good. 

 

1. Wstęp 

Quo vadis, Europo? Jest to pytanie o rzeczywisty cel istnienia konstrukcji, jaką jest 

Europa, jej wartości, prawa i zadania na przyszłość. Celem, jaki postawił sobie autor, jest 

ukazanie zarysu historii kształtowania się aksjologicznego rezerwuaru w Europie – 

rozumianej tutaj, jako continuum urzeczywistniania pragnień pokoleń, które już u zarania 

cywilizacji europejskiej dążyły do jedności wspólnotowej. Autor podjął próbę syntetycznego 

przeglądu fundamentalnych koncepcji politycznych oraz ich aksjologicznego nacechowania 

do początku II wojny światowej. Niniejszej rozważania staną się przyczynkiem do dalszej 

eksploracji zagadnienia w najbardziej intensywnym okresie powojennym (Gołembski, 2006).  
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Aksjologia – w aspekcie socjologicznym i teoretyczno-kulturowym — zajmuje się 

badaniem społecznego funkcjonowania wartości w danej epoce historycznej, zbiorowości 

społecznej i kulturze. System wartości nie bierze się z próżni, nie jest odizolowany od 

przeszłości, dlatego należy dokładnie prześledzić proces formowania się idei integracji  

i wartości jakie za sobą niosła. Nie sposób wymienić całej literatury, która stanowiła analizę 

historyczną, antropologiczną oraz etyczną dziejowego procesu „stawania się Europą”  

w wymiarze szeroko pojętej kultury. Warto jednak zwrócić uwagę na prace pod redakcją 

Franciszka Gołembskiego czy wszelkie recepcje oraz fundamentalna literatura dwóch 

niemieckich filozofów, którzy toczyli spór na temat europejskości w holistycznym wymiarze 

– Jüregen Habermas oraz Josepf Ratzinger (Gołembski, 2006). W Polsce tematyką Europy, w 

 historyczno-etycznym wymiarze zajmował się ks. Czesław Bartnik (Bartnik, 2001). 

2. Opis zagadnienia i przegląd literatury 

2.1. Fundamenty ze świata antycznego 

Gdy spojrzymy na historię Europy, to z pewnością znajdziemy w niej szczególne etapy, 

które wpływały na poszczególne dziedziny, czy to sztukę, czy to filozofię, czy politykę 

(Mizerski, 2008; Skrzypek, 2009; Michałowski, 2011).  Kwestią zasadniczą, w patrzeniu na 

przeszłość, jest kontekst socjologiczny, łączący w sobie próbę odnalezienia hierarchii 

wartości europejskich przodków. Od starożytnej Grecji, przez imperialnym Rzym, 

średniowieczne rozdrobnienia i średniowieczną dominację Kościoła, oświeceniowe idee, 

dwudziestowieczne tragedie i procesy integracyjne, aż do świata, który obecnie dostrzegamy 

– historyczna wędrówka, która pozwala, spojrzeć na rzeczywistość, jako na ciągłość 

historyczną. Za europejski początek tej osi czasu uznać należy grecką filozofię i demokrację – 

dwa fundamenty, które nieustannie uznawane są za podstawy europejskiej nauki i polityki. 

Kształtująca się od czasów Solona demokracja ateńska, w małym polis była szczególną formą 

ustroju – Zgromadzenie Obywateli miało tam rzeczywisty wpływ na władzę, a idea 

swobodnego korzystania z prawa głosu urosła do miana najważniejszej dla fundamentów 

demokratycznej formy rządów. Drugim elementem antycznej spuścizny, przywoływanej przy 

okazji poszukiwania korzeni europejskiej cywilizacji, jest grecka filozofia. W bardzo cennej 

pracy Europa jako pojęcie filozoficzne możemy odszukać chronologiczne przedstawienie jej 

dojrzewania i istotnych elementów, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Autorzy wskazują 

na 3 fazy rozwoju świadomości mieszkańca polis, które można również porównać do rozwoju 

ludzkości, jako ogółu. Pierwsza faza wskazuje na przedmiotowość człowieka i jego 

współistnienie z otaczającą go naturą, bez odważnego uzależnienia od siebie tejże natury, 

a także całej otaczającej go rzeczywistości. W drugiej fazie następuje próba odnalezienia  



66 

 

i umocowania swojego ja, jako oddzielny podmiot mający możliwości opisania otaczającej go 

rzeczywistości, łącznie z próbą opisania sfer metafizycznych oraz hierarchii wartości. Trzecia 

faza cechuje się dużo większą autonomią i samoświadomością człowieka, który w dobie 

wojen perskich oraz wojen peloponeskich dostrzegł siłę, jaką posiada oraz możliwości 

rozumu, który miał odkrywać prawdę o otaczającej go rzeczywistości oraz przekazywać ją 

całemu społeczeństwu. Te trzy fazy zrodziły w człowieku bardzo duże poczucie wolności, ale 

i odpowiedzialności, bez której wolność nie powinna występować (Buttuglione i Merecki, 

1996). Jak konstatuje Eric Voegelin „władza polityczna arystokracji mogła upaść, lecz jej 

kultura przeniknęła lud; demokratyzacja Hellady oznaczała rozszerzenie arystokratycznej 

kultury na lud, choćbym nawet w procesie tego przenikania doszło do rozcieńczenia jej 

jakości” (Voegelin, 2013). Ten element demokratyzacji z jej filozoficznym i kulturowym 

rezerwuarem nadal wydaje się fundamentalnym dla konstruowania wspólnotowości 

europejskiej.  

Gdy poszukujemy kolejnych historycznych elementów, które możemy odszukać  

w dzisiejszych fundamentach wspólnoty europejskiej, to z pewnością winniśmy odwołać się 

do rzymskiego prawodawstwa. „Ponieważ każde ludzkie dążenie i działanie jest zależne od 

antropologicznej determinacji wartości, w sposób szczególny odnosi się to do aktywności 

człowieka w sferze prawa. Nie można stanowić i stosować norm prawnych bez odniesienia 

się do wartości, które nadają kierunek i są motywem ludzkiego działania” (Kość, 2005). Tym 

samym kształtowanie się rzymskiego ius stawało się odzwierciedleniem wartości, jakimi żyli 

Rzymianie. Podobnie, jak grecka filozofia, tak i prawo Imperium Romanum rozwijało się 

etapami: od prawa zwyczajowego do kodeksu Justyniana, który „obejmując władzę (572 r.) 

dostrzegł niedomagania stanu prawnego, co skłoniło go do natychmiastowego 

uporządkowania zarówno leges, jak i ius. Owocem tych wysiłków było dzieło, które uznawać 

można za pomnik rzymskiej myśli prawniczej ukształtowanej w ciągu wieków” (Lesiński  

i Rozwadowski, 1978). 

Rzymska kodyfikacja przyniosła za sobą nowe spojrzenie na prawo, jako element 

współuzależniony od państwa i grupy w nim panującej. Doprowadziła również do 

usystematyzowania idei, które stały się fundamentem relacji państwo-obywatele. Były nimi 

przede wszystkim: pokój, sprawiedliwość, uczciwość oraz szeroko rozumiana moralność 

(Lesiński i Rozwadowski, 1978). Wartości te pojawiły się z pewnością nie bez wpływu religii 

chrześcijańskiej, która od czasów cesarza Konstantyna wkroczyła w okres silnej ekspansji  

i dominacji w Europie. Chrześcijaństwo, czerpiąc z greckiej filozofii, rzymskiego prawa, 

własnego systemu wierzeń i doktryny kształtuje silną ideą intymnego zjednoczenia 
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(chrześcijańskie communio), głosząc, że „osoba jest istotą, która istnieje w sobie i dlatego jest 

autonomicznym podmiotem. [...] Jest ona równocześnie konstytuowana przez relację do 

kogoś innego, tak, że nie można jej zrozumieć poza tym związkiem” (Buttuglione i Merecki, 

1996). W chrześcijańskiej filozofii istotne miejsce zajmuje godność człowieka, która jest 

niezbywalna i przysługuje człowiekowi już z samej jego natury. Czyniąc z człowieka 

wartościowy podmiot, który dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa może dostąpić 

zbawienia, religia ta dała początek europejskiej integracji z bardzo usystematyzowaną 

hierarchią wartości. Jak się później okazało, prócz swojego początkowego wkładu w proces 

budowania wspólnoty europejskiej, była punktem odniesienia niemal wszystkich 

średniowiecznych idei, szczególnie politycznych (Machia elli, 1972). 

2.2. Idee integracji w Europie do wybuchu II wojny światowej 

Wraz z rozpowszechnianiem się nauki Chrystusa i tworzeniem silnej instytucji Kościoła 

Katolickiego, pojawiły się w średniowiecznej Europie idee uniwersalne, łączące w sobie 

władzę świecką z jedną religią. Najbardziej znanymi przykładami wizji Respublica Christiana 

są panowania takich władców jak Karol Wielki czy Otton III. W myśli europejskiej pełnego 

oraz późnego średniowiecza widać było silne oddziaływania Ojców Kościoła, takich jak św. 

Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, którzy wskazywali na potrzebę pokojowego zjednoczenia 

narodowego oraz stworzenia systemu społecznego opartego na wartościach chrześcijańskich. 

Choć należy zauważyć, że według św. Augustyna, jakikolwiek twór państwowy nie mógł 

powstać wyłącznie z woli człowieka, ponieważ „państwa ludzkie powstają z Bożej 

Opatrzności. Jeśli ktoś przypisuje to przeznaczeniu, ale przeznaczeniem nazywa właśnie wolę 

lub moc Bożą, to niech zostanie przy swoim poglądzie i niech poprawi tylko swój sposób 

wyrażania się” (Święty Augustyn, 2002).  Mimo wzniosłych idei i silnego poczucia 

przywiązania do religii chrześcijańskiej, christianitas od X wieku nękały różnego rodzaju 

konflikty, między innymi cesarstwa z papiestwem. Opatrzone takimi wydarzeniami, jak 

słynna droga cesarza Henryka IV do Kanossy w 1077 roku, czy zwycięstwo króla Francji 

Filipa IV Pięknego z papieżem Bonifacym VIII w 1296 roku oraz przeniesienie stolicy 

papiestwa do Awinionu i całkowite podporządkowanie się papieża Klemensa V królowi,  

w 1305 roku. Należy również pamiętać o krucjatach, zapoczątkowanych w XI wieku, które 

mocno nadszarpnęły aksjologiczną strukturę Kościoła Katolickiego. Problemem stawała się 

także powszechna symonia i niespójność warstwy deklaratywnej z rzeczywistym działaniem, 

czego efektem staje się wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku.    

Liczne konflikty przyczyniły się do powstawania planów integracyjnych w Europie, 

które opierały się na początku o wizje christianitas rządzonej przez jednego władcę. 
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Pionierem projektu mówiącego o ponadnarodowej organizacji był Pierre Dubois, francuski 

deputowany do Stanów Generalnych. Organizacja miała być federacją państw europejskich, 

rządzoną przez trybunał składający się z duchownych i świeckich. Celem nadrzędnym tej 

instytucji miał być pokój, oczywiście dopuszczający bellum iustum, czyli wojnę sprawiedliwą 

przeciwko niewiernym. Co istotne, Dubois, jednoznacznie wskazywał na oddzielenie 

Kościoła od polityki, nie przyznając papieżowi władzy większej od trybunału (takiej władzy 

nie przyznał również cesarzowi). Trzeba pamiętać, że „w średniowiecznym świecie 

zachodniego chrześcijaństwa państwo i Kościół były ze sobą jak najściślej splecione. 

Publiczny dyskurs średniowiecza był w równej mierze polityczny, co kościelny. Nie było 

dyskursu politycznego oddzielnego od religii. Religia, bowiem nadawała sankcję wszelkiej 

władzy, zarówno duchowej jak doczesnej. Papież był po części władcą polityczny” (Jackson, 

2011). 

Tym samym, cały system wartości średniowiecznego człowieka zakładał oparcie się na 

moralności chrześcijańskiej, co teoretycznie miało łączyć się z pokoje, sprawiedliwością  

i miłosierdziem. Nie zawsze jednak Kościół był wierny takiemu nauczaniu, co zrodziło nową, 

renesansową koncepcję laicką. Przedstawił ją w 1464 roku Jerzy z Podiebradów, husycki 

władca Czech, który optował za stworzeniem związku państw europejskich w celu 

zapewnienia pokoju oraz jedności chrześcijańskiej. Związek przyjąć miał defensywną 

postawę, a za jej realizację miało odpowiadać Zgromadzenie Związkowe, które posiadała 

najwyższą władzę. Nie pojawiło się tam znaczne miejsce dla Kościoła czy Papieża. 

W kolejnych dekadach rozkwitu nauk humanistycznych próżno szukać zainteresowania 

procesami integracyjnymi w Europie oraz kultywowania moralności chrześcijańskiej  

w polityce. Wręcz przeciwnie, w swojej słynnej pracy Nicolò Machia elli wskazywał na 

oddzielenie od siebie sumienia i etyki politycznej, uznając, że sama polityka wymaga czasami 

nieposłuszeństwa moralnemu nauczaniu Kościoła (Machia elli, 1972). To odejście od 

wartościowania w duchu chrześcijańskim oraz wojny religijne zapoczątkowane reformacją 

zmuszały do refleksji nad jednością w obrębie państw europejskich. I tak, w 1635 roku, 

pojawił się projekt pt. „Wielki zamiar”, wypracowany przez francuskiego ministra 

Maximiliana de Béthune Sully’ego. Zakładał od podział Europy na 15 państw (teoretycznie 

równych), które miały wyznawać jedną wiarę. Jako część republiki europejskiej każde 

państwo wybierało przedstawicieli do najważniejszego organu, jakim miała być Generalna 

Rada Europejska, składająca się z siedemdziesięciu członków, wybieranych na trzy lata. Rada 

miała posiadać bardzo szerokie kompetencje w celu zapewnienia równowagi i pokoju  

w Europie, a sama organizacja posiadać stutysięczną armię służącą realizacji tych celów. 
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Trzeba nadmienić, że wiek XVII, wraz z rosnącą samoświadomością narodów  

i powstawaniem silnych, suwerennych państw, stał się ostatnim, gdy wspominano o „świecie 

chrześcijańskim” w jego średniowiecznym ujęciu. Traktaty w Westfalii oraz Utrechcie były 

tego istotnym potwierdzeniem. Rozwój nauki, technologii, filozofii humanizmu, konflikty 

religijne oraz powolne wypieranie wartości chrześcijańskich w odniesieniu do Boga, na rzecz 

wartości oświeceniowych, zapoczątkowały swego rodzaju wojnę aksjologiczną. Wojna ta, 

rozniecona rewolucją francuską, wydaje się nie mieć końca (Machia elli, 1972). 

Pokłosie nowego spojrzenia na polityczną rzeczywistość ujawniła się w XVIII-

wiecznych ideach ustanowienia równowagi władzy. Charles Castel w 1713 roku opublikował 

„Projekt dla zapewnienia wiecznego pokoju w Europie”, zawierający w sobie federacyjną 

koncepcję Europy opartą w dużej mierze na współpracy polityczno-handlowej, bez większego 

odniesienia do kwestii tożsamości kulturowej czy wartości. Koncepcję tę tak podsumował 

znany filozof oświecenia Jean Jacques Rousseau: „Nie widać innego sposobu na realizację 

stowarzyszeń federacyjnych niż rewolucja, ale dochodząc od tej konstatacji, któż z nas 

ośmieli się powiedzieć czy tej ligi europejskiej należy pragnąć, czy raczej obawiać się. Może 

uczyniłaby ona więcej zła za jednym razem niż dobra przez wieki?” (Łaptos i in., 2003). 

Dostrzec można zasadność tego pytania, które wydaje się odbijać echem w dzisiejszej Unii 

Europejskiej. Za nim jednak pojawiły się pierwsze definicje Unii Europejskiej, Europą 

wstrząsnęła fala rewolucji w imię demokracji, wolności i zapewnienia własności prywatnej. 

Nowej siły nabrały rozważania na temat jedności Europy, prezentowane m.in. przez Claude’a 

Henriego de Saint-Simona, Pierra Josepha Proudhona czy Alberta  on Schaffle. Głównym 

postulatem tego ostatniego było utworzenie strefy wolnego handlu w Europie będącej reakcją 

na szybki rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki. XIX wiek pod względem formowania się 

hierarchii wartości w Europie przyniósł bardzo duże zmiany. Rewolucja przemysłowa  

i zorientowanie wszystkich jednostek, czy to społecznych, czy politycznych, na rozwój 

gospodarczo-polityczny doprowadziło do zmniejszenia wagi nie tylko religii, ale również 

teorii wartości. Głęboki proces racjonalizacji rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście 

gospodarczym wskazuje na odrzucenie wartościowania niematerialnego na rzecz 

dominującego kapitalizmu. „Innymi słowy, reprezentuje zwycięstwo biurokratyzacji, 

zorientowanego na cel działania nad działaniem zorientowanym na wartość” (Payne i Phillips, 

2011). Przed rozpowszechniającą się techniczną racjonalnością przestrzegał niemiecki 

polityków w 1919 roku, Max Webber, wskazując, że stoją w obliczu „polarnej nocy mroźnej 

ciemności i surowości” (Weber i in., 1946). Jak się później okaże, Niemcy stały się 

narzędziem wprowadzania „polarnej nocy” w Europie. W wyniku I wojny światowej,  
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w swojej głębokiej istocie spowodowanej „rozstrzałem” w wartościowaniu, nastały kolejne 

próby umocnienia więzów, czy poprzez Ligę Narodów, czy budując inne koncepcje, w dużej 

mierze opierające się na więzach gospodarczych. Bardzo istotnym projektem, przedstawiony 

przez Richarda Coudenho e’a-Kalergi’ego, była Unia Paneuropejska oraz Unia Celna 

powstała 1924 roku, która stawiała sobie 3 cele: promowanie współpracy gospodarczej; 

rozstrzyganie spornych kwestii w sposób pokojowy; regulowanie praw mniejszości 

narodowych (Dobrzycki, 1996).  Coudenhove-Kalergi nawiązując do idei panamerykanizmu, 

(który ówcześnie uważany był za nader atrakcyjny) proponował utworzenie europejskiej unii 

gospodarczej czy francusko-niemieckiej Rady Ekonomicznej. „Celem tych działań było 

stworzenie głębokich, wzajemnych więzi ekonomicznych, mających zapobiec nowemu 

konfliktowi” (Łaptos i in., 2003). Trzeba przyznać, że te pomysł odbiły się szerokim echem 

wśród polityków w Europie, czego dowodem była koncepcja Federalnej Unii Europejskiej 

Aristide Brianda, która niosła za sobą idee pokoju, solidarności oraz ścisłej współpracy 

narodów skonfederowanych. Największą słabością tego projektu był jego polityczny wymiar, 

bez poruszenia kwestii ekonomicznych, które w dobie wielkiego kryzysu roku 1929, były 

dominującym elementem polityczno-społecznego dyskursu. Nie udało się jednak wypracować 

niczego innego, ponieważ Briand zmarł w 1932 roku, a wszelkie plany integracji zostały 

ostatecznie wyparte ze zbiorowej pamięci po objęciu władzy w Niemczech przez Hitlera  

i jego ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku.  

3. Podsumowanie 

Europa, do II wojny światowej zgromadziła olbrzymi rezerwuar aksjologiczny, 

składający się nade wszystko z demokratycznego porządku polis, rzymskiego ius¸ 

chrześcijańskiej etyki, oświeceniowej i scjentystycznej myśli o państwie i roli człowieka. 

Dzieje jej integracji, to dzieje napięć pomiędzy realizacją komplementarnej wizji powyższych 

koncepcji a radykalnością pojedynczych podmiotów, które dążyły do ucieleśnienia tylko 

jednego z powyższych wymiarów. Owa postawa doprowadziła do światowego konfliktu 

mocarstw niezdolnych do pogodzenia się z integracyjnym wymiarem wspólnoty narodów.   
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Streszczenie 

Druga Poprawka amerykańskiej konstytucji jest niewątpliwie jednym z najbardziej kontrowersyjnych 

fragmentów ustawy zasadniczej Stanów Zjednoczonych. Jej wyjątkowy charakter sprowadza się nie tylko do 

nietypowego przedmiotu regulacji, ale również do bardzo licznych interpretacji samej jej treści oraz 

wzmożonego, a nieustającego mimo upływu lat zainteresowania doktryny amerykańskiej tym tematem. Autor 

spróbuje przeanalizować orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie District of Columbia  . Heller z 2008 

roku, które to stało się przełomowym precedensem prowadzącym do odzyskania utraconej przez drugą 

poprawkę na przestrzeni XIX i XX wieku rangi. 

Przywołane orzeczenie będzie poddane analizie w ten sposób, że po zarysowaniu stanu faktycznego, który legł  

u podstaw rozważań Sądu Najwyższego, omówione zostaną główne tezy i argumenty, które padły  

w uzasadnieniu (opinion) do wyroku. W następnej kolejności pod rozwagę poddane zostaną zdania odrębne 

krytyczne (dissent) zgłoszone przez sędziów pozostających w mniejszości. Końcowo wysnute zostaną wnioski  

i podjęta będzie próba oceny wpływu orzeczenia na społeczny odbiór prawa do posiadania i noszenia broni przez 

obywateli USA. 

 

Słowa kluczowe: druga poprawka, prawo do posiadania i noszenia broni, District of Columbia v. Heller 

 

District of Columbia v. Heller – landmark second amendment case 

 

Summary 

The Second Amendment to the American Constitution is undoubtedly one of the most controversial fragments of 

the United States Constitution. Its unique character boils down not only to the atypical subject matter of 

regulation, but also to numerous interpretations of its content itself, and to the intensified and persistent interest 

in American doctrine over the years. The author will try to analyze the US Supreme Court ruling in the District 

of Columbia v. Heller case of 2008, which has become a landmark precedent leading to regaining the rank lost 

by second amendment in the nineteenth and twentieth centuries. 

The cited ruling will be analyzed in such a way that after outlining the factual situation which gave rise to the 

Supreme Court's considerations, the main theses and arguments that appeared in the judgment's opinion will be 

discussed. Next, dissents submitted by the judges remaining in the minority will be considered. Finally, 

conclusions will be drawn and an attempt will be made to assess the impact of the judgment on the social 

perception of the right to keep and bear arms by US citizens. 

 

Keywords: second amendment, right to keep and bear arms, District of Columbia v. Heller 

 

1. Wstęp 

Sprawa District of Columbia v. Heller otworzyła nową erę debaty o drugiej poprawce – 

była to, bowiem pierwsza od siedemdziesięciu lat sprawa przed Sądem Najwyższym 

dotycząca drugiej poprawki. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku pojawiło się mnóstwo 

komentarzy naukowych, a wyrok w sprawie Hellera do dziś budzi kontrowersje. Wyrok został 

przyjęty niewielką większością głosów. Spośród dziewięciu sędziów w składzie pięciu 

opowiedziało się za przyjętą decyzją, zaś pozostali czterej opublikowali aż dwie opinie 

krytyczne. 



73 

 

Przywołane orzeczenie będzie poddane analizie w ten sposób, że po zarysowaniu stanu 

faktycznego, który legł u podstaw rozważań Sądu Najwyższego, omówione zostaną główne 

tezy i argumenty, które padły w uzasadnieniu (opinion) do wyroku. W następnej kolejności 

pod rozwagę poddane zostaną zdania odrębne krytyczne (dissent) zgłoszone przez sędziów 

pozostających w mniejszości. Końcowo wysnute zostaną wnioski i podjęta będzie próba 

oceny wpływu danego orzeczenia na społeczny odbiór prawa do posiadania i noszenia broni 

przez obywateli USA. 

2. Stan faktyczny i prawny 

Zanim sprawa została powierzona do rozpoznania Sądowi Najwyższemu miała długą  

i nietypową genezę. Od samego początku, do rozstrzygnięcia sprawy w 2008 roku, jej 

reżyserem był Robert A. Le y – obecnie przewodniczący Instytutu Katona (Cato Institute) – 

libertariańskiej organizacji, mającej na celu propagowanie wolności jednostek, ograniczonej 

władzy rządu, wolnego rynku oraz pokoju. Inspiracje R. A. Le y’ego były, jak sam 

wskazywał, „czysto intelektualne”, gdyż, jako osoba nieposiadająca broni, nie miał żadnego 

interesu w toczeniu sporów sądowych dotyczących drugiej poprawki (Doherty, 2008). 

Dystrykt Kolumbii okazał się miejscem najlepiej nadającym się na rozpoczęcie sprawy  

w obronie drugiej poprawki – po pierwsze ze względu na specyficzny charakter prawny tego 

regionu, po drugie ze względu na najbardziej rygorystyczne ograniczenia posiadania broni 

palnej w kraju (Doherty, 2008). 

Restrykcje, o których mowa wprowadzone zostały w życie przez radę miejską 

Dystryktu Kolumbii aktem prawnym o nazwie Firearms Control Regulations Act w 1976 

roku. Akt wprowadził zasadę, że żadna osoba lub organizacja nie ma prawa do otrzymania, 

posiadania, władania, wymiany, oferowania na sprzedaż, sprzedaży, darowania lub 

dostarczenia destrukcyjnych urządzeń (destructive device), a także, że żadna osoba lub 

organizacja nie ma prawa do posiadania lub władania jakąkolwiek bronią palną, za wyjątkiem 

określonych kategorii osób, które mogły uzyskać licencję. Ponadto, oprócz ograniczeń 

podmiotowych, wprowadzono także przedmiotowe – rejestracji nie mogły podlegać obrzyny 

(sawed-off shotgun), karabiny maszynowe (machinegun), karabiny z krótką lufą (short-

barelled rifle), a także pistolety niezarejestrowane i niebędące w posiadaniu osoby 

uprawnionej przed datą wejścia w życie Firearms Control Regulations Act. Dodatkowo każda 

osoba uprawniona do posiadania broni miała obowiązek przechowywać ją rozładowaną,  

a także rozłożoną albo zabezpieczoną blokadą spustu (trigger lock), a także miała zakaz 

poruszania się z bronią po swojej posesji. 
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Wymienione powyżej restrykcje wynikające z przepisów wspomnianej ustawy 

doprowadziły do stanu, w którym praktycznie żaden mieszkaniec amerykańskiej stolicy, nie 

miał legalnego dostępu do broni, a nawet, jeśli udało mu się ją zarejestrować, pozostałe 

przepisy, w szczególności te dotyczące przechowywania broni, uniemożliwiały jej legalne 

użycie w celach samoobrony. Próżno było w Stanach Zjednoczonych szukać prawa, które 

bardziej rygorystycznie podchodziłoby do kwestii posiadania broni palnej, a tym samym, 

które stało w tak wyraźnym kontraście do treści drugiej poprawki. 

Powodem w omawianej sprawie sądowej, był Dick Heller, licencjonowany członek 

policji Dystryktu Kolumbii, noszący broń, na co dzień podczas swojej służby w budynku 

administracji federalnej. W godzinach pracy będąc pod bronią często mijał się na korytarzach 

nawet z sędziami Sądu Najwyższego. Mimo tego, po skończonej służbie, na mocy 

obowiązujących w Dystrykcie przepisów, musiał zdeponować broń i amunicję, powracając do 

domu rozbrojonym. Nadmienić należy, że Heller żył w okolicy niecieszącej się dobrą opinią, 

jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W posiadłości naprzeciwko jego domu odbywał się regularnie 

handel narkotykami, a coraz bardziej popularnym stawały się napady rabunkowe na okoliczne 

domy. Naturalnym odruchem osoby wyszkolonej w obsłudze broni palnej była chęć jej 

posiadania w celu ewentualnej obrony swego majątku, a także życia (Doherty, 2008). 

W lutym 2003 roku Heller oraz pięcioro pozostałych wspieranych przez R. A. Le y’ego 

powodów założyło sprawę sądową w Sądzie Rejonowym dla Dystryktu Kolumbii (District 

Court for the District of Columbia) powołując się na niekonstytucyjność Firearms Control 

Regulations Act poprzez naruszenie prawa do posiadania i noszenia broni wynikającego  

z drugiej poprawki do Amerykańskiej Konstytucji. Sąd Rejonowy oddalił powództwo,  

a sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Dystryktu Kolumbii (U.S. Court of 

Appeals for the D.C. Circuit). Sąd drugiej instancji uchylił wyrok Sądu Rejonowego 

wskazując, że druga poprawka chroni indywidualne prawo do posiadania i noszenia broni, jak 

również, że prawo to ma na celu umożliwienie aktywności myśliwskiej, ale też samoobrony, 

czy stawiania oporu dla jednostek prywatnych łamiących prawo oraz władzy państwowej, 

gdyby okazała się tyranią. Sąd Apelacyjny stwierdził, że pięcioro z powodów nie miało 

interesu prawnego, by domagać się uznania skarżonego aktu za niekonstytucyjny. Jedynym 

powodem, którego interes prawny został uznany był właśnie Dick Anthony Heller. Stało się 

tak z powodu, że jako jedyny z całej szóstki wykazał się staraniem o zdobycie licencji  

i zarejestrowanie broni, której wydania mu odmówiono. Przed złożeniem pozwu złożył on 

wniosek o zarejestrowanie jednej z posiadanych przez niego, ale przechowywanych poza 

Dystryktem, jednostek broni. Z tego też powodu jedynie Heller mógł oficjalnie uczestniczyć 
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w procesie, który ostatecznie w roku 2008 zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego 

Stanów Zjednoczonych (Doherty, 2008). 

3. Analiza orzeczenia 

Sąd Najwyższy w swojej decyzji wydanej 26 czerwca 2008 roku po wysłuchaniu 

ustnych wystąpień (oral arguments) obu stron, a więc pełnomocnika Dicka Anthony’ego 

Hellera, Alana Gury, a także prawnika reprezentującego rząd federalny (Solicitor General of 

the United States) Paula D. Clementa i w końcu prywatnych prawników stających po stronie 

Dystryktu Kolumbii – Waltera E. Dellingera oraz jego współpracowników, przychylił się do 

stanowiska powoda. Większością pięciu do czterech członków składu sędziowskiego 

postanowiono, że druga poprawka chroni indywidualne prawo do posiadania broni palnej, bez 

związku ze służbą w milicji, a także do używania tejże broni do tradycyjnych, zgodnych  

z prawem celów takich jak samoobrona w granicach swojego domu. Ponadto, zdaniem Sądu 

Najwyższego, jak każde prawo, druga poprawka nie jest prawem absolutnym, bowiem prawo 

do posiadania i noszenia broni nie przysługuje w stosunku do każdej broni, sposobu czy celu 

– uzasadnione mogą być, więc ograniczenia, co do sposobu przenoszenia, np. zakaz noszenia 

broni skrycie lub ograniczenia podmiotowe np. zakaz posiadania broni przez skazanych, czy 

chorych psychicznie albo ograniczenia ze względu na miejsce np. zakaz noszenia broni  

w szkołach czy budynkach rządowych. W końcu Sąd stwierdził także, że prawo Dystryktu 

Kolumbii nakładające obowiązek przechowywania broni rozłożonej bądź zabezpieczonej 

blokadą spustu narusza drugą poprawkę wprost poprzez wprowadzenie faktycznego zakazu 

posługiwania się legalnie posiadaną bronią do samoobrony w obrębie własnego domu. 

Hellerowi przyznane zostało prawo do zarejestrowania swojej broni, a także zobowiązano 

odpowiednie organy do wydania mu licencji na przenoszenie broni w swoim domu. 

3.1. Uzasadnienie (Opinion) 

Główną osią argumentacji zawartej w opinii większościowej stanowiącej uzasadnienie 

decyzji, której autorem był sędzia Antonin Scalia było powiązanie prawa wynikającego  

z drugiej poprawki, rozumianego, jako prawo przysługujące każdej jednostce, z naturalnym 

prawem do samoobrony. Wskazano, że Konstytucja została napisana, jako prawo mające być 

zrozumiałe dla obywateli, zaś jej słowa i sformułowane w niej zdania użyte były  

w normalnym, pospolitym znaczeniu i choć nie wyklucza to znaczenia przenośnego, to na 

pewno wyklucza znaczenie ukryte lub techniczne. Autorzy opinii większościowej po opisaniu 

konstrukcji drugiej poprawki, która składa się z dwóch klauzul – wstępnej (prefatory clause)  

i operatywnej (operative clause), przystąpili do omówienia zależności pomiędzy nimi. 

Rozważania dotyczące klauzuli wstępnej, czyli początkowego fragmentu przedmiotowego 
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przepisu (A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State,…) skupiły 

się na próbie rozpoznania znaczenia fraz a well regulated Militia oraz security of a free State. 

Z kolei wykładnia klauzuli operatywnej (…the right of the people to keep and bear Arms, 

shall not be infringed.) polegała na odkodowaniu znaczenia wyrażenia the right of the people 

oraz keep and bear arms. Wnioski, do jakich sędziowie doszli po zdekodowaniu omawianych 

wyrażeń były następujące: klauzula wstępna nie ogranicza klauzuli operatywnej, a jej celem 

jest jedynie wskazanie motywacji Ojców Założycieli. Zdaniem A. Scalii owa motywacja 

odnosi się do chęci zapobieżenia zniszczenia milicji – jak pokazała, bowiem historia, tyrani 

chcąc zniweczyć idee milicji, nie posuwali się do jej zakazywania, ale do rozbrajania 

ludności. 

Autorzy opinii większościowej dla poparcia swych tez powoływali się zarówno na 

poglądy doktryny, wypowiedzi Sędziów Sądu Najwyższego, jak również odnieśli się do 

poprzednich orzeczeń dotyczących drugiej poprawki. Spośród komentatorów anglosaskiego 

prawa, jak również praktyków najwyższego szczebla A. Scalia powoływał się na T. Cooleya, 

J. Kenta, J. Pomeroya, B. Abbotta, J. Ordronaux’a – sędziów i twórców doktryny z końca 

XIX wieku, a także na Komentarze Blackstone’a, twórczość Williama Rawle’a czy Josepha 

Story’ego oraz licznych konstytucjonalistów z końca XX wieku. Kolejnym z argumentów 

podniesionych przez A. Scalię, były przykłady historycznych konstytucji stanowych, które 

powstały w okresie od ogłoszenia przez Stany Zjednoczone niepodległości do uchwalenia 

Karty Praw. Konstytucje stanów Pensylwania i Vermont przewidywały, że prawo do 

posiadania i noszenia broni jest prawem niezwiązanym ze służbą w milicji, wskazując 

explicite, że służy ono do obrony własnej. W latach 1789-1820 dziewięć kolejnych stanów 

przyjęło do swojego prawa regulacje analogiczne do drugiej poprawki, w których podobnie 

jak wyżej, znaleźć można wyrażone wprost deklaracje, że prawo to dotyczy obywatela i jest 

związane raczej z jego prawem do życia i jego obrony, niż ze służbą w milicji. 

3.2. Zdania odrębne (Dissents) 

Do opinii autorstwa sędziego A. Scalii wystosowano dwie opinie prezentujące głosy 

przeciwne. Autorem pierwszej z nich był sędzia J. P. Ste ens, drugiej natomiast sędzia  

S. Breyer. Obie dostarczają wielu cennych i istotnych uwag dotyczących istoty drugiej 

poprawki, jednak ze względu na ich obszerność za niecelowe uznano ich streszczanie  

i postanowiono przedstawić jedynie ogólny zarys stosowanej w nich argumentacji.  

Pierwsza opinia krytyczna rozpoczęła się od wskazania, co zdaniem sędziego Ste ensa 

jest kluczowym dla sprawy problemem. Okazuje się nim być nie kwestia, czy prawo do 

posiadania i noszenia broni jest prawem rozumianym indywidualnie, czy kolektywnie, 
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natomiast pytanie o zakres tego prawa. O ile, więc nie ulega wątpliwości, że druga poprawka 

nie przyznaje prawa do posiadania i noszenia broni, by umożliwić rabowanie banków, tak 

pewnym jest, że przyznaje je w konkretnych militarnych celach. Kwestią do rozstrzygnięcia 

jest, więc, czy prawo to może przysługiwać obywatelom do celów niemilitarnych, takich jak 

samoobrona, czy aktywność łowiecka. Dokonując własnej wykładni tekstu drugiej poprawki, 

jak również odnosząc się szczególnie do opinii w sprawie United States v. Miller J. P. Stevens 

usiłuje wykazać błędną interpretację A. Scalii, która stanowi uzasadnienie dla błędnie podjętej 

przez Sąd decyzji. Tezy o związaniu komentowanego prawa ze służbą w milicji, a także  

o nieuwzględnieniu przez Ojców Założycieli prawa do samoobrony w drugiej poprawce, 

wydają się być punktem kluczowym dla całych rozważań zaprezentowanych w opinii 

krytycznej sędziego Ste ensa, co próbuje on udowodnić choćby przez wykazywanie licznych 

historycznych analogii do podobnych amerykańskich aktów prawnych końca XVIII wieku,  

a także przez próbę wykazania, iż Sąd Najwyższy łamie zasadę stare decisis, poprzez 

niestosowanie się do interpretacji Sądu w sprawie United States v. Miller oraz innych sądów 

niższego rzędu, które na tej interpretacji opierały swoje wyroki. 

Druga z opinii krytycznych skupia swoją uwagę bezpośrednio na problemie, czy 

restrykcje wprowadzone przez Dystrykt Kolumbii, które tak bardzo ograniczały możliwość 

legalnego korzystania z broni, naruszają treść drugiej poprawki. Zdaniem sędziego S. Breyera 

– w żadnym wypadku. Swoje stanowisko argumentuje on tym, że omawiane prawo nie jest 

absolutne i nie ogranicza rządu w regulowaniu kwestii związanych z dostępem do broni. Co 

za tym idzie, niezależnie od stosunku władzy wobec prawa do samoobrony, nie można uznać 

praw Dystryktu za niekonstytucyjne dopóki nie wykaże się, że są nierozsądne oraz 

niewłaściwe w stosunku do treści drugiej poprawki. Zdaniem S. Breyera w opinii 

większościowej nie zostało to wykazane. Autor drugiej opinii krytycznej, w pełni zgadza się  

z treścią opinii sędziego Ste ensa, jednak na potrzeby pogłębienia krytyki przyjmuje 

następujące stanowisko – nawet, jeśli druga poprawka zawiera w sobie prawo do 

samoobrony, to regulacje Dystryktu Kolumbii pozostają w pełnej zgodności z jej treścią. 

Sędzia Breyer uznaje, zatem prawo ograniczające dostęp do broni krótkiej (handguns)  

w rejonach o wysokim wskaźniku przestępczości, jako dopuszczalną reakcję ustawodawcy na 

poważny, zagrażający życiu obywateli problem społeczny. Argumentacja poparta jest m.in. 

odniesieniami do historycznych regulacji przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się ognia  

i pożarom, które obowiązywały w miastach, a które przewidywały np. zakaz magazynowania 

prochu strzelniczego lub poruszania się z bronią w poszczególnych budynkach, a także 

przepisów sankcjonujących nieroztropne posługiwanie się bronią.  
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4. Podsumowanie i wnioski 

Wyrok w sprawie District of Columbia v. Heller odbił się szerokim echem  

w całych Stanach Zjednoczonych, tym bardziej, że była to pierwsza od siedemdziesięciu lat 

decyzja dotycząca drugiej poprawki podjęta przez Sąd Najwyższy, a także pierwsza decyzja 

tegoż sądu, która przychyliła się do poglądu, że prawo do posiadania i noszenia broni jest 

uprawnieniem przysługującym każdej jednostce, nawet, jeśli ta nie ma związku ze służbą  

w milicji. W samej sprawie uczestniczyły także organizacje pozarządowe zajmujące się 

kwestią dostępu do broni w USA. W charakterze tzw. amici curiae wystąpiły, więc 

organizacje takie jak NRA (National Rifle Association) – propagująca liberalne podejście do 

posiadania broni i dążąca do upowszechnienia dostępu do broni w kraju, która stanęła po 

stronie powodów, a także Brady Campaign (Brady Campaign to Prevent Gun Violence) – 

organizacja propagująca zwiększanie restrykcji w dostępie do broni palnej, która z kolei 

stanęła po stronie Dystryktu Kolumbii. Zauważalny był także wpływ senatorów  

i kongresmenów, którzy także zaangażowani w sprawę podpisali się pod opiniami partii 

Republikanów oraz Demokratów. Sprawa okazała się rekordową, jeśli chodzi o ilość opinii 

nadesłanych przez amici curiae, bowiem ostatecznie było ich aż 68 (Shapiro, 2008). 

Omawiana sprawa wywarła także znaczny wpływ na podejście władz federalnych  

i stanowych USA do kwestii dostępu do broni. Jak wskazywał Da id B. Kopel sprawa Hellera 

przeniosła prawo do samoobrony z ciemnego zaułka dziewiątej poprawki na jasne wyżyny 

drugiej poprawki. Stało się odtąd oczywistym, że prawo do samoobrony jest integralnym 

prawem, któremu należy się ochrona Konstytucji Stanów Zjednoczonych (Kopel, 2009).  

Choć decyzja zapadła w niniejszej sprawie jest do dziś uważana przez konserwatystów 

za godną pochwały, to część doktryny wytyka jej pewną niekonsekwencję. Polegać ona miała 

na tym, że Sąd Najwyższy zamiast wywieść znaczenie drugiej poprawki, polegające na 

zapewnieniu ochrony prawa do samoobrony, z jej oryginalnego brzmienia, sprowadził swoją 

argumentację do twierdzenia, że przedmiotowe restrykcje dotyczące posiadania broni są 

niekonstytucyjne, gdyż Amerykanie szacując możliwe zyski i straty, zdecydowali się 

zatrzymać broń w swych domach. Decyzji w sprawie District of Columbia v. Heller 

zarzucano niespójność i niekonsekwentność w argumentacji, która swoim kształtem bardzo 

zbliżyła się do teorii żyjącej konstytucji (living constitution). Teorię tę rozumieć należy, jako 

sposób interpretacji Konstytucji USA, jako dynamicznego aktu, którego znaczenie z biegiem 

czasu i wraz ze zmianą pewnych okoliczności ulega zmianie. W najczystszej postaci teoria ta 

zastępuje konstytucję pisaną politycznymi preferencjami sędziów decydujących w danej 

sprawie (Lund, 2009). 
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Pamiętać należy, że ta niewątpliwa zmiana w rozumieniu drugiej poprawki, dająca 

początek jej nowemu życiu, dotyczyła tylko Dystryktu Kolumbii. Jeśli jednak okazałoby się, 

że druga poprawka znalazłaby zastosowanie także do regularnych jednostek 

administracyjnych USA, znaczna część praw uchwalonych przez władze stanowe mogłaby 

okazać się niekonstytucyjna – np. prawa stanu Arizona, w którym to na oskarżonym  

o morderstwo, broniącym się twierdzeniem, że działał w samoobronie, ciążył ciężar 

dowodowy lub regulacje innych stanów, które podczas napadu rabunkowego na dom ofiary, 

nakazywały jej ucieczkę z miejsca zdarzenia, oraz niepodejmowanie obrony. Ostateczne 

rozszerzenie obowiązywania drugiej poprawki na wszystkie stany ziścił się dwa lata później 

dzięki kolejnemu przełomowemu orzeczeniu dotyczącego drugiej poprawki – McDonald v. 

City of Chicago. 
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Streszczenie 

Celem prowadzonych badań było ustalenie czy istnieje związek pomiędzy poziomem doświadczanego stresu, 

strategiami radzenia sobie z nim oraz zróżnicowanymi sytuacjami życiowymi modyfikującymi ich przebieg 

wśród grupy migrantów przybyłych do Polski należących do trzech wyodrębnionych grup: migrantów 

ekonomicznych, mieszkańców ośrodka dla uchodźców oraz studentów. Metodami badawczymi są 

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) będący adaptacją kwestionariusza do badania 

stylów radzenia sobie ze stresem, skonstruowanego przez Normana S. Endlera i Jamesa D. A. Parkera oraz Skala 

Odczuwanego Stresu (PSS-10) autorstwa Cohen, Kamarck i Mermelstein. Analiza uzyskanych wyników, 

wykazała, że istnieje związek pomiędzy poziomem doświadczanego stresu a wyborem strategii radzenia sobie  

z nim wśród imigrantów zamieszkałych w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: poziom stresu, migracja, sposoby radzenia ze stresem 

 

Stres migracyjny i sposoby radzenia sobie z nim wśród imigrantów 

przybyłych do Polski 

 

Summary 

The aim of research was to determine whether there is a link between the level of stress experience, the strategies 

for dealing with it and the different life situations modifying their course among the group of migrants who came 

to Poland belonging to three groups: economic migrants, residents of the refugee centre, and students. The 

research methods are the Stress Coping Questionnaire (CISS), which is an adaptation of the questionnaire for the 

stress-coping style study, designed by Norman S. Endler and James D. Parker and The Scale of Perceived Stress 

(PSS-10) by Cohen, Kamarck and Mermelstein. An analysis of the results showed that there is a correlation 

between the level of stress experienced and the choice of strategy for dealing with it among immigrants residing 

in Poland. 

 

Keywords: level of stress, migration, strategies for dealing with stress 

 

1. Wstęp 

Nasilenie przepływu ludności z jednego obszaru na inny, przybieranie przez migracje 

coraz to nowych form i odmian, związane jest zarówno z rozwojem życia gospodarczego, 

społecznego, politycznego i kulturowego wszystkich społeczeństw, jak i z postępem 

technicznym, umożliwiającym coraz szybsze i wygodniejsze przemieszczanie się migrantów 

nawet na bardzo duże odległości (Kraszewski, 2003). Zjawisko migracji jest nieodzownie 

związane z towarzyszącym mu stresem wynikającym z konieczności adaptacji do nowej 

sytuacji życiowej i związanych z nią warunków społecznych, kulturowych, nauką nowego 

języka. Niniejszy artykuł porusza problematykę badawczą dotyczącą wzajemnej zależności 

pomiędzy stresem a stylami radzenia sobie z nim w grupie migrantów przybyłych do Polski 
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zza wschodniej granicy. Psychologia migracji stanowi nowy obszar badawczy na gruncie 

polskiej psychologii, w związku z tym otrzymane wyniki stanowią nową część wiedzy, która 

z pewnością przyczyni się do wzbogacenia tej tematyki o nowe informacje oraz do 

praktycznej aplikacji otrzymanych wyników w celu zastosowana bardziej adekwatnej pomocy 

przebywającym w Polsce migrantom.  

Proces przystosowania zależny jest od zmiennych sytuacyjnych oraz uwarunkowań 

osobowościowych. Według Lazarus i Folkman (1984) i sformułowanej przez nich 

„Transakcyjnej Teorii Stresu”, zarówno osoba oddziałuje na otoczenie, jak i środowisko 

wpływa na jednostkę na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Proces oceny pierwotnej sytuacji 

wpływa na wtórną percepcje problemu i powoduje jej zaklasyfikowanie do kategorii: (1) 

krzywdy/straty, (2) zagrożenia, (3) wyzwania, uruchamiając ciąg reakcji prowadzących do 

zwalczenia negatywnych emocji poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii. Według wyżej 

wymienionych autorów, wyróżniane są trzy strategie radzenia sobie ze stresem 

skoncentrowanych: (1)  na emocjach, (2) na zadaniu, oraz (3) na unikaniu poprzez 

zaangażowanie w czynności zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Wybór 

strategii zmagania się ze stresem uzależniony jest od zasobów jednostki, a te zależą od 

sytuacji życiowej migranta i związanych z nią odmiennych warunków bytowych, 

zróżnicowanego poziomu obiektywnych wskaźników jakości życia i bezpieczeństwa 

socjalnego. 

2. Materiał i metody 

2.1 Problem badawczy i hipotezy badawcze 

Celem prowadzonych badań jest ustalenie czy istnieją różnice pod względem 

doświadczanego poczucia stresu pomiędzy analizowanymi grupami. Drugim celem jest 

odpowiedź na pytanie czy istnieje związek pomiędzy poziomem doświadczanego stresu, 

strategiami radzenia sobie z nim oraz zróżnicowanymi sytuacjami życiowymi 

modyfikującymi ich przebieg wśród trzech grup migrantów: studentów, migrantów 

ekonomicznych oraz mieszkańców ośrodka dla uchodźców. 

Problem badawczy, stanowiący punkt wyjścia do rozpoczęcia rozważań na temat związku 

pomiędzy omawianymi w części teoretycznej zagadnieniami, najtrafniej ujmują następujące 

pytania badawcze.  

Pytanie badawcze 1: Czy istnieją różnice w poziomie przeżywanego stresu pomiędzy 

imigrantami z obozu dla uchodźców i imigrantami ekonomicznymi, a studentami?  

Pytanie badawcze 2: Czy istnieje związek pomiędzy poziomem przeżywanego stresu  

a wyborem strategii radzenia sobie z nim przez imigrantów w różnych sytuacjach życiowych? 
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Próbę odpowiedzi na postawione powyżej pytania badawcze stanowią następujące hipotezy, 

które wymagają empirycznej weryfikacji: 

Hipoteza 1: Imigranci z trzech wyodrębnionych grup różnią się poziomem przeżywanego 

stresu. 

Odmienne warunki życia na emigracji w trzech różnych sytuacjach tj. ośrodku dla 

uchodźców, stancji lub akademiku (grupa studentów), oraz samodzielnie zamieszkujących  

w przypadku imigrantów zarobkowych. Odmienne warunki bytowe, zróżnicowany stopień 

obiektywnych wskaźników jakości życia, bezpieczeństwa socjalnego w tych trzech 

wymienionych miejscach implikują zróżnicowane nasilenie czynników stresujących.  

Druga grupa hipotez dotyczy związków pomiędzy natężeniem stresu a stylami radzenia sobie 

z nim: 

Hipoteza 2: Istnieje związek pomiędzy poziomem doświadczanego stresu a wyborem strategii 

radzenia sobie ze stresem wśród wyodrębnionych grup. 

Hipoteza 21: Zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem koreluje ujemnie z poziomem 

doświadczanego stresu w grupie studentów. 

Hipoteza 22: Emocjonalny styl radzenia sobie ze stresem jest pozytywnie związany  

z poziomem doświadczanego stresu w grupie migrantów ekonomicznych oraz mieszkańców 

obozu dla uchodźców. 

Hipoteza 23: Unikowy styl radzenia sobie ze stresem dodatnio koreluje z poziomem 

doświadczanego stresu w grupie migrantów z obozu oraz migrantów ekonomicznych. 

2.2 Opis badanej grupy 

Badana grupa emigrantów liczyła 146 osób i przejawiała zróżnicowanie ze względu na 

płeć, składała się z kobiet (N=78) i mężczyzn (N=68) z niewielką przewagą liczebną kobiet. 

Najliczniej reprezentowaną grupę stanowili mieszkańcy Ukrainy w liczbie (N=113), w dalszej 

kolejności byli to Czeczeni (N=19) oraz Białorusini (N=9), Litwini (N=3) oraz Francuzi 

(N=2). Migranci ze względu na deklarowany status dzielili się na studentów (N=68), 

mieszkańców ośrodka dla uchodźców (N=19), migrantów ekonomicznych (N=59). 

2.3 Opis zmiennych i ich operacjonalizacja 

Hans Selye poziom stresu ujmuje, jako nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie, a więc 

nie tylko zagrażające człowiekowi żądania (Selye, 1978). Rozumienie stresu zgodne  

z przedstawioną powyżej definicją stało się podstawą do konstrukcji Skali Odczuwanego 

Stresu (PSS-10) będącej adaptacją kwestionariusza do badania poziomu natężenia stresu 

skonstruowanego przez Sheldona Cohena, Toma Kamarcka i Roberta Mermelsteina (1983). 

Polskiej adaptacji kwestionariusza dokonał zespół Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-
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Bulik (2001). PSS-10 jest przeznaczony głównie do badania osób powyżej 18 roku życia. 

Kwestionariusz składa się z 10 pytań dotyczących różnych subiektywnych odczuć 

związanych z problemami i zdarzeniami osobistymi, zachowaniami i sposobami radzenia 

sobie. Obok każdego stwierdzenia umieszczone są cyfry od 0 do 4, określające częstotliwość, 

z jaką dane odczucie jest przejawiane w różnych trudnych, stresowych sytuacjach. Wyniki 

wyrażone są w skali stenowej. 

Została przyjęta definicja sformowana przez Lazarusa i Folkman ujmująca styl radzenia 

sobie ze stresem jako: ”ciągle zmieniający się wysiłek poznawczy i behawioralny skierowany 

na specyficzne wymagania zewnętrzne lub wewnętrzne, które oceniane są jako obciążające 

lub przekraczające możliwości człowieka” (Lazarus i in., 1984). Wyżej wymienieni autorzy 

wymieniają trzy style radzenia sobie ze stresem: skoncentrowany na zadaniu, emocjach  

i unikaniu poprzez zaangażowanie w czynności zastępcze i poszukiwanie kontaktów 

towarzyskich, które stały się podstawą do skonstruowania Kwestionariusza Radzenia Sobie  

w Sytuacjach Stresowych (CISS), będący adaptacją kwestionariusza do badania stylów 

radzenia sobie ze stresem, skonstruowanego przez Normana S. Endlera i Jamesa D. A. 

Parkera (1990). Polskiej adaptacji dokonał zespół Jana Strelau, Aleksandry Jaworowskiej, 

Kazimierza Wrześniewskiego, Piotra Szczepanika (2005). 

3. Wyniki 

Otrzymane wyniki badań przedstawione zostaną w ściśle ustalonej kolejności, jaką 

wyznaczają wykorzystane narzędzia psychologiczne. Analizę rozpocznie prezentacja danych 

dotyczących poziomu stresu uzyskanych przy pomocy Skali PSS-10, następnie zostaną 

zaprezentowane wyniki dotyczące korelacji stylów radzenia sobie ze stresem uzyskanych za 

pomocą Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS oraz Skali 

Odczuwanego Stresu PSS-10. 

3.1 Poziom stresu w badanej grupie 

Statystyka opisowa umożliwiła także uzyskanie danych pozwalających na analizę 

poziomu doświadczanego stresu w każdej z grup migrantów (Tab. 1). 

Tabela 1. Średnie poziomy doświadczanego stresu w grupie migrantów (opracowanie własne) 

Badana grupa N M SD 

Mieszkańcy obozu dla uchodźców 19 22,00 8,67 

Migranci ekonomiczni 59 19,27 5,68 

Studenci 68 21,52 4,78 

N – liczebność grupy; M – średnia; SD – odchylenie standardowe 
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Na podstawie powyższych danych (Tab.1) można stwierdzić, że poziom 

doświadczanego stresu jest najwyższy wśród migrantów z obozu (M=22,00) i osiąga 

najwyższą wartość wśród wyodrębnionych w badaniu grup. Niewiele niższy poziom stresu 

przejawiają studenci (M=21,52) natomiast najniższy przejawiają migranci ekonomiczni 

(M=19,27).  

3.2. Korelacje poziomu stresu ze stylami radzenia sobie ze stresem w badanej grupie 

W celu ukazania związku pomiędzy stylami radzenia sobie ze stresem i poziomem 

stresu wykorzystano współczynnik korelacji rPearsona, który wykazał istnienie związku 

między zmiennymi wśród wyszczególnionych grup migrantów. 

Tabela 2. Korelacje pomiędzy poziomem doświadczanego stresu a stylem radzenia sobie ze stresem wśród 

migrantów z otwartego ośrodka dla uchodźców (opracowanie własne) 

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych 

Skala Odczuwanego Stresu p 

SSZ                                  0,262 rPearsona 
 

0,278 

SSE                                 -0,245 rPearsona  0,312 

SSU                                 -0,090 rPearsona  0,714 

ACZ                                -0,189 rPearsona  0,438 

PKT                                 -0,210 rPearsona  0,913 

SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na 

unikaniu; ACZ – angażowanie w czynności zastępcze; PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich; p – 

poziom istotności 

 

Analizy korelacji stylów radzenia sobie ze stresem z poziomem odczuwanego stresu okazały 

się być nieistotne w grupie migrantów z otwartego ośrodka dla uchodźców.   

Tabela 3. Korelacje pomiędzy poziomem doświadczanego stresu a stylem radzenia sobie ze stresem w grupie 

studentów (opracowane własne) 

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych 

Skala Odczuwanego Stresu p 

SSZ                        -0,026 rPearsona 
 

0,831 

SSE                         0,308 rPearsona  0,011 

SSU                         0,097 rPearsona  0,431 

ACZ                        0,139 rPearsona  0,260 

PKT                         0,061 rPearsona  0,620 

SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na 

unikaniu; ACZ – angażowanie w czynności zastępcze; PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich; p – 

poziom istotności. 

 

W grupie studentów, jedyna istotna korelacja pomiędzy stylami radzenia sobie ze stresem  

a poziomem odczuwanego stresu zachodzi pomiędzy stylem skoncentrowanym na emocjach  

a poziomem odczuwanego stresu (R=0,308; p=0,011). Jest to związek dodatni, o słabej sile 

(Tab 3.) 
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Tabela 4. Korelacje pomiędzy poziomem doświadczanego stresu a stylem radzenia sobie ze stresem w grupie 

migrantów ekonomicznych (opracowane własne) 

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych 

Skala Odczuwanego Stresu p 

SSZ                            0,228 rPearsona 
 

0,082 

SSE                            0,276 rPearsona  0,034 

SSU                           0,455 rPearsona  0,0001 

ACZ                          0,279        rPearsona  0,032 

PKT                           0,324          rPearsona  0,012 

SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na 

unikaniu; ACZ – angażowanie w czynności zastępcze; PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich; p – 

poziom istotności. 

 

Wśród grupy migrantów ekonomicznych wykazano, że istnieje słaba dodatnia korelacja 

pomiędzy emocjonalnym stylem radzenia sobie ze stresem a poziomem stresu (R= 0,276; 

p=0,034) i zaangażowaniem w czynności zastępcze (R=0,279;p=0,032) (Tab. 4). Wykazano 

również umiarkowaną korelację pomiędzy unikowym stylem radzenia sobie ze stresem  

a poziomem stresu (R= 0,455;p>0,001) oraz słaby związek z poszukiwaniem kontaktów 

towarzyskich (R= 0,324;p=0,012). 

4. Dyskusja otrzymanych wyników 

Pierwsza hipoteza brzmiała: Imigranci z trzech wyodrębnionych grup różnią się 

poziomem przeżywanego stresu.  

Hipoteza ta uzyskała potwierdzenie, przeprowadzone analizy pozwoliły na zaobserwowanie 

tej zależności. Zakładano, że osoby, które wyjechały z kraju w celach zarobkowych będą 

wykazywały wyższy poziom doświadczanego stresu niż studenci, którzy posiadają bardziej 

stabilną sytuację mieszkaniową i kartę zezwalającą na legalny pobyt. Przyczyną 

zaobserwowanej prawidłowości mogła być zbliżająca się sesja egzaminacyjna i związany  

z nią stres wywołany przez obiektywne źródło, jakim są egzaminy i zaliczenia. Grupa 

migrantów zarobkowych wykazuje tendencję do zaniżania potencjalnych czynników 

stresujących i pokazywania swojego wyjazdu w kategorii sukcesu, jest to zgodne  

z przeprowadzonymi badaniami na polskich emigrantach we Włoszech (Rożnowski i in., 

2008).  

Druga grupa hipotez dotyczyła związku pomiędzy poziomem stresu a wyborem strategii 

radzenia sobie ze stresem: 

Hipoteza brzmiała: Istnieje związek pomiędzy poziomem doświadczanego stresu a wyborem 

strategii radzenia sobie ze stresem. 

Analiza uzyskanych wyników, wykazała, że istnieje związek pomiędzy poziomem 

doświadczanego stresu, a wyborem strategii radzenia sobie z nim wśród imigrantów 

zamieszkałych w Polsce (Tab. 2,3,4). 
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H21 brzmiała: Zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem koreluje ujemnie z poziomem 

doświadczanego stresu w grupie studentów. 

Hipoteza nie uzyskała potwierdzenia w tej grupie, przeprowadzone statystyki nie pozwoliły 

na zaobserwowanie powyższej zależności. 

H22: Emocjonalny styl radzenia sobie ze stresem jest pozytywnie związany z poziomem 

doświadczanego stresu w grupie migrantów ekonomicznych oraz mieszkańców ośrodka dla 

uchodźców. 

Wyżej postawiona hipoteza uzyskała częściowo empiryczne potwierdzenie w grupie 

emigrantów ekonomicznych (R=0,276; p=0,034). Analizy statystyczne wykazały brak 

istotnego związku pomiędzy tymi dwoma zmiennymi w grupie mieszkańców ośrodka, gdzie 

poziom doświadczanego stresu jest najwyższy. 

H23 : Unikowy styl radzenia sobie ze stresem dodatnio koreluje z poziomem doświadczanego 

stresu w grupie migrantów z obozu oraz migrantów ekonomicznych. 

Hipoteza została potwierdzona częściowo, ponieważ w grupie migrantów z obozu ta 

zależność nie została stwierdzona. Przeprowadzone statystyki pozwoliły na zaobserwowanie 

powyższej zależności w grupie migrantów ekonomicznych, analizy statystyczne wykazały 

związek poziomu stresu z angażowaniem się w czynności zastępcze (R=0,279; p=0,032) oraz 

wykazano umiarkowaną korelację pomiędzy unikowym stylem radzenia sobie ze stresem  

a poziomem stresu (R=0,455; p<0,001) oraz słaby związek z poszukiwaniem kontaktów 

towarzyskich (R= 0,324; p=0,012).  

Z badań przeprowadzonych przez Heszen-Niejodek (2002) wynika, że poczucie braku 

kontroli nad sytuacją stresową skutkuje częstszym wyborem unikowych strategii radzenia 

sobie ze stresem, a poczucie kontroli nad sytuacją sprzyja strategiom konfrontacji.  Pierwotna 

ocena sytuacji, która poprzedza reakcję i wybór strategii radzenia sobie ze stresem uzyska 

wartość bardziej pozytywną w sytuacji odczucia mniejszego zagrożenia posiadanych 

zasobów, związku z powyższym częściej pojawią się strategie skoncentrowane na poznawczej 

analizie sytuacji problemowej, rzadziej zaś będą stosowane strategie emocjonalne i unikania. 

(Lazarus i in., 1984).  

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że doświadczany stres jest zmienną relacyjną, 

oznacza to, że zarówno jednostka oddziałuje na środowisko, jak i otoczenie zewnętrzne 

oddziałuje na osobę. W różnych sytuacjach życiowych poziom stresu osiąga odmienne 

wartości, które są związane zarówno z warunkami panującymi w danym otoczeniu, jak 

również z cechami osobowości oraz sposobami adaptacji jednostki do tych warunków. 

Sposoby radzenia sobie ze stresem panującymi w otoczeniu uzależnione są od zasobów, które 
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migrant nabywa w procesie edukacji i uczestnictwa w bardziej zaawansowanych kulturach 

(Seymour, 1977). Sytuacja przebywania na emigracji utrudnia wykorzystanie niektórych 

strategii, z których emigrant korzystał w kraju np. wsparcia osób znaczących, rodziny, 

przyjaciół. Sprawia to, że uaktywnia dostępne mu sposoby radzenia sobie ze stresem,  

a ponieważ często nie może dokonać zmian w aktualnym środowisku, np. wpłynąć na 

poprawę swoich warunków życia, czy pracy, pojawiają się nieefektywne metody, takie jak 

uzależnienia, które pomagają jedynie radzić sobie z odczuwanym napięciem, co jest zgodne  

z przejawianymi przez migrantów ekonomicznych strategiami radzenia sobie ze stresem. 

Poszukiwanie kontaktów towarzyskich, często sprzyja spożywaniu nadmiernych ilości 

alkoholu, co prowadzi do uzależnień i pogłębia problemy oraz doznawany związku z brakiem 

zasobów do ich rozwiązania stres. Zaangażowanie w czynności zastępcze jest również 

przejawem unikowego stylu radzenia sobie ze stresem, powyższe strategie można 

zaobserwować w grupie migrantów ekonomicznych. Migranci ekonomiczni również radzą 

sobie z przeżywanym stresem przy zastosowaniu emocjonalnej strategii radzenia sobie, często 

przeżywają kryzysy i załamania nerwowe. Osoby przebywające na emigracji mają także 

tendencję do przedstawiania swojego wyjazdu w kategorii sukcesu i często celowo obniżają 

wartość doświadczanego stresu i wstydzą się ujawniać nieefektywne metody radzenia sobie 

ze względu na aprobatę społeczną i ochronę wyznawanych wartości (Rożnowski i in., 2008). 

5. Wnioski 

Czynnikami zakłócającymi sprawne przeprowadzanie badań był opór i niechęć do 

wzięcia udziału w projekcie wśród osób przebywających w ośrodku dla uchodźców. Brak 

pomocy i zachęty do wzięcia udziału w projekcie ze strony kierowników ośrodka stanowił 

czynnik wpływający negatywnie na liczbę uczestników oraz ich motywację. W przyszłych 

badaniach należałoby podjąć próbę zachęty większej liczby uczestników, w czym nieodzowna 

byłaby pomoc osób kierujących ośrodkiem, co pozwoli lepiej poznać problemy tej grupy osób 

i zastosować adekwatną strategię pomocy. Percepcja sytuacji problemowej jest zmienną silnie 

zsubiektywizowaną i może związku z tym podlegać licznym zniekształceniom związanym 

zarówno z aprobatą społeczną jak i innymi cechami osobowości, których nie można 

przewidzieć planując badanie. Zbyt mała reprezentatywność grupy migrantów z obozu  

i nierównoliczność badanych prób mogła również przyczynić się do zniekształcenia obrazu 

otrzymanych wyników. 
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Streszczenie 

Celem badania było określenie statusu reductio ad Hitlerum w polszczyźnie na przykładzie pozamerytorycznej 

argumentacji w przestrzeni internetowej. Istotnym elementem było umiejscowienie tej strategii w odniesieniu do 

argumentacji typu ad hominem i teorii fallacji. Pierwszym etapem badania było opracowanie podłoża 

teoretycznego. Właściwe badanie zawiera się w etapie drugim, w który zestawia się wypowiedzi osób 

publicznych i opisuje wykorzystaną strategię argumentacyjną. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej 

analizy jest wyodrębnienie bliźniaczego dla ad Hitlerum typu argumentu, nazwanego w artykule reductio ad 

komunum. Ponadto tego typu argumentacja jest częsta i produktywna w polszczyźnie oraz bywa poparta innymi 

technikami jak np. fałszywa analogia czy zatrucie źródła. 

 

Słowa kluczowe: argumentum ad hominem, reductio ad Hitlerum, reductio ad komunum, sofizmat, fallacja 

 

Reductio ad Hitlerum in the Polish language - non-substantial argument in 

the Internet 

 

Summary 

The aim of the study was to determine the status of reductio ad Hitlerum in Polish language as an example on 

non-formal arguments in the Internet space. An important element was the location of this strategy in relation to 

ad hominem argumentation and the theory of fallacy. The essential of this study is included in the second stage, 

which collates the statements of public figures and describes the argumentation strategy used. The most 

important conclusion from the conducted analysis is to isolate the type of argument twin for ad Hitlerum, named 

in the article reductio ad komunum. This type of argument is frequent and productive in Polish and is sometimes 

supported by other techniques such as false analogy or source poisoning. 

 

Keywords: argumentum ad hominem, reductio ad Hitlerum, reductio ad komunum, fallacy 

 

1. Wstęp 

W przestrzeni internetowej obserwować można rozmaite strategie komunikacyjne, 

zarówno te nawiązujące do tekstów pisanych, jaki i zbliżające się do potocznych wypowiedzi, 

niejednokrotnie przypominające formą strumień świadomości. Język Internetu otwiera przed 

badaczem szerokie pole do wielowymiarowej analizy. Niniejszy artykuł kładzie nacisk na 

konstrukcję pozamerytorycznych argumentów ad hominem w ich specyficznej odmianie 

reductio ad Hitlerum. Przystępując do badań, konieczne było postawienie następujących 

pytań: 

- czy reductio ad Hitlerum jest samodzielną strategią argumentacyjną; 

- czy argumentowanie przez porównywanie do poglądów komunistycznych mieści się  

w obrębie reductio ad Hitlerum.  
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Analiza tych zagadnień pomoże odpowiedzieć na pytanie o status reductio ad Hitlerum 

we współczesnej polszczyźnie.  

2. Podstawa teoretyczna  

Podstawą teoretyczną badania są prace naukowe Marka Kochana oraz Piotra 

Lewińskiego. Zgodnie z obraną perspektywą argumentację rozumie się, jako zespół czynności 

podejmowanych w celu uzasadnienia jakiegoś poglądu. Czynności te mogą mieć charakter 

mentalny (samoistne podejmowanie decyzji) oraz werbalny (akty mowy) (Tokarz, 2006). 

Argumentację można rozpatrywać w kategoriach formalnej poprawności budowy dowodu 

i w obrębie tego podziału poświęca się wiele uwagi tzw. sofizmatom. C.L.Hamblin definiuje 

sofizmat (fallacy), jako argument, który wygląda na poprawny, choć taki nie jest. 

Argumentacja sofistyczna stanowi rdzeń erystyki, czyli sztuki prowadzenia sporów (nazwa 

pochodzi od imienia greckiej bogini niezgody – Eris). Celem erystyki jest pokonanie 

przeciwnika oraz pozyskanie przychylności publiczności, obserwującej prowadzony spór.  

Współcześnie niejednokrotnie element przekonania rozmówcy staje się drugorzędny 

wobec obalenia jego dowodów oraz skompromitowania go w oczach publiczności (Kochan, 

2005). Sytuację tę zilustruje wpisanie wyszukiwarkę google.com frazę „Kowin-Mikke 

masakruje”, można otrzymać widoczne poniżej wyniki (pisownia oryginalna). 

Tabela 1. Wyniki wyszukiwania frazy „Korwin-Mikke masakruje” (opracowanie własne) 
lp. nagłówek 

1.  Korwin-Mikke w formie! Masakruje podwyżkę VAT-u na soki 

2.  Korwin masakruje starszych ludzi 

3.  Bić k*rwy i złodziei. Janusz Korwin-Mikke masakruje 

4.  HIT! Korwin-Mikke MASAKRUJE marszałek Elżbietę Witek 

5.  Korwin-Mikke „masakruje” w Hot16Challenge2 

6.  "Korwin masakruje…", czyli o politycznej karierze pewnego słowa 

7. Janusz Korwin-Mikke masakruje lewaków i rządzi w internecie  

 

Fraza „Korwin masakruje” jest nieprzypadkowa – utrwaliła się w przestrzeni 

internetowej i nazywa charakterystyczny dla Janusza Korwin-Mikkego sposób prowadzenia 

polemiki. „Masakrowanie”, czyli pokonanie przeciwnika w dyskusji, doprowadzając 

dyskutanta do niemożności odparcia zarzutów, wytrącając go z równowagi. Pomimo wielu 

uproszczeń i niepoprawnych struktur w dowodzeniu oraz używania obraźliwych 

sformułowań, ten typ prowadzenia dyskusji znajduje wielu zwolenników.  

Sofizmaty w języku angielskim określane są słowem fallacy, co oznacza zarówno 

nieumyślne odstępstwa od logicznych zasad poprawnego rozumowania, jak i złośliwe 

posunięcia w dyskusji, celowo ignorujące zasady logiki i grzeczności (Tokarz, 2006). Piotr 

Lewiński proponuje, aby do języka polskiego wprowadzić termin „fallacja", jako 

odpowiednik angielskiego fallacy, ponieważ „sofizmat” nie jest wystarczającym terminem na 

https://natemat.pl/103155,korwin-masakruje-czyli-o-politycznej-karierze-pewnego-slowa
https://dziennikzachodni.pl/janusz-korwinmikke-masakruje-lewakow-i-rzadzi-w-internecie-janusz-korwinmikke-memy/ga/1022131/zd/2480335
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wyrażenie nieuczciwego chwytu w dyskusji (Lewiński, 2012). Fallacja obejmuje swym 

zakresem językowe błędy wieloznaczności, błędy logiczne, błędy dialektyczne oraz chwyty 

erystyczne, łamiące reguły dobrego wychowania (Lewiński, 2010). Walton charakteryzuje 

fallację, jako argument niemieszczący się w standardzie poprawności, ale sprawiający 

wrażenie poprawnego, użyty w kontekście dialogu, będący przeszkodą dla realizacji celu 

rozmowy (Lewiński, 2010). Niniejszy artykuł przyjmuje tę zmianę terminologiczną. 

Fallacje mogą prowadzić do nieprawidłowych rozstrzygnięć w sporach, dlatego istotne 

dla celów dydaktycznych jest wskazanie tych najczęściej stosowanych. Ponieważ mogą one 

na różne sposoby łamać zasady poprawnej argumentacji, wielu badaczy podejmuje się prób 

klasyfikacji, które przedstawią, z jakiego typu naruszeniami ma się do czynienia. Irving M. 

Copi i Carl Cohen w Introduction to logic dzielą błędy na te związane z wieloznacznością 

i relewancją, zaś Walton w A pragmatic theory of fallacy wskazuje, że fallacje mogą być 

formalne i nieformalne. Marek Tokarz proponuje ustalić, jako kryterium podziału świadome 

obranie danej strategii argumentacji (Tokarz, 2006). Wprawdzie każda fallacja może być 

popełniona z pełną premedytacją albo wręcz odwrotnie, jednak podział ten unaocznia, które  

z nich prymarnie wynikają ze słabej znajomości reguł logiki i warunków konstruowania 

poprawnej argumentacji, a którym bliżej do celowych nadużyć.  

Wśród fallacji popełnianych celowo i często ze złej woli, zalicza się między innymi 

świadome użycie fałszywej przesłanki, wytrącenie przeciwnika z równowagi czy przytyki 

osobiste (Tokarz, 2006). Wśród personalnych uwag wyróżnić można ad personam (do osoby) 

oraz ad hominem (do człowieka). Choć część źródeł traktuje je tożsamo (Tokarz, 2006; 

Szymanek, 2001), to rozdzielenie ad personam od ad hominem ma swoje źródło  

w tradycyjnym rozumieniu tego drugiego. John Locke definiował ad hominem jako sposób,  

w którym celem jest „przycisnąć człowieka konsekwencjami wysnutymi z jego własnych 

zasad lub z tego, na co się zgodził” (Szymanek, 2001). Schopenhauer w Erystyce również 

traktuje rozdzielnie te dwa argumenty, opisując ad hominem (sposób 16) w znaczeniu, które 

podał Locke. Natomiast ad personam (sposób 38) opisuje, jako bezpośredni atak na 

przeciwnika, w którym koncentruje się na skompromitowaniu i obrażeniu oponenta 

(Schopenhauer, 2007). Krzysztof A. Wieczorek zaznacza, że nie jest łatwo w praktyce 

jednoznacznie oddzielić argumenty ad personam od ad hominem (Wieczorek, 2006).  

Argumentum ad hominem wiąże się z jakimś rodzajem personalnego ataku na osobę 

głoszącą dany pogląd, w którym usiłuje się wyeliminować oponenta, jako wiarygodnego 

partnera w dyskusji. Ponadto może być postrzegany, jako próba ograniczenia wolności 

posunięć przeciwnika (Lewiński, 2010). Można wyodrębnić trzy główne typy ad hominem: 
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etyczny, okolicznościowy, tendencyjny. Pierwszy obejmuje zakresem ataki, koncentrujące się 

na jakiejś wadzie osoby atakowanej. Okolicznościowy wiąże się z wytknięciem niespójności 

pragmatycznej, czyli brak konsekwencji i powiązania tego, co atakowany mówi i robi. Ostatni 

typ ad hominem charakteryzuje się założeniem, że adwersarz jest w jakiś sposób uprzedzony 

i przez to nieobiektywny, sugerując związki z kimś lub czymś wysoce podejrzanym 

(Lewiński, 2010). W ostatniej grupie wymienia się podtyp „wina przez skojarzenie”, z którym 

bezpośrednio związany jest główny temat niniejszego tekstu – reductio ad Hitlerum. 

Rozumiany jest, jako pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym następuje próba 

unieważnienia czyjegoś stanowiska lub skompromitowanie go na podstawie tego, że ten sam 

lub zbliżony pogląd miał Adolf Hitler lub postaci związane z III Rzeszą. Termin ten ukuł Leo 

Strauss w 1953r. w odniesieniu do wykorzystywania postaci Hitlera podczas argumentowania 

(Harris i in., 2012). Zdaniem Straussa słuszności danej tezy nie obala fakt, że dany pogląd 

podzielał wódz niemieckich nazistów (Strauss, 1965). Porównanie to ma tendencję do 

rozpraszania uwagi i powodowania złości adwersarza. Warto jednak zaznaczyć, że nie 

wszystkie porównania do Hitlera i nazizmu są fallacjami. Powoływanie się na Hitlera lub 

nazizm nie jest reductio ad Hitlerum, gdy objaśnia argument, zamiast go obalać (Harris i in., 

2012). Argument ad Hitlerum jest niejednokrotnie wykorzystywany w dyskusji, co można 

dostrzec w przestrzeni internetowej. W związku z tym Mike Godwin sformułował w 1990r. 

humorystyczne spostrzeżenie, odnoszące się do internetowych grup dyskusyjnych: „As an 

online discussion grows longer, the probablity of a comparison, involving Nazis or Hitler 

aproaches 1.” (Godwin, 2004). Fakt ten pokazuje, że reductio ad Hitlerum nie jest nową ani 

rzadką strategią argumentacyjną. 

3. Materiały i metody 

Materiał wykorzystany w niniejszym artykule został zgromadzony w roku 2020, 

obejmuje swym zasięgiem lata poprzednie, zaś źródłem pozyskiwania był Internet. 

Prezentowane przykłady pochodzą z portali informacyjnych i publicystycznych. Najwięcej 

przykładów pochodzi z serwisu fronda.pl, ponieważ artykuły umieszczane na tej stronie 

bardzo często korzystają z pozamerytorycznych technik argumentacyjnych. Sam materiał 

został podzielony na dwie kategorie – wypowiedzi osób publicznych, zawierające reductio ad 

Hitlerum oraz wypowiedzi osób publicznych, zarzucające związki z komunizmem. Należy 

zaznaczyć, że do kategorii „osób publicznych” zalicza się polityków, celebrytów oraz 

dziennikarzy publikujących teksty na portalach, z których pozyskano przykłady.  

Analiza jakościowa materiału oparta jest na badaniu wypowiedzi pod kątem użytych 

struktur argumentacyjnych. Prowadzi do zidentyfikowania reductio ad Hitlerum oraz 
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analogicznych technik, odnoszących się do porównań z komunizmem. Ograniczona objętość 

artykułu nie pozwala na zamieszczenia wszystkich przykładów, jakie udało się zgromadzić. 

Poniższe tabele prezentują te najbardziej tendencyjne. 

4. Analiza materiału 

Poniższa tabela (tab. 2) prezentuje wypowiedzi, wykorzystujące technikę reductio ad 

Hitlerum. Pisownia wszystkich cytatów zachowuje oryginalną formę.  

Tabela 2. Przykłady reductio ad Hitlerum (opracowanie własne) 

cytat  komentarz 

„Przypominam, że Hitler czerpał z tych samych 

źródeł, z których czerpie pan Darski. Inspiracją dla 

Hitlera był bowiem okultyzm”. 

(ks. Dariusz Oko 2014) 

Reductio ad Hitlerum w tym wypadku łączy się 

również z sugerowaniem fałszywej analogii – skoro 

artysta czerpie z tych samych źródeł, co przywódca 

III Rzeszy, to tak jak on musi być niegodziwym 

człowiekiem. 

„Tak właśnie zaczynał Hitler! Świadomi tego 

musimy powiedzieć - stop bydlakowi!” (Janusz 

Palikot 2014) 

Komentarz do publicznego spoliczkowania Michała 

Boniego przez Janusza Korwin-Mikkego. Sens 

implikowany przedstawia Korwin-Mikkego jako 

Hitlera na początku drogi do zdobycia władzy. 

„(…) w Polsce zabija się chore dzieci przed ich 

narodzeniem oraz że to właśnie Adolf Hitler zaczął 

zabijanie od chorych osób”. 

(fronda.pl 2015)  

Reductio ad Hitlerum w tym przykładzie zrównuje 

działania zwolenników aborcji z ludobójstwem III 

Rzeszy.  

 

„Hitler zamienił słowa Lutra w czyny...” 

(fronda.pl 2017) 

Tekst sugeruje, że holocaust był zapoczątkowany 

przez Marcina Lutra, a Hitler był wykonawcą tego 

planu. Zestawienie to uderza pośrednio w 

wyznawców luteranizmu. 

„Faszyści z lewackiej Antify szkoleni przez 

dziadków z Wehrmachtu kontra Marsz 

Niepodleglosci”. (fronda.pl 2017) 

Dyskredytacja przebiega dwupoziomowo – przez 

porównanie do faszystów i odwołanie do „dziadków 

z Wehrmachtu”, a więc również organizacji 

faszystowskiej.  

„Poważne źródła na Pomorzu mówią, że 

dziadek Donalda Tuska zgłosił się na ochotnika do 

Wehrmachtu”. (Jacek Kurski 2005) 

Jak w poprzednim przykładzie reductio ad Hitlerum 

współwystępuje z techniką zatruwania źródła. 

„Pamiętajmy, że Hitler doszedł do władzy również w 

sposób zgodny z przepisami. (…) Powinniśmy 

wyciągać wnioski z historii”. (Joanna Jaśkowiak 

2019) 

Widoczne jest negowanie słuszności respektowania 

wyniku praworządnych wyborów, stosując klasyczne 

reductio ad Hitlerum. 

„Podatki za Hitlera były znacznie niższe i ludzi było 

stać. Wam jest wstyd, że gnębicie Polaków bardziej 

niż narodowy socjalizm? To jest hańba, że nakładacie 

na Polaków wyższe podatki niż Adolf Hitler”. 

(Janusz Korwin-Mikke 2020) 

Reductio ad Hitlerum jest wzmocnione implikaturą, 

sugerującą że w III Rzeszy obywatele mieli lepsze 

warunki życia niż obywatele Polski współcześnie. 

„Dla przypomnienia politykom PO i Konfederacji, 

którzy chcą posiedzenia Sejmu na Sali obrad. Naziści 

mordowali zgodnie z obowiązującym w Niemczech 

prawem. Ważniejsze było prawo niż nakazy moralne 

i zdrowy rozsądek”.(Bartosz Kownacki, 2020) 

Przykład ukazuje tendencyjne wykorzystanie 

reductio ad Hitlerum, gdzie zestawione są działania 

przeciwników politycznych z postępowaniem 

nazistów. 
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 Przykład graficznego przedstawienia argumentum ad 

Hitlerum. Charakterystyczne wąsy, które autor 

grafiki umieścił na twarzy Jarosława Kaczyńskiego 

w sposób jednoznaczny przywołują skojarzenie z 

Adolfem Hitlerem, co czyni przekaz bardzo 

wymownym.  

 

Reductio ad Hitlerum można rozszerzyć również na odwołania do innych potępianych 

w społecznej świadomości zjawisk. W Polsce bardzo częste i produktywne są odwołania do 

komunizmu lub bolszewizmu. Przez analogię można nazwać ten typ argumentowania 

reductio ad komunum. Na gruncie polskim jest to częsty typ zmodyfikowanego ad hominem, 

co jest mocno związane z historią Polski po II wojnie światowej. W powszechnej 

świadomości komunizm jest zjawiskiem negatywnym i pochlebne wypowiadanie się 

o rządach komunistycznych uchodzi, za co najmniej kontrowersyjne. Dlatego też reductio 

ad komunum jest często stosowaną techniką, służącą do skompromitowania przeciwnika. 

Tabela 3 prezentuje zestawienie wypowiedzi osób publicznych.  

Tabela 3. Przykłady reductio ad komunum (opracowanie własne) 

cytat komentarz 

„My jesteśmy tu gdzie wtedy, oni tam, gdzie stało 

ZOMO”. (Jarosław Kaczyński 2006) 

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w Stoczni 

Gdańskiej, która stała się symbolem walki  

z komunizmem. Słowa te atakują rywali 

politycznych i sugerują, że byli oni 

przeciwnikami osób walczących o obalenie 

komunizmu. 

„Jurek (…) został zatrudniony w firmie polonijnej 

Carpatia. Jak większość firm polonijnych, 

prawdopodobnie ta również była zakładana przez ludzi 

resortu MSW, czyli ludzi służb specjalnych”.  

(fronda 10.01.2015) 

Wypowiedź na temat Jerzego Owsiaka, która ma 

go kompromitować, sugerując współpracę  

z komunistycznymi służbami specjalnymi. 

„Wkrótce w każdym miasteczku będzie musiał być 

pomnik Lecha Kaczyńskiego, jak w ZSRR pomnik 

Stalina (…) Jeszcze niech w każdym domu będzie 

portret Lecha Kaczyńskiego, przed którym trzeba będzie 

się kłaniać, jak w Korei Północnej”. 

(bp Tadeusz Pieronek 2017) 

Reductio ad komunum działa dwupoziomowo – 

przez porównanie do komunistycznego Związku 

Radzieckiego i fanatycznej czci oddawanej 

Stalinowi oraz przez odwołanie do 

współczesnych rządów komunistycznych  

w Korei Północnej. 

Zandberg to zagorzały komunista 

(fronda.pl 2019) 
Nagłówek artykułu, który prezentuje postulaty 

polityczne Adama Zandberga z 2006r.  

„Do LGBT trzeba strzelać! Nie w sensie dosłownym, 

oczywiście - trzeba z nim walczyć, trzeba wiedzieć, że 

nie są to ludzie dobrej woli, ale nowi bolszewicy, nowi 

naziści, którzy chcą nas zniszczyć w imię swojej 

obłędnej ideologii” 

(Rafał Ziemkiewicz 2019) 

Dyskredytacja środowisk LGBT ma podwójną 

siłę – przez zestawienie z nazistami oraz 

bolszewikami. 
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 „Pan chciałby, żeby państwo działało tak, jak działało 

kiedyś, kiedy pana ojciec był działaczem PZPR.” 

(Jan Mosiński 2019) 

Atak na Tomasza Cimoszewicza wygląda jak 

poprzednim przykładzie – połączenie 

argumentum ad komunum i techniki zatrutego 

źródła. 

„Nie ma dla mnie różnicy pomiędzy Hitlerem, 

Kwaśniewskim, Kaczyńskim a Tuskiem. Te czerwone 

świnie różnią się metodami, ale cel pozostaje ten sam.” 

(Janusz Korwin-Mikke 2019) 

Polityk łączy techniki reductio ad Hitlerum i 

reductio ad komunum, zestawiając polskich 

polityków z Hitlerem oraz łącząc z komunistami, 

przez nazwanie czerwonymi świniami (kolor 

czerwony to jeden z komunistycznych symboli). 

„Stanisław Grodzki został pozyskany na zasadzie 

werbunku, ale do pracy, która wynikała z zawodu 

uprawianego przez niego. Był lekarzem i został za jego 

zgodą pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego.” 

(Jan Żaryn, 2020] 

Skompromitowanie Tomasza Grodzkiego ma 

polegać w tym wypadku na powiązaniu jej ojca 

(Stanisława Grodzkiego) z rządami 

komunistycznymi.  

 

„Ten wybitny komunista służył totalitarnemu systemowi, 

od 1959 r. działając w PZPR, potem jako członek 

Komitetu Centralnego PZPR, a w latach 1980-1985 - a 

więc obejmujących stan wojenny - funkcjonując jako 

minister-członek Rady Ministrów do spraw związków 

zawodowych w rządach Józefa Pińkowskiego i 

Wojciecha Jaruzelskiego.” 

(fronda.pl 2020) 

Wypowiedź dotyczy jednego z członków sztabu 

Roberta Biedronia. Wypowiedź ma na celu nie 

tyle dyskredytację samego Stanisława Cioska (bo 

o nim mowa), ale uderzyć w kandydata na 

prezydenta przez skojarzenie z komunistami. 

 

5. Podsumowanie 

Analiza materiału pozwoliła odpowiedzieć na pytania postawione we wstępnej części 

artykułu. Przede wszystkim reductio ad Hitlerum to strategia argumentacyjna, która jest 

wykorzystywana z niemałą częstotliwością czy to w debacie publicznej, czy w języku 

internautów. Niejednokrotnie łączy się z innymi fallacjami jak np. fałszywa analogia, zatrucie 

źródła. Postać argumentum ad hominem, który przybiera formę porównywania do poglądów 

komunistycznych, może się mieścić w obrębie reductio ad Hitlerum, ale może też zostać 

wyodrębniony jako osobny podtyp. Przemawia za tym spora frekwencja występowania tego 

typu odwołań oraz moc oddziaływania na odbiorcę. Zatem można wyodrębnić reductio ad 

komunum, jako równorzędny typ argumentu dla znanego od wielu lat ad Hitlerum. Wartym 

zbadania aspektem, który rysuje się po dokonanej analizie, może być określenie, która 

z technik jest chętniej wykorzystywana na gruncie polskim. Etap gromadzenia materiału 

wykazał tendencję do częstszego stosowania ad komunum, jednak dla poparcia tej tezy 

należałoby wykonać dokładniejsze ilościowe badanie.  

Pozamerytoryczny sposób argumentowania jest szeroko i chętnie wykorzystywany  

w debacie publicznej, szczególnie w przestrzeni internetowej. Zarówno reductio ad Hitlerum, 

jak i reductio ad komunum, są często stosowanymi zabiegami, mającym na celu dokonanie 

uszczerbku na wizerunku osób publicznych, szczególnie polityków. Są to skuteczne metodą 

dyskredytacji przeciwnika pomimo swej niepoprawności. Na gruncie polskim bardzo 

produktywna jest odmiana ad hominem w wersji związanej z historią komunistycznych 
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rządów w Polsce, a więc reductio ad komunum. Użytkownicy języka powinni zdawać sobie 

sprawę, że nie każdy argument, zawierający mocne słowa, jest merytorycznie poprawny. Fakt 

ten unaocznia przykład argumentum ad hominem oraz jego specyficzne odmiany, omówione 

w niniejszym tekście.  
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Streszczenie 

Prezentowany artykuł ma na celu wykazanie, czy wprowadzenie progresywnego opodatkowania od dochodów 

osobistych w 2009 roku w Islandii przełożyło się na zmniejszenie nierówności dochodowych w tym kraju. Do 

przeprowadzenia analizy porównawczej poziomu nierówności z okresu minimalnej progresji podatkowej (2003-

2006) oraz okresu liniowego podatku PIT (2007-2008) z okresem obowiązywania progresywnego podatku PIT  

o dużej progresji, posłużono się dwoma wskaźnikami – współczynnikiem Giniego oraz kwintylowym 

wskaźnikiem zróżnicowania dochodowego. Materiał informacyjny stanowiły w badaniu dane statystyczne 

pochodzące z bazy OECD oraz Instytutu Statistics Iceland.  

Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przyjęcie progresji 

podatkowej w Islandii doprowadziło po 2009 roku do znacznego zmniejszenia nierówności dochodowych.  

 

Słowa kluczowe: Islandia, progresywność opodatkowania, progresywny podatek dochodowy, nierówności 

dochodowe 

 

Impact of introducing tax progressivity on income inequality in Iceland 

 

Summary 

The presented article aims to show whether the introduction of progressive taxation on personal income in 2009 

in Iceland led to a reduction in income inequality in this country. To carry out a comparative analysis of the level 

of inequality from the period of minimal tax progression (2003-2006) and the period of the linear PIT tax (2007-

2008) with the period of the high progressive PIT tax, two indicators were used - the Gini coefficient and the 

quintile income differentiation indicator. The study used statistical data from the OECD database and the 

Statistics Iceland Institute. 

The analysis showed that there is a high probability that the adoption of tax progression in Iceland after 2009 led 

to a significant reduction in income inequality. 

 

Keywords: Iceland, tax progressivity, progressive tax, progressive PIT, income inequality 

 

1. Wprowadzenie 

Nier wność rozkładu dochod w stanowi odchylenie od rozkładu egalitarnego, a zatem 

takiego, w kt rym każdy dysponuje r wnym dochodem. Nier wność dochod w ma znaczny 

wpływ nie tylko na warunki życia jednostki i całych rodzin - ich stan zdrowia, r wność szans, 

sp jność społeczn  i zaufanie do instytucji, ale r wnież na cał  gospodarkę – ograniczaj c 

zdolność jednostek o niskich dochodach do zapewnienia odpowiedniej edukacji dzieciom,  

a edukacja pomaga innowacjom - te zaś stymuluj  wzrost gospodarczy. Wyższy procent 

społeczeństwa osi gaj cy godne dochody zwiększy siłę nabywcz , co przełoży się na wzrost 

popytu na produkty i usługi.  

Odpowiedni system podatku dochodowego może odgrywać rolę skutecznego narzędzia 

w walce z nier wnościami dochodowymi. Opodatkowanie progresywne jest 
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najpopularniejszym środkiem zmniejszania tego typu nier wności, podczas gdy podatek 

liniowy, inaczej nazywany płaskim, jest często krytykowany nie tylko za brak skutecznej 

ochrony społeczeństwa przed wzrostem nier wności dochodowych, ale wręcz za ich 

potęgowanie. Podatek progresywny nakłada wyższ  stawkę podatkow  na osoby, kt re 

osi gaj  wyższe dochody. Stopień progresywności struktury podatkowej zależy od tego, jak 

szybko rosn  stawki podatkowe w stosunku do wzrostu dochod w.  

W 2009 roku, przechodząc przez globalny kryzys finansowy, Islandia zdecydowała się 

na wprowadzenie progresywności opodatkowania dochodowego. Dotychczasowy podatek 

liniowy wysokości 36%
 
został utrzymany, jednak na osoby zarabiające miesięcznie ponad 700 

tys. ISK (20 tys. PLN) nałożona została wyższa stawka podatkowa wynosząca 44%.  

Rok później w 2010 roku Islandia zdecydowała się podwyższyć progresję podatkową  

oraz wprowadzić trójstopniową skalę progresji, która z niewielkimi zmianami została 

utrzymana do dziś.  

Prezentowany artykuł ma na celu wykazanie jak wprowadzona w 2009 roku w Islandii 

progresywność opodatkowania wpłynęła na poziom nierówności dochodowych w kraju.  

W przeprowadzonym badaniu zaprezentowane zostaną zmiany wartości współczynnika 

Giniego, który od 1996 roku stał się uniwersalnym wskaźnikiem nierówności (Malinowski, 

2016). Na okres 2004 – 2015 przedstawiony zostanie również stosunek sumy dochodów 

uzyskanych przez 20% osób o najwyższym poziomie dochodów do sumy dochodów 

uzyskanych przez 20% osób o najniższym poziomie dochodów.  

W badaniu przyjęta została następująca hipoteza: Wprowadzenie w 2009 roku 

progresywności opodatkowania doprowadziło do zmniejszenia poziomu nier wności 

dochodowych w Islandii.  

2. Przegląd Literatury 

Podczas debaty nad wdrożeniem progresywnego podatku dochodowego w kraju  

o dotychczas ryczałtowej stopie podatkowej należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ 

progresywnego systemu podatkowego na nierówności dochodowe, ponieważ wysoki  

ich poziom często negatywnie przekłada się na wzrost gospodarczy. Zasadniczo głównymi 

czynnikami napędzającymi nierówności dochodowe są zmiany technologiczne  

oraz globalizacja (Autor i in., 2006; Goos i in., 2009; Helpman i in., 2010), polityki 

strukturalne w zakresie edukacji i rynku pracy (Koske i in., 2012), koszty uzyskania 

przychodów (OECD, 2012), a także podatki wpływające na wyniki dystrybucji  

w społeczeństwie. (OECD, 2012).  
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Stosowanie progresywnego opodatkowania może przyczynić się do zmniejszenia 

nierówności dochodowych, co natomiast przełoży się na równy podział konsumpcji  

w społeczeństwie, na zamożność i ogólny dobrobyt (Conesa, 2006). Z drugiej strony, 

oszacowanie właściwych progów progresywnego opodatkowania w praktyce jest bardzo 

trudne, a kolejne zmiany dostosowujące progi już po ich wdrożeniu mogą powodować 

niedoinformowanie społeczeństwa i znaczne koszty organizacyjne. Dotychczas zdecydowanie 

najważniejszą i najczęściej wymienianą zaletą progresywnego opodatkowania jest jego efekt 

na dystrybucję dochodów. Robert J. Shapiro podkreśla, że taka polityka fiskalna prowadzi  

do sprawiedliwości społecznej, ponieważ jednostki o niskim dochodzie zostaną  

mniej opodatkowane niż jednostki zamożne, co skutkować może poprawą warunków bytu 

najbiedniejszej części społeczeństwa i przede wszystkim zmniejszeniem poziomu 

nierówności dochodowych (Shapiro, 1996). 

W literaturze podmiotu przeprowadzono również badania empiryczne analizujące 

wpływ progresywnego opodatkowania na nierówności dochodowe i dobrostan (szczęście) 

Amerykanów, opierając się na danych z okresu 1962 – 2014. Wyniki badań wykazały,  

że nierówności dochodowe były nieznacznie mniejsze w okresach, gdy podatek dochodowy 

był bardziej progresywny, nawet przy jednoczesnym uwzględnieniu przez badaczy takich 

zmiennych towarzyszących jak stopa bezrobocia czy wyniki giełdowe. Ponadto wyższa 

progresja PIT (ang. Personal Income Tax) miała skutek w niższych nierównościach 

dochodowych również w kolejnych latach (Oishi i in., 2018). 

John M. Keynes zakładał, że konsumpcja prywatna jest bezpośrednio związana  

z dochodem do dyspozycji, aczkolwiek jest to powiązanie odwrotnie proporcjonalne – 

zwiększenie nierówności doprowadza do zmniejszenia konsumpcji prywatnej. W związku  

z tym, korekta różnic w podziale dochodów za pośrednictwem opodatkowania może 

prowadzić do zwiększenia konsumpcji, a ta stymulowałaby wzrost gospodarczy  

(Godar i in., 2015). Tym samym progresywne opodatkowanie powinno być jednym  

z najważniejszych narzędzi interwencjonizmu państwowego.  

Thomas Piketty, podobnie jak John M. Keynes, stwierdza, że ingerencja państwa jest 

niezbędna, aby złagodzić obecne nierówności majątków i dochodów. Istotną rolę  

w tym procesie odgrywać ma właśnie progresywne opodatkowanie. Niestety, redystrybucyjna 

funkcja podatku dochodowego została istotnie ograniczona w większości krajów wysoko 

rozwiniętych na skutek zmniejszania marginalnych stawek opodatkowania jednostek  

o najwyższych dochodach w porównaniu do lat 70. XX wieku (Piketty i in., 2007). 

Forsowanie neoliberalnych reform podatkowych w latach 80. i 90. XX wieku miało na celu 
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zmniejszenie roli państwa oraz promowanie rynkowej efektywności alokacyjnej działającej  

w warunkach niskich podatków, najlepiej liniowych bądź regresywnych.  

3. Metodologia 

Naczelnym celem badania jest określenie wpływu wprowadzenia progresywnego 

opodatkowania na poziom nierówności dochodowych w Islandii. Materiał potrzebny  

do przeprowadzenia analizy stanowią dane statystyczne pochodzące z Europejskiej 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (ang. Organisation for European 

Cooperation and Development). W badaniu zastosowano dwa wskaźniki nierówności 

dochodowych – współczynnik Giniego oraz wskaźnik zróżnicowania kwintylowego S80/S20. 

Posłużono się tym samym dwoma podstawowymi miernikami służącymi do oceny 

nierówności rozkładu dochodów w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Współczynnik Giniego wykorzystywany jest do liczbowego wyrażania 

nierównomiernego rozkładu dóbr, a w tym przypadku do nierównomiernego rozkładu 

dochodów w Islandii. Wskaźnik zróżnicowania kwintylowego S80/S20 jest oparty  

na zasadzie Pareto, nazywanej również zasadą 80/20. Mówi ona, że 20% najbogatszych 

obywateli społeczeństwa (górny kwintyl) wytwarza 80% dochodów. Wskaźnik ten dzieli 

badaną społeczność na pięć grup dochodowych (kwintyli) i prezentuje stosunek sumy 

dochodów uzyskanych przez 20% osób o najwyższym poziomie dochodów (najwyższy 

kwintyl) do sumy dochodów uzyskanych przez 20% osób o najniższym poziomie dochodów 

(najniższy kwintyl). 

W przypadku obydwu wskaźników dochód zdefiniowano, jako dochód do dyspozycji 

gospodarstw domowych w danym roku. Składał się on z dochodów z tytułu zatrudnienia, 

samozatrudnienia, transferów socjalnych oraz dochodów kapitałowych, pomniejszonych  

o podatki dochodowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwo 

domowe.  

Analizowany okres badawczy to lata 2003 – 2018, przy czym należy podkreślić,  

że dane statystyczne dotyczące nierówności dochodowych w Islandii wyrażone wskaźnikiem 

S80/S20 są dostępne na okres 2004 - 2015. Lata 2009 - 2015 to wystarczający okres,  

by móc odpowiednio zbadać zmiany, które zaszły w poziomie nierówności po wprowadzeniu 

w 2009 roku progresji opodatkowania. Ponadto w badanym okresie wyróżniono  

trzy przedziały czasowe: 

- okres 2003 - 2006 – pobierany w Islandii podatek dochodowy był wówczas progresywny, 

jednak skala jego progresji pomiędzy najniższą a najwyższą stawką podatkową po 2004 

roku nie przekraczała 5 punktów procentowych i wciąż spadała aż do całkowitego 
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zniesienia progresji; był to okres systemu fiskalnego zbliżonego po liniowego naliczania 

podatku dochodowego; 

- okres 2007 - 2008 – lata funkcjonowania liniowego podatku dochodowego (ang. flat tax 

rate) w wysokości 22,75%; 

- okres 2009 – 2015 (2018 w przypadku współczynnika Giniego) - lata funkcjonowania 

progresywnego podatku dochodowego o znacznej progresji wynoszącej średnio 8.9 

punktów procentowych pomiędzy najniższą i najwyższą stawką podatkową. 

4. Wpływ wprowadzenia progresywności opodatkowania na nierówności dochodowe  

w Islandii - badanie 

Struktura podatku dochodowego w Islandii zakładała podstawowy dochód wolny  

od podatku w wysokości 69 585 ISK miesięcznie za dochody uzyskane w 2002 roku  

a rozliczane w 2003 roku, a także 71 270 ISK miesięcznie za dochody uzyskane w 2003 roku,  

a rozliczane w 2004 roku. Po przekroczeniu tej kwoty, na podatnika nakładana była pierwsza 

stawka podatkowa wysokości 38,55% w 2003 roku i 38,58% w 2004 roku, co zostało 

przedstawione w Tabeli 1. 

W 2003 roku roczne dochody przekraczające w roku poprzednim 3 980 000 ISK były 

opodatkowane dodatkowe 7%, a zatem 45,55%. Była to druga stawka podatkowa.  

W 2004 roku roczne dochody przekraczające 4 089 450 ISK w roku poprzednim 

opodatkowane były dodatkowe 5%, a zatem 43,58%. W 2005 i 2006 roku dochody 

przekraczające 4 191 686 ISK były opodatkowane dodatkowe – 4% w 2005 i 2% w 2006 

roku. W 2007 roku druga stawka podatkowa została w pełni zniesiona. W Islandii 

wprowadzono wówczas liniowy podatek dochodowy wysokości 35,73%, który obowiązywał 

w 2007 i 2008 roku. Co godne uwagi, w latach 2003 - 2007 nieznacznemu zmniejszaniu 

pierwszej stawki podatkowej – łącznie o zaledwie 2,8 p.p. – towarzyszył gwałtowny spadek 

wartości drugiej stawki podatkowej. Łączny spadek wyniósł w tym przypadku 7%.  

Tabela 1. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych w Islandii w okresie 2003-2008 (opracowanie 

własne) 

Rok CG* 

(%) 

LG** 

(%) 

1. stawka podatkowa 

PIT (%) 

(CG + LG) 

różnica między 1. i 2. stawką podatkową 

PIT (punkty procentowe) 

2. stawka 

podatku PIT 

(%) 

2003 25,75 12,80 38,55 7 45,55 

2004 25,75 12,83 38,58 5 43,58 

2005 24,75 12,98 37,73 4 41,73 

2006 23,75 12,97 36,72 2 38,72 

2007 22,75 12,98 35,73 0 35,73 

2008 22,75 12,98 35,73 0 35,73 

*CG (ang. Central Government) – stawka podatkowa PIT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego. **LG (ang. 

Local Government) – średnia stawka podatkowa PIT odprowadzonego do jednostek lokalnych  
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Na Rys.1 zobrazowano stopniowe obniżanie najwyższej stawki podatku dochodowego 

w Islandii w latach 2003 – 2007. Najwyższa stawka podatkowa z poziomu 45,55% w 2003 

roku, cztery lata później wynosiła już 35,73%. Należy jednocześnie podkreślić, że rząd 

Islandii obniżał zobowiązania podatkowe wobec jednostek osiągających najwyższe dochody, 

zmniejszając jednocześnie dystans pomiędzy najniższą a najwyższą stawką podatkową, 

powodując, że system pomimo progresywności był mocno zbliżony do opodatkowania 

liniowego.  

 

Rys.1. Redukcja wartości najwyższej stawki procentowej w podatku dochodowym w Islandii (źródło: Statistics 

Iceland, opracowanie własne) 

 

Po wprowadzeniu w 2009 roku wysokiej progresji opodatkowania dochodowego 

Islandia kilkukrotnie zmieniała wysokość stawek i progów podatkowych. Reformy  

progresji opodatkowania, jak widać w Tabeli 2., miały miejsce w 2009, 2010, 2015  

oraz w 2017 roku. Zmiany w 2009 i 2017 roku wprowadziły w Islandii jednostopniową 

progresywność podatku dochodowego. W okresie 2010 - 2016 obowiązywały natomiast trzy 

stawki podatkowe. Pomimo wspomnianych reform różnica pomiędzy najniższą a najwyższą 

stawką opodatkowania w Islandii przez cały okres 2009- 2018 wynosiła średnio 8,9 punktów 

procentowych. 

W latach zmniejszonej progresji podatkowej 2003 - 2006 współczynnik Giniego  

w Islandii stale rósł kształtując się już w 2006 roku na poziomie ponad 0,3, co jak na 

dotychczasowe wyniki kraju było pokaźnym wzrostem nierówności. Po stopniowym 

niwelowaniu przez władze fiskalne różnicy pomiędzy wartością najniższej i najwyższej 

stawki podatkowej w 2007 roku wprowadzono liniowy podatek dochodowy - 35,7%, 

doprowadzając do wzrostu nierówności do poziomu 0,318. Jest to zaprezentowane na Rys.2. 

Od 2009 roku, kiedy w wyniku wydarzeń związanych z globalnym kryzysem finansowym 

Islandia zdecydowała się na wprowadzenie progresywnego podatku dochodowego, wartości 
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wskaźnika Giniego w kraju gwałtownie spadły, wynosząc 0,287 w 2009 roku, a w kolejnych 

latach nie przekraczając już poziomu 0,27. W 2014 roku współczynnik Giniego ukształtował 

się na poziomie 0,278, by w kolejnych latach utrzymywać tendencję spadkową i w 2018 roku 

dojść do poziomu nierówności 0,234.  

Tabela 2. Reformy podatku dochodowego od osób fizycznych w Islandii obowiązujące w latach 2009 - 2018 

(opracowanie własne) 

 2009 2010 2015 2017 

1. Stawka Podatkowa 

CG* 

22,75% 24,1% 22,86% 22,50% 

2. Stawka Podatkowa 

CG* 

- 27% 25,3% - 

3. Stawka Podatkowa 

CG* 

30,75% 33% 31,8% 31,8% 

LG* * 13,1% 13,1% 14,44% 14,44% 

1. Stawka podatkowa 

- ŁĄCZNIE 

35,85% 37,22% 37,30% 36,94% 

2. Stawka podatkowa 

- ŁĄCZNIE 

- 40,12% 39,74% - 

3. Stawka podatkowa 

- ŁĄCZNIE 

43,85% 46,12% 46,24% 46,24% 

Progi podatkowe***     

2. próg podatkowy - 200 000 ISK 336 036 ISK 

 

- 

3. próg podatkowy 700 000 ISK 700 000 ISK 836 990 ISK 834 707 ISK 

*CG (ang. Central Government) – stawka podatkowa PIT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego. **LG (ang. 

Local Government) – średnia stawka podatkowa PIT odprowadzonego do jednostek lokalnych ***kwoty 

przypadające na średnie zarobki miesięczne 

 

 

Rys.2 Nierówności dochodowe w Islandii wyrażone współczynnikiem Giniego (źródło: OECD Data Base, 

opracowanie własne) 

 

Wskaźnik zróżnicowania kwintylowego dochodów, mierzący różnicę w dochodach 

pomiędzy górnym a dolnym kwintylem, wykazuje podobną tendencję, gwałtownie malejąc  

od roku 2009, a zatem od czasu wprowadzenia w Islandii progresywności podatku. Przez cały 
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okres obowiązywania wyższej progresji podatkowej (lata 2009-2015) wartość wskaźnika 

utrzymywała się na niskim poziomie wskazującym, że dochód najbogatszych był średnio 3,5 

razy większy od dochodu najbiedniejszych. Nierówność rozkładu dochodów osiągnęła 

najwyższą wartość w 2008 roku, na rok po wprowadzeniu podatku liniowego. Wartość 

indeksu wyniosła wówczas 4,5. 

 

Rys.3 Nierówności dochodowe w Islandii wyrażone wskaźnikiem dyspersji nierówności dochodowych S80/S20 

(źródło: OECD Data Base, opracowanie własne) 

 

5. Dyskusja i wnioski 

W wyniku przeprowadzonego badania zdecydowanie można zaobserwować, że w latach 

2003 – 2008, a zatem w okresie gwałtownego obniżania i następnie zniesienia 

progresywności podatkowej, nierówności dochodowe w Islandii stale rosły. Zarówno  
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podwyższenia progresji opodatkowania, nierówność rozkładu dochodów S80/S20 reagowała 
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najbogatszych 20% Islandczyków do dochodu najbiedniejszych 20% społeczeństwa znacznie 

zmalał i utrzymywał się na średnim poziomie 3,5. Nierówności w okresie obowiązywania 

progresji podatkowej zmalały zarówno według indeksu Giniego, jak i według kwintylowego 

wskaźnika zróżnicowania. Tym samym można zgodzić się z takimi ekonomistami  

jak Thomas Piketty, Robert Shapiro i John Maynard Keynes, którzy twierdzili,  

że wprowadzenie progresji podatkowej automatycznie prowadzi do obniżenia nierówności 

dochodowych w społeczeństwie.  

Postawiona w badaniu hipoteza - Wprowadzenie w 2009 roku progresywności 

opodatkowania doprowadziło do zmniejszenia poziomu nier wności dochodowych w Islandii 

– została zweryfikowana pomyślnie. Fakty można uznać za wysoce prawdopodobne,  

że wprowadzenie w 2009 progresywnego opodatkowania dochodów w Islandii doprowadziło 

do zmniejszenia nierówności w kraju. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną 

istotną rzecz, otóż wprowadzenie w Islandii owej progresywności nastąpiło w czasie 

przechodzenia gospodarki przez globalny kryzys finansowy. Zmianom polityki fiskalnej 

towarzyszyło wdrażanie szeregu programów polityki antykryzysowej, które nie były 

przedmiotem prezentowanego badania. W kolejnych analizach porównawczych nierówności 

dochodowych Islandii z lat przed- i pokryzysowych warto byłoby uwzględnić pomoc rządową 

wynikającą z programów polityki antykryzysowej – po 2008 roku w Islandii zreformowano 

wysokość świadczeń pomocy socjalnej w tym wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych, 

wdrożono nowy system wsparcia finansowego dla osób doświadczających trudności ze spłatą 

zobowiązań kredytowych, umorzono bądź korzystnie przewalutowano kredyty hipoteczne 

zaciągnięte w walucie obcej, wprowadzono dotacje na spłatę oprocentowania kredytów 

hipotecznych, a także podwyższono płacę minimalną i wysokość minimalnej gwarantowanej 

emerytury (wzrost wartości o 41% pomiędzy 2007 i 2010 rokiem). Powyższe zmiany mogące 

przyczynić się do redukcji nierówności dochodowych Islandczyków powinny zostać również 

zestawione z ówczesną inflacją, która w latach 2007-2010 przełożyła się na znaczny 

skumulowany wzrost cen w Islandii.  

6. Literatura 

Autor D.H.; Katz L.F. Kearney, M.S., 2006. The Polarization of the US Labour Market. 

American Economic Review - nr 96, s. 189–194.  

Bikas E., Subaciene R., Astrauskaite, Keliuotyte-Staniuleniene G., 2014. Evaluation  

of the personal income progressive taxation and the size of tax-exempt amount in Lithuania. 

Ekonomika - nr 93, s. 84–101.  

Conesa J.C., Krueger D., 2006. On the optimal progressivity of the income tax code. Journal 



107 

 

of Monetary Economics - nr 53, s. 1425–1450.  

Gechert S.,Will H., Fiscal Multipliers: A Meta Regression Analysis. https://www.econstor. 

eu/handle/10419/105964 (dostęp: 25.05.2020). 

Gentry W.M., Hubbard R.G., 2004. The effects of progressive income taxation on job 

turnover. Journal of Public Econonimics - nr. 88, s. 2301-2322. 

Goos, M.; Manning, A.; Salomons, A., 2009. The Polarization of the European Labor Market. 

American Economic Review – nr 99, s. 58-63. 

Helpman, E.; Itskhoki, O.; Redding, S.J., 2010. Inequality and Unemployment in a Global 

Economy. Econometrica – nr 78, s. 1239-1283. 

Koske, I.; Fournier, J.-M.; Wanner, I. Less Income Inequality and More Growth—Are They 

Compatible? Part 2. The Distribution of Labour Income. Available online: https: 

//www.oecd-ilibrary.org/economics/less-income-inequality-and-more-growth-are-they-

compatiblepart- 

2-the-distribution-of-labour-income_5k9h2975rhhf-en (dostęp: 25.05.2020). 

 Malinowski G. M., 2016. Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 61. 

OECD, 2012.  Reducing Income Inequality While Boosting Economic Growth: Can It Be 

Done? In Economic Policy Reforms: Going for Growth. OECD Publishing, Paris, s. 181-202. 

Oishi S., Kushlev K., Schimmack U., 2018. Progressive Taxation, Income Inequality and 

Happiness. American Psychologist - nr 73, s. 157-168. 

Persson T., Tabellini G., 2000. Political Economics Explaining Economic Policy. MIT Press, 

Cambridge/London. 

Piketty T., Saez E., 2007. How Progressive is the U.S. Federal Tax System? A Historical  

and International Perspective. Journal of Economic Perspectives - nr 21(1), s. 3-24.  

Shapiro R.J., 1996. Why Fairness Matters: Progressive Versus Flat Taxes. In Taxes  

& The New Economy. Progressive Policy Institute, Washington, DC, USA. 

 

  



108 

 

Tendencje stylowe w rzymskokatolickiej architekturze sakralnej Górnego 

Śląska przełomu XIX i XX wieku, na podstawie wybranych projektów 

Ludwiga Schneidera (1855-1943) 

 

Grąbczewski Grzegorz 
(1)

 

 
1
 Wydział Teologiczny, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Grzegorz Grąbczewski: xgrzegorz.grabczewski@gmail.com 

 

Streszczenie 

Celem artykułu jest ukazanie podstaw różnorodności neostylowej architektury sakralnej Górnego Śląska oraz 

wskazanie kilku jej przykładów z bogatego dorobku Ludwiga Schneidera. Dokonane to zostanie na podstawie 

analizy i syntezy informacji z dotychczasowych publikacji odnoszących się do tej tematyki, a także własnych 

badań i spostrzeżeń autora. We wskazanym okresie, na terenie Górnego Śląska powstało kilkadziesiąt 

rzymskokatolickich, neostylowych kościołów parafialnych. Realizacje te czerpały głównie z architektury 

średniowiecznej, w mniejszym stopniu nowożytnej. Zasadniczy wpływ na ich stylistykę miały dyskusje 

prowadzone w tym czasie na polu architektury, a także wzorce płynące z dwóch głównych ośrodków – 

berlińskiego i kolońskiego. Pośród górnośląskich architektów tego okresu wyróżnia się Ludwig Schneider, 

ukazujący talent kompilatora swobodnie czerpiącego z różnych konwencji stylowych. Wskazanie kilku jego 

realizacji, pozwala na wysunięcie wniosku, o głębokim osadzeniu tych projektów zarówno we wzorcach 

europejskich, jak realiach regionalnych. Przez co uwypuklona zostaje jej wartość, a także otwiera się droga do 

dalszych badań. 

 

Słowa klucze: Ludwig Schneider, Górny Śląsk, architektura sakralna, neostyle 

 

Style trends in Roman Catholic religious architecture of Upper Silesia at 

the turn of the 19th and 20th centuries, based on selected designs by 

Ludwig Schneider (1855–1943) 

 

Summary 

The purpose of the article is to show the basics of the diversity of neo-style religious architecture of Upper 

Silesia and to show some examples of it from the rich achievements of Ludwig Schneider. This will be done on 

the basis of analysis and synthesis of information from previous publications related to this topic, as well as the 

author's own research and observations. In the indicated period, several dozen Roman Catholic, neostyle parish 

churches were established in Upper Silesia. These projects drew mainly on medieval architecture, to a lesser 

extent modern. The style of discussions had a significant impact on the discussions held at the time in the field of 

architecture, as well as patterns flowing from two main centers - Berlin and Cologne. Ludwig Schneider stands 

out among the Upper Silesian architects of this period, showing the talent of a compiler freely drawing on 

various style conventions. An indication of several of its implementation allows to draw a conclusion about the 

deep embedding of these projects in both European models and regional realities. As a result, its value is 

highlighted, and the way opens for further research. 

 

Key words: Ludwig Schneider, Upper Silesia, religious architecture, neostyle 

 

1. Wstęp  

Historia architektury, w tym budowli sakralnych, naznaczona jest wieloma 

przeobrażaniami stylowymi, pochodną wielu czynników. Wynikały one między innymi 
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z artystycznych poszukiwań twórców, zmiennych potrzeb estetycznych odbiorców, czasem 

były efektem technicznego postępu. 

Pojęcie „styl” na gruncie sztuki oznacza klasyfikację zjawisk artystycznych 

dokonywaną przez połączenie w grupy dzieł jednej formy. To zespół cech formalnych, dzięki 

któremu możliwe jest przyporządkowanie danego działa do określonej epoki, nurtu 

kulturowego, czy twórcy. W periodyzacji dziejów architektury można wskazać kilka 

głównych epok stylistycznych, które zazwyczaj nie posiadają ostrych granic, nakładają się  

i wzajemnie z siebie czerpią. Wskazany przedział czasowy, to trwającą już od stulecia  

w architekturze, także sakralnej, dominacja historyzmu (Kozina, 1997). Świadome 

nawiązywanie do przeszłości miało swój cel i posiadało wielopłaszczyznową motywację oraz 

podbudowę ideologiczną. Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych definiując pojęcie 

„historyzm” precyzuje, że rozumiany szeroko na polu architektury, jest tendencją do 

posługiwania się stylami dawnymi. Zabieg ten może obejmować bądź cały dorobek danego 

stylu lub wykorzystywać poszczególne jego elementy. Dodatkowo towarzyszą temu naukowe 

opracowania dotyczące zasobu form oraz rozwoju architektury danego okresu (Kubalska-

Sulkiewicz
 
i in., 2015). Jego szczytowy okres przypada na wiek XIX, plasując się między 

neoklasycyzmem, a secesją. Na jego fali rozwinął się neoromanizm, neogotyk, neorenesans  

i neobarok, odwołujące się do swojego pierwowzoru. 

2. Materiały i metody 

Tekst artykułu, zgodny z tematem, oparty został na publikacjach poruszających 

tematykę architektury neostylowej na Górnym Śląsku. Ich analiza oraz synteza, połączona z 

badaniami własnymi autora, pozwala na zawarte w treści spostrzeżenia oraz wnioski. Wśród 

głównych publikacji należy wymienić artykuły Doroty Głazek o górnośląskich, sakralnych 

realizacjach neostylowych oraz odnoszące się do postaci Ludwiga Schneidera. Autorstwa tej 

badaczki jest także monografia Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) 

przemysłowej części G rnego Śl ska 1870-1914 (Głazek, 2003). Wskazać należy także na 

opracowanie Sztuka G rnego Śl ska (Chojecka i in., 2004) oraz dokumentacje archiwalne, 

zwłaszcza archiwów parafialnych. 

3. Dyskusja 

Druga połowa XIX i pierwsze lata XX wieku, a zwłaszcza okres po ustaniu polityki 

„Kulturkampfu”, obejmujący lata 1885-1914, wiąże się na Górnym Śląsku, przynależącym do 

państwa pruskiego, ze znaczącym ożywieniem na gruncie architektury sakralnej. Proces ten 

ściśle powiązany był z rozwojem przemysłu i urbanizacją regionu, przekładającą się na 

wzrost liczby ludności (Głazek, 2003). Architekturę neostylową, a zwłaszcza neogotycką na 
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terenie niemieckim, kształtowały dwa główne podejścia, skupiające się wokół zasadniczych 

centrów, najpierw Berlina, a następnie Kolonii. Do połowy XIX wieku znaczący wpływ na 

architekturę w całym państwie pruskim, w tym jego wschodnich rubieży, wywierał związany 

ze środowiskiem berlińskim Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) (Głazek, 2003). 

W propagowanym przez niemieckiego architekta tzw. stylu okrągłołukowym powstawały 

zarówno projekty nawiązujące do romanizmu, jak i gotyku. Jednym ze jego 

współpracowników był August Soller (1805-1853), który zaprojektował neogotycki kościół 

p.w. Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. Wraz z tym projektem wprowadził on do 

miejscowej architektury sakralnej rozwiązania, które w kolejnych latach powielane były przez 

lokalnych budowniczych. Wśród nich najczęściej wykorzystywano otwartą na prezbiterium 

emporę nad zakrystią, rozciągniętą na całej szerokości transeptu emporę boczną czy okrągłe 

wieżyczki z klatkami schodowymi (Głazek, 2003). 

Drugim ważnym odniesieniem dla niemieckiej, a w tym i górnośląskiej architektury 

neogotyckiej II połowy XIX wieku, stała się katedra w Kolonii. Decyzja o dokończeniu jej 

budowy, rozpoczętej w średniowieczu, wpłynęła na szereg realizacji sakralnych, które 

otrzymały bazylikowe korpusy z transeptem, a także w niektórych przypadkach obejścia 

wokół prezbiterium. Z tego samego kręgu inspiracji wywodzą się również projekty 

rozczłonkowanych masywów wieżowych, zastosowanie łuków oporowych, czy kwiatonów, 

sterczyn, kamiennych maswerków na elewacjach (Głazek, 2003). Pracami przy dokończeniu 

budowy kolońskiej katedry, rozpoczętymi w 1842 roku, kierował Friedrich Zwirner (1802-

1861), posiadający górnośląskie korzenie (Kozina, 2004). To właśnie dzięki niemu na Górny 

Śląsk mogli przybyć budowniczowie, którzy związani byli z tzw. strzechą kolońską.  

W Kolonii wypracowany został szereg zasad sakralnej architektury neogotyckiej, 

sformułowany w oparciu o tamtejsze średniowieczne budowle. Na pozostałe tereny Prus, w 

tym ziemię śląską, dotarły one za pośrednictwem współpracowników Zwirnera. Dwaj pośród 

nich, Vinzenz Statz (1819-1898) oraz Friedrich Schmidt (1825-1891), odegrali w tym 

procesie zasadniczą rolę (Kozina, 2004). 

Po zaprzestaniu „Kulturkampfu”, panujące dotąd trendy neostylowe powróciły 

w nowych, licznych realizacjach. Należy zauważyć jednak, że od lat osiemdziesiątych XIX 

stulecia doszło do wyraźnego zanikania wpływów kolońskiego neogotyku. Projektanci na 

nowo zaczęli zwracać się ku znanym z realizacji Schinkla skubizowanym, blokowym bryłom, 

a przede wszystkim pozbawionym znaczącego detalu dekoracyjnego elewacjom (Głazek, 

2003). Zasady te, wykorzystywane w większej lub mniejszej części, zaczęto także łączyć 

z zapożyczeniami z sakralnej architektury protestanckiej – efektami prowadzonej w Kościele 



111 

 

ewangelickim dyskusji nad wzorowym modelem świątyni, w którym ważną cechą stała się 

unifikacja wnętrza oraz jego harmonia i przejrzystość. 

Pod koniec ósmej dekady XIX wieku na Górnym Śląsku projektowali przede wszystkim 

miejscowi architekci, co jest ważnym spostrzeżeniem. W swoich projektach wykorzystywali 

oni zarówno popularne w tym czasie wzorniki, przez co wpisywali swoje realizacje w nurt 

ogólnoeuropejski, jak i opierali się na znanych im miejscowych, często pobliskich budowlach 

(Kozina, 2004). W ten sposób powstało znaczące, płodne architektonicznie miejscowe 

środowisko twórcze. W grupie tej wyróżnia się Ludwig Schneider (1855-1943). 

Architekt ten należy do najbardziej znaczących projektantów na Śląsku w omawianym 

czasie i jednocześnie posiada największą liczbę realizacji na gruncie architektury sakralnej. 

Cechowało go znaczące obycie z historią architektury, z której swobodnie czerpał, operując 

różnymi konwencjami stylowymi (Głazek, 1996). Jego projekty wyróżniają się bogactwem 

rozwiązań rzutów, wielością kształtów wież i nakrywających je hełmów. Co istotne, 

w zależności od przyjętej konwencji stylowej, a projektował kościoły we wszystkich 

neostylowych kostiumach, zmieniał on stosowane materiały, różnicował rzuty i odpowiednio 

dobierał detal architektoniczny. Niewątpliwie cechą wyróżniającą jego twórczość 

architektoniczną jest różnorodność (Głazek, 1996). Trudności przysparza jednak biografia 

architekta, która wciąż nie została w pełni opracowana, zwłaszcza odnośnie do etapów jego 

kształcenia i pierwszych realizacji. Dorota Głazek przypuszcza, że pierwszym dziełem 

Schneidera był projekt rozbudowy klasztoru i ochronki jadwiżanek w Katowicach-

Bogucicach, z około 1886 roku (Głazek, 1997). Irma Kozina pisze zaś, że jego pierwszym 

dziełem na polu architektury sakralnej był trójnawowy, halowy kościół na planie krzyża 

łacińskiego, zaprojektowany w latach 1895-1896 w miejscowości Kobeřice na Morowach 

(Kozina, 2004). Do 1902 roku zaprojektował on, co najmniej 25 budowli – kościołów, kaplic, 

plebanii – rozsianych we wschodniej części Rejencji Opolskiej oraz całego Śląska. Prowadził 

już w tym czasie biuro architektoniczne, które swoją siedzibę miało najpierw w Katowicach, 

następnie w Gliwicach, Opolu i Wrocławiu, gdzie osiadł około 1907 roku. Do wybuchu  

I Wojny Światowej zaprojektował kolejnych kilkanaście obiektów sakralnych na terenie 

Rejencji Opolskiej, Śląska, Moraw, a nawet Danii (Głazek, 1997). Jednocześnie z pracami 

projektowymi Schneider zajmował się historią architektury publikując m.in. artykuły w prasie 

oraz, co niezwykle istotne, upowszechnianiem szerszej publiczności swoich osiągnięć 

poprzez publikację teki projektów. W tekstach dotyczących historii architektury, wyraźnie 

faworyzował budowle romańskie i gotyckie. Co ciekawe niewiele uwagi zwracał na renesans 
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i barok, a odnosząc się do architektury dziewiętnastowiecznej podkreślał przede wszystkim 

znaczenie prac przy katedrze w Kolonii (Głazek, 1997). 

Jedną z cech wspólnych licznych projektów Schneidera są wieże, obecne w prawie 

wszystkich jego realizacjach. Różnorodnie kształtowane, przysadziste lub smukłe, 

zdecydowanie dominują nad korpusami świątyń. W opinii architekta miały być one 

drogowskazami, które kierują wiernych w stronę sacrum (Kozina, 2004). Schneider 

preferował koncepcję kościoła jednowieżowego, jednak spod jego ręki wyszły także 

świątynie dwuwieżowe, jak kościół p.w. Św. Antoniego w Rybniku. Architekt ten często 

wykorzystywał również motyw wieńca kaplic przy prezbiterium, bądź wokół całego lub  

w wersji skromniejszej zredukowanej do kaplicy i zakrystii. Projektując jedno lub trzy 

nawowe korpusy, opinał je skarpami (Głazek, 1997). We wnętrzach kościołów dążył do 

ujednolicenia wnętrza, czemu służył przekrój halowy oraz ceglane okładziny. W dekoracji 

elewacji wykorzystywał różne materiały, w tym cegłę glazurowaną oraz profilowaną (Głazek, 

2003). 

Neoromańskie projekty Ludwiga Schneidera posiadają układ pseuodobazylikowy lub 

bazylikowy, często z płytkimi transeptami. Czasem są to kościoły jednonawowe. Cechują się 

one szeroką nawą główną i wysokimi, wąskimi nawami bocznymi, co zaczerpnięte zostało 

z architektury kościołów protestanckich. Pomiędzy nawami architekt umieszczał smukłe 

podpory – filary lub kolumny. Często stosował sklepienia krzyżowe ze szwami sklepiennymi, 

które akcentował wałkami z cegły, upodobniając je w ten sposób do sklepień krzyżowo-

żebrowych. Nawy główne czasem nakrywał sklepieniem kolebkowym. W dekoracji 

licowanych elewacji, z wykorzystaniem cegły glazurowanej i profilowanej, stosował formy 

koliste czy półokrągłe. Tworzył z nich fryzy z półokrągłych arkadek, półokrągłe i koliste 

przeźrocza i blendy. Charakterystycznym zabiegiem Schneidera jest dążenie do 

zrównoważenia ilości płaszczyzn ceglanych i tynkowanych. Przydaje to elewacjom 

malowniczości oraz czyni je bardziej romańskimi. W fasadach akcent kładł na wieżę, 

najczęściej zlokalizowaną na osi korpusu. We wnętrzach artysta stosował cegłę glazurowaną. 

Akcentował za jej pomocą profile filarów, krawędzie łuków i innych elementów. Tworzył 

z niej okładzinę m.in. w formie maswerkowego fryzu z cegieł. Wnętrza posiadały malowidła, 

dziś w większości niezachowane. Należy podkreślić, że każdy z projektów posiadał jednak 

indywidualne cechy, a powyższe zestawienie jest spojrzeniem ogólnym. Przykładem kościoła 

tej stylistyki jest świątynia p.w. Świętej Rodziny na Bobrku w Bytomiu (autor projektu – 

Ludwig Schneider, 1900, budowa – 1900-1905, konsekracja – 1905, budowniczy – 

Maksymilian Śliwka, patron budowy – Joanna i Hans Schaffgotschowie z Kopic, wymiary: 
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54 na 30 m., wys. wieży 52 m.) (Głazek, 2003). Jest to kościół orientowany z bazylikowym 

korpusem, trójnawowym transeptem i prostokątnym prezbiterium zamkniętym absydą, przy 

którym są absydialne aneksy wchodzące w prostokątne pomieszczenia zakrystii. Sklepienia są 

krzyżowe. Fasadę tworzy wyniosła wieża na rzucie kwadratu umieszczona na osi korpusu, 

poprzedzona masywnym pseudowestwerkiem, utworzonym z bocznych krucht oraz 

symetrycznych kaplic na przedłużeniu naw bocznych. Hełm wieży jest ostrosłupowy, 

wieloboczny. Przyziemie jest kamienne, a elewacje z cegły licówki, z dekoracyjnym detalem 

arkadkowych fryzów uskokowych, opięte płaskimi skarpami. Okna i otwory drzwiowe są 

zamknięte półkoliście. Kościół posiada dachy dwuspadowe. 

 

Bytom-Bobrek, kościół parafialny p.w. Świętej Rodziny, projekt Ludwiga Schneidera, 1900-1902, rzut. 

(źródło: http://plaan.pl/project/kosciol-sw-rodziny-bytom-bobrek/, 29.04.2020). 

 

 
Bytom-Bobrek, kościół parafialny p.w. Świętej Rodziny, projekt Ludwiga Schneidera, 1900. 

(źródło: http://www.nowa.parafia.swrodzinabobrek.pl /, 29.04.2020). 

 

Neogotyckie projekty Ludwiga Schneidera cechują się o wiele większą niż  

w realizacjach neoromańskich indywidualizacją. Posiadają formę halową, bazylikową lub 

pseudobazylikową, z wnętrzem najczęściej trójnawowym z transeptem, przedzielonym 

filarami, często z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, flankowanym przez kaplice. 

Artysta wprowadzał różne rozwiązania dachów, bryły wież, sygnaturek. Stosował 

bezpośrednie nawiązania do architektury gotyckiej - przypory, łuki odporowe, portale, 
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ostrołuczne okna z uproszczonym maswerkiem, kruchty, wieżyczki komunikacyjne, 

sklepienia krzyżowo-żebrowe, sterczyny, rozety, łuki ostre. We wnętrzach dążył do odczucia 

ujednolicenia przestrzeni. Częstym zabiegiem dekoracyjnym było zastosowanie ceglanej 

okładziny. Na ceglanych licach elewacji tworzył dekoracje z cegły glazurowanej  

i profilowanej. Wykorzystywał tynkowane blendy, ceglane geometryczne fryzy, gzymsy 

podokapowe i między kondygnacyjne, zwłaszcza na elewacjach wieżowych. Posługiwał się 

detalem z ceglanego, ślepego maswerku, ożywiał powierzchnię za pomocą delikatnie 

zróżnicowanych barw ceglanej glazury czy poprzez stosowanie form drobnych wałków, 

plecionek i wsporników. Przykładem tej stylistyki jest świątynia p.w. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła, w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamień (autor projektu – Ludwig 

Schneider, 1898, budowa – 1898-1899, konsekracja – 1904, patron budowy– Śląskie 

Towarzystwo Akcyjne Kopalń i Cynkowni w Lipinach, wymiary: 51 na 30 m., wys. wieży  

74 m) (Głazek, 2003). Jest to kościół orientowany, z halowym, trójnawowym korpusem 

 i płytkim transeptem. Posiada prostokątne prezbiterium, zamknięte trójbocznie. Po obu jego 

stronach znajdują się prostokątne aneksy zakrystii o ściętych zewnętrznych narożnikach. 

Sklepienia są krzyżowo-żebrowe. Fasadę budowli tworzy wyniosła wieża na rzucie kwadratu, 

w przyziemiu flankowana prostopadłościennymi ryzalitami. Na kalenicy wieży znajduje się 

smukła latarnia o kształcie ostrosłupa z przezroczami u podstawy. Na skrzyżowaniu korpusu  

z transeptem umieszczona jest sygnaturka. Elewacje z cegły licówki posiadają dekoracyjny 

detal tynkowanych płycin i cegły profilowanej. Opięte są skarpami. Okna zamknięte są 

łukami ostrymi. 

 

Piekary Śląskie-Brzozowice Kamień, kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, rzut. (źródło: 

D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części G rnego Śl ska 1870-

1914, Katowice 2003, s. 202). 
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Piekary Śląskie-Brzozowice Kamień, kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, (źródło: 

https://www.piotrpawel.eu/zdjecia-naszego-kosciola,i118.html, 29.04.2020). 

 

Neobarokowe projekty kościołów autorstwa Ludwiga Schneidera nie należą do 

licznych. Tendencja stylistyczna, nawiązująca do nowożytności uwidoczniła się w całej 

Europie, także na Górnym Śląsku w ostatnich w latach poprzedzających I Wojnę Światową  

i wiązała się m.in. z ponownym docenieniem barokowej ekspresji. Na interesującym nas 

obszarze dodatkowo nawiązywała do tradycji miejscowego krajobrazu. W swoich 

neobarokowych projektach Schneider wykorzystywał głównie jednonawowy układ, w którego 

bryle dominowała wieża na osi korpusu oraz transept. Wieże nakrywał barokowymi hełmami, 

a w dekoracji elewacji wykorzystywał detal inspirowany architekturą tego czasu. We 

wnętrzach stosował sklepienia kolebkowe na gurtach. Przykładem jest świątynia p.w. Św. 

Antoniego w Tworogu (autor projektu – Ludwig Schneider (prezbiterium, transept, wieża) 

budowa – 2 poł. XVIII w., rozbudowa 1815-1817, przebudowa w latach 1905-1906, patron – 

Książę Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina) (Głazek, 2003). Jest to kościół orientowany  

z jednonawowym korpusem, transeptem i prostokątnym prezbiterium zamkniętym absydą. 

Flankują je prostokątne aneksy zakrystii. Sklepienie są kolebkowe na gurtach, a na 

skrzyżowaniu nawy z transeptem żaglaste. Zryzalitowaną fasadę tworzy przysadzista wieża 

na rzucie kwadratu, usytuowana na osi korpusu, kryta barokowym hełmem. Elewacje są 

tynkowane, w nawie podzielone na przęsła za pomocą skarp i ujęte w ramowe podziały. 

Ściany tarczowe transeptu posiadają dekoracyjne szczyty w stylistyce barokowej. Prostokątne 

okna zamknięte są łukami pełnymi i ujęte w dekoracyjne opaski tynkowe. Dachy świątyni są 

dwuspadowe z powiekami. 
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Tworóg, kościół parafialny p.w. Świętego Antoniego, rzut, projekt przebudowy Ludwiga Schneidera, (źródło: 

D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części G rnego Śl ska 1870-

1914, Katowice 2003, s. 256). 

 

 
Tworóg, kościół parafialny p.w. Świętego Antoniego, projekt przebudowy Ludwiga Schneidera, 1905-1906. 

(źródło: https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-antoniego-w-tworogu.htm, 29.04.2020). 

 

4. Wnioski  

Powyższe rozważania, mające na celu prezentację tendencji stylistycznych 

górnośląskich kościołów rzymskokatolickich, powstałych na przełomie XIX i XX oraz 

podanie ich wybranych przykładów na podstawie projektów Ludwiga Schneidera, nie 

wyczerpują tematu. Dorobek artystyczny Schneidera jest zbyt obszerny, by przekazać go  

w tak zwięzłej formie. Należy jednak zauważyć, że jego twórczość, czerpiąca zarówno  

z architektury średniowiecznej – romanizmu i gotyku, a także z nowożytnej i współczesnej 

autorowi, stanowi doskonałą bazę do rozważań nad stylistyką architektury sakralnej 

wyznaczonego przez temat przedziału czasowego. Otwartym polem badawczym wciąż 

pozostają nie tylko konkretne realizacje tego architekta, wciąż mało znane, ale i szersze ich 

osadzenie w kontekście epoki, regionu czy wzorców. Ludwig Schneider, doskonale 

poruszający się w historycznych tendencjach stylistycznych, poprzez swoje neostylowe 

realizacje mocno zapisał się w krajobrazie i historii architektury Górnego Śląska. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu płci na zainteresowanie tematyką ekologii i ochrony 

środowiska. Celem badania była analiza zachowań konsumentów produktów ekologicznych i nietestowanych na 

zwierzętach ze względu na płeć. Część badawcza została opracowana na podstawie badań ilościowych, metodą 

badań ankietowych z wykorzystaniem narzędzia badawczego ankiety internetowej, które zostały 

przeprowadzone w 2020 roku na grupie 316 respondentów wśród reprezentantów Politechniki Poznańskiej.  

Z badań wynika, że płeć ma znaczący wpływ na zachowania decyzyjne konsumentów oraz świadomość na temat 

ekologii i ochrony środowiska. Z analiz możemy wnioskować, że kobiety częściej niż mężczyźni dokonują 

zakupu produktów ekologicznych, zwłaszcza z kategorii kosmetyków oraz przywiązują większą wagę, do tego, 

czy podczas ich produkcji były wykonywane testy na zwierzętach. 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie produktem, produkty ekologiczne, ekologia 

 

Analysis of the consumption of ecological products by students in the 

context of gender 

 

Summary 

The article presents the results of research on the impact of gender on interest in ecology and environmental 

protection. The aim of the study was to analyze the behavior of consumers of ecological products and untested 

animal products based on gender. The research part was developed based on quantitative research, survey 

methods using online survey tools, that were conducted in 2020 on a group of 316 respondents among 

representati es of the Poznań Uni ersity of Technology. Research shows that gender has a significant impact on 

consumer decision-making behavior and awareness about ecology and environmental protection. From the 

analyzes, we can conclude that women buy ecological products more often than men, especially from the 

cosmetics category, and attach greater importance to whether animal testing was performed during their 

production. 

 

Keywords: product management, organic products, ecology 

 

1. Wstęp 

Na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie istot zamieszkujących Ziemię wpływa na 

działalność człowieka, która w znacznym stopniu zaburza równowagę ekologiczną (Witek-

Prokop i in., 2016). Wpływ możemy zauważyć w gospodarstwach domowych oraz  

w przedsiębiorstwach, w których poprzez codzienne użytkowanie dóbr generujemy odpady, 

stąd wprowadzono politykę gospodarowania odpadami, która ma na celu przekazanie ich do 

ponownego użytku ze składowiska odpadów (Cichocka i in., 2017). Zwiększenie 

świadomości szkodliwego oddziaływania nadmiernej konsumpcji wśród konsumentów  

i przedsiębiorstw przyczyniło się do wprowadzenia strategii proekologicznych przez 
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przedsiębiorstwa (Stefańska, 2016). Te z kolei przyczyniają się do racjonalnego 

gospodarowania odpadami w postaci na przykład w postaci logistycznego systemu 

gospodarowania odpadami. Obecnie jednym z najpopularniejszych trendów wśród 

konsumentów, który nie może zostać pominięty przez konstruktorów nowych wyrobów, jest 

ochrona środowiska (Witek, 2017). Możemy wyróżnić tutaj ekokonsumpcję, której celem, 

jest zminimalizowanie zmniejszenia oddziaływania procesu konsumpcji na stan środowiska 

(Grębowiec, 2018). 

Większość badań prezentowanych w literaturze naukowej i popularnonaukowej 

wskazuje na rosnącą z każdym rokiem świadomość ekologiczną Polaków, którą możemy 

rozumieć jako związek między stanem otaczającego nas środowiska a ludźmi i ich zdrowiem  

i życiem (Kwiatek i in., 2017). Świadomość ekologiczna nie jest tylko posiadaniem wiedzy na 

ten temat, ale również jej emocjonalnym przyswojeniem, a co za tym idzie podejmowaniem 

odpowiednich kroków (Sowa, 2018), by żyć w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Oprócz świadomości i wiedzy głównymi czynnikami wpływającymi na zachowania 

konsumentów są również osiągane dochody i promocja realizowana przez producentów 

produktów ekologicznych. Zanieczyszczenie środowiska i chęć polepszenia jakości życia 

nakreśla wybory dokonywane przez konsumentów (Dubiel, 2018). Popyt na rynku żywności 

ekologicznej rośnie ze względu na pogłębiającą się świadomość konsumentów i jej 

pozytywny wpływ na organizm człowieka (Hermaniuk, 2018), która powoduje skłonność do 

wydania większej sumy pieniędzy na takie produkty (Grzybowska-Brzezińska i in., 2016).  

Czy płeć ma wpływ na świadomość ekologiczną a w konsekwencji na decyzje  

o zakupie ekologicznych wyrobów? To podstawowe pytanie, na które starają się znaleźć 

odpowiedź autorzy tego artykułu.  

W pierwszej części artykułu odniesiono się do kilku aspektów związanych z tematem 

artykułu w tym: charakterystyki rynku produktów ekologicznych, opakowania produktów, 

wpływu płci na ekologię. Na końcu rozdziału drugiego postawiono dwie hipotezy badawcze, 

które w kolejnej części weryfikowano analizą korelacji badanych zmiennych. Ostatnią część 

stanowi podsumowanie, ograniczenia i wskazanie dalszych kierunków badań. 

2. Przegląd literatury przedmiotu  

Rynek produktów ekologicznych zmienia się coraz bardziej. Na ten fakt wpływa nie 

tylko świadomość klientów, lecz również ich potrzeby, które wymuszają na 

przedsiębiorstwach zmianę konstrukcji wyrobu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Proces produkcji, dobór technik i technologii produkcji wpływa na środowisko naturalne, 

dlatego świadomy oddziaływania substancji trujących i niebezpiecznych na środowisko klient 
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powinien nabywać produkty bezpieczne dla środowiska. Jedną z takich możliwości jest 

kupowanie produktów certyfikowanych (Iurkova i in., 2017), do których konsumenci mają 

większe zaufanie. Certyfikacja jest zapewnieniem producenta, że proces produkcji wyrobu 

przebiegał w warunkach ekologicznych (Wojciechowska-Solis i in., 2016). Ekologiczność 

jest jedną z cech dobrego jakościowo produktu, gdyż wpływa pozytywnie na środowisko  

i użytkowników danego wyrobu (Iurkova i in., 2017). Zdarza się, że poprzez niewiedzę 

konsumenci wpadają w pułapki producentów, którzy poprzez nazwę produktu lub marki 

sugerują, że jest to żywność ekologiczna, mimo, że wcale nie była ona wyprodukowana  

w taki sposób oraz nie uzyskała stosownego certyfikatu (Nestorowicz, 2018). 

Mimo, że rynek żywności ekologicznej bardzo się rozwija i konsumenci są nią 

zainteresowani nadal jej udział jest znikomy w porównaniu do całego rynku żywności 

(Hermaniuk, 2018). Aktualnie bezpośrednia sprzedaż żywności ekologicznej od producenta 

poszerzyła się do sprzedaży w supermarketach i dyskontach (Koreleska i in., 2016), co 

zwiększa konsumentom dostępność produktów ekologicznych i umożliwia rozwój tej gałęzi 

produkcji. Poza samym produktem istotne jest również jego opakowanie, które powinno 

wpisywać się w ekologiczny trend. 

Opakowania są niezbędnym elementem każdego produktu (Nowak i in., 2018) i pełnią 

różne funkcje. Oprócz funkcji transportowej możemy wyróżnić funkcję informacyjną. 

Podczas oglądania produktu i zapoznawania się z jego opisem oraz funkcjami klient musi 

podjąć decyzję, który produkt spełnia jego potrzeby i oczekiwania (Gliniecka, 2017). Oprócz 

podstawowych danych, które znajdują się na produktach, czyli: nazwa produktu i producenta 

oraz marka możemy wyróżnić również informacje, które wpływają na decyzję klienta, czyli 

cechy i właściwości produktu (Ankiel i in., 2018). 

Ogromny wpływ na środowisko mają odpady z opakowań, dlatego ważne jest 

zapobieganie powstawania odpadów i zmniejszenie ich ilości. Kluczowym tutaj wydaje się 

dobór odpowiednich materiałów do wytworzenia produktów (Muweis, 2017), zarówno na 

etapie surowców i półproduktów, jak i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do 

maszyn w procesie produkcyjnym. W kontekście odpadów biodegradowalnych, rosnąca 

świadomość społeczeństwa odnośnie wpływu utylizacji opakowań na środowisko wymusza 

rozwój produkcji opakowań kompostowalnych (Nowak i in., 2018). Znaczna część odpadów 

generowanych w Polsce pochodzi z opakowań produktów użytku codziennego. Dlatego wiele 

przedsiębiorstw analizuje wpływ danego opakowania na środowisko na każdym etapie jego 

życia, zaczynając od produkcji, poprzez użytkowanie kończąc na utylizacji (Pezała i in., 

2016). 



121 

 

Na decyzje o zakupie produktów ekologicznych, obok konstrukcji wyrobu  

i świadomości konsumenta, mogą mieć również cechy demograficzne, a szczególnie płeć. Te 

od dawna wzbudzają zainteresowanie badaczy, jako element, który może warunkować 

zachowania oraz zainteresowania nabywców produktów ekologicznych. Zakłada się, że 

decyzje podejmowane przez kobiety i mężczyzn mogą się różnić (Angowski, 2017). Kobiety, 

szczególnie te, które posiadają dzieci w porównaniu do mężczyzn zdecydowanie bardziej są 

przychylne do konsumpcji ekologicznej. Troska o zdrowie rodziny i dzieci przyczynia się do 

zakupów produktów ekologicznych (Witek, 2017). 

Dużą świadomość konsumentów możemy również zauważyć na rynku kosmetycznym. 

Klienci interesują się doborem oraz pochodzeniem składników produktu, dlatego rośnie popyt 

na kosmetyki naturalne (Kaźmierczak i in., 2018). W podjęciu decyzji przez konsumentów 

ważny jest cały proces produkcji, w tym udział zwierząt (np. na potrzeby testowania 

produktu) oraz produkcja opakowania. Z badań wynika, że najczęściej kosmetyki naturalne 

kupują kobiety w wieku 19-29 lat (Kantor i in., 2019). 

Na rynku kosmetycznym producenci są świadomi problemu, jakim jest testowanie 

produktów i ich składników na zwierzętach, dlatego pracują nad wyeliminowaniem takich 

działań. W celu potwierdzenia podejmowanej inicjatywy przedsiębiorstwa posiadają 

certyfikaty potwierdzające nietestowanie produktów na zwierzętach, czy publicznie deklarują 

politykę firmy w tym obszarze (Płoska 2018). W oparciu o powyższą analizę literaturową na 

potrzeby badań w zakresie produktów ekologicznych zdefiniowano dwie hipotezy badawcze. 

H1. Kobiety częściej dokonuj  zakupu produkt w ekologicznych, ze względu na częstsze 

zainteresowanie tematyk  ekologii względem mężczyzn. 

H2. Kobiety częściej kupuj  kosmetyki ekologiczne, ze względu na przywi zywanie większej 

uwagi przy zakupie tych produkt w na testy wykonywane na zwierzętach względem mężczyzn. 

3. Metoda badawcza  

Dane do analiz zebrano w oparciu o badanie ilościowe, z wykorzystaniem 

internetowych badań ankietowych. Te przeprowadzono w marcu i kwietniu 2020 roku na 

próbie 316 respondentów. Grupą badanych byli studenci różnych kierunków Politechniki 

Poznańskiej (tabela 1). Wielkość frakcji przyjęto na poziomie 0,5, błąd maksymalny na 

poziomie 5% a poziom ufności na poziomie 95%. W badaniu wzięło udział 178 kobiet 

(56,3% badanych) i 138 mężczyzn (43,7% badanych). Liczba badanych spełnia minimalną 

wymaganą liczbę osób w próbie, przy założeniu powyższych parametrów. 
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Tabela 1. Liczba i procent studentów z poszczególnych wydziałów (opracowanie własne) 

Wydział 
Liczba 

studentów 
Procent 

Wydział Architektury 23 7,3 % 

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 22 7 % 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji 36 11,4 % 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 56 17,7 % 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 20 6,3 % 

Wydział Inżynierii Mechanicznej 34 10,8 % 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 20 6,3 % 

Wydział Inżynierii Zarządzania 76 24,1 % 

Wydział Technologii Chemicznej 29 9,2 % 

 

W przeważającej części badanymi były osoby w wieku pomiędzy 20, a 22 rokiem życia 

(71,2% respondentów). Studenci w wieku 23 lat stanowili 13,6% wszystkich respondentów,  

a studenci w wieku 19 lat 11,3% (rys. 1). 

 
Rys. 1. Rozkład wieku badanych (opracowanie własne) 

 

Poza pytaniami metryczkowymi pojawiło się 8 pytań związanych z tematem 

przewodnim badania, w których respondenci zostali zapytani o: zainteresowanie tematyką 

ekologii i ochrony środowiska, kategorie, z których najczęściej kupują produkty ekologiczne, 

czynniki, które wpływają na zakup produktów ekologicznych, aspekty dotyczące produktu, 

które wpływają na zakup produktów ekologicznych, czy źródła wiedzy, które wpływają na 

wiedzę dotyczącą produktów ekologicznych. Uzyskane odpowiedzi poddano analizie 

statystycznej z wykorzystaniem analizy regresji. Regresja liniowa umożliwiła weryfikację 

hipotez i ustalenie zależności liniowej między badanymi zmiennymi. Analizę 

przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania Statistica 13.3. 

4. Wyniki badań i dyskusja 

Celem badań była analiza wpływu płci na zainteresowanie tematyką ekologii i ochrony 

środowiska, a w konsekwencji przybliżenie znaczenia płci w kształtowaniu zachowań 

nabywców oraz wpływu wiedzy na ich decyzje zakupowe produktów ekologicznych. 

Respondentom zadano pytanie „W jakim stopniu interesujesz się tematem związanym  
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z ekologią oraz ochroną środowiska?”. Do oceny zainteresowania zagadnieniami ochrony 

środowiska wykorzystano skalę od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało brak wykazywania 

zainteresowania, a 7 zainteresowanie wyrażane w dużym stopniu. 

 
Rys. 2. Porównanie stopnia zainteresowania tematem ekologii oraz ochrony środowiska kobiet i mężczyzn 

(opracowanie własne) 

 

Na rysunku 2 zauważyć można jednoznacznie, że kobiety wykazują dużo większe 

zainteresowanie tematem ekologii i ochrony środowiska a niżeli mężczyźni. Zróżnicowanie 

jest największe przy ocenach 1 oraz 2, które wskazują na brak zainteresowania tematyką 

ekologii (3% kobiet i 21% mężczyzn). W przypadku ocen 5 i 6, które potwierdzają wśród 

badanych duże i bardzo duże zainteresowanie tematem ekologii znalazło się 58% badanych 

kobiet i aż o 20% mniej badanych mężczyzn. Wyniki prezentowane na rysunku 2 świadczą  

o zróżnicowaniu zainteresowania tematami ekologii względem płci. 

Następnym badanym związkiem pomiędzy danymi było porównanie oceny wiedzy na 

temat składu produktów ekologicznych oraz ich procesu wytwarzania pomiędzy kobietami  

a mężczyznami. Respondentom zadano pytanie „Jak oceniasz swoją wiedzę odnośnie składu 

produktów ekologicznych oraz procesu wytwarzania takich produktów i ich opakowań?”. Do 

oceny wiedzy respondentów w tym zakresie wykorzystano również skalę od 1 do 7, gdzie 1 

oznaczało brak wiedzy, a 7 obszerna, ekspercka wiedza w tym zakresie.  

Kobiety wykazując większe zainteresowanie tematyką oraz ochroną środowiska mają 

większą wiedzę z zakresu procesu produkcji produktów ekologicznych oraz ich opakowań,  

a co za tym idzie mają większą świadomość odnośnie składu produktów i pochodzenia 

składników, co możemy zaobserwować na rysunku 3. 
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Rys. 3. Porównanie wiedzy kobiet i mężczyzn odnośnie składu produktów ekologicznych oraz procesu 

wytwarzania takich produktów i ich opakowań (opracowanie własne) 

 

Dalej zaprezentowano wyniki porównania stopnia wpływu testowania produktu na 

zwierzętach pomiędzy kobietami a mężczyznami. W pytaniu respondenci mieli ocenić swoją 

wiedzę w skali od 1 do 7, gdzie 1 – brak, a 7 – duży wpływ. 

Rys. 4. – Porównanie stopnia wpływu testowania produktu na zwierzętach na wybór produktów (opracowanie 

własne) 

 

Z wykresu jasno wynika, że 42% badanych nie wybiera produktu pod kątem testowania 

produktu na zwierzętach, natomiast 23% badanych kobiet deklaruje, że ma to dla nich duży 

wpływ. Wykres obrazuje nam różnice stopnia wpływu testowania produktu na zwierzętach  

w procesie decyzyjnym nabywców w kontekście płci. 

Z udzielonych odpowiedzi możemy wywnioskować sporą zależność pomiędzy 

analizowanymi zmiennymi. Widzimy, że postrzeganie ekologii i produktów ekologicznych 

przez kobiety jest inne niż przez mężczyzn.  

W drugiej części badań zweryfikowano dwie hipotezy badawcze. Do analizy danych 

pod kątem rzetelności testów wykorzystano wskaźnik Alfa Cronbacha (α) dla mierzenia 

wewnętrznej spójności danych. Wskaźnik ten wynosi 0,91. Do analizy korelacji między 

poszczególnymi zmiennymi zaprezentowanych w tabeli 2 przyjęto współczynnik korelacji  

p < ,05. Na podstawie wyników badań potwierdzić można wszystkie hipotezy badawcze 

(tabela 2). 
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Tabela 2 – Wyniki korelacji hipotez badawczych (opracowanie własne) 

Hipoteza badawcza Wynik Korelacja 
Znaczenie 

korelacji 

H1. Kobiety częściej dokonują zakupu produktów 

ekologicznych, ze względu na częstsze zainteresowanie 

tematyką ekologii względem mężczyzn. 

Potwierdzona 

korelacja 

 

0,2741 

 

Związek jest 

słaby 

 

H2. Kobiety częściej kupują kosmetyki ekologiczne, ze 

względu na przywiązywanie większej uwagi przy 

zakupie tych produktów na testy wykonywane na 

zwierzętach względem mężczyzn. 

Potwierdzona 

korelacja 

 

0,42 

 

Związek jest 

umiarkowanie 

silny 

 

 

Wyniki badań dotyczące wpływu płci na decyzje zakupowe konsumentów produktów 

ekologicznych potwierdzają założone hipotezy badawcze. Wykazana zależność potwierdza na 

korelację płci i zainteresowania tematyką ekologii oraz ochrony środowiska, ponadto 

wskazuje również na przywiązywanie większej uwagi na testy wykonywane na zwierzętach 

podczas procesu powstawania produktu przez kobiety przy dokonywaniu decyzji 

zakupowych. 

6. Podsumowanie 

Celem podjętych badań było zbadanie wpływu czynnika, jakim jest płeć na 

zainteresowanie nabywców produktami ekologicznymi i wiedzą na ich temat. W niniejszym 

artykule zwrócono uwagę  na wpływ świadomości i wiedzy odnośnie procesu powstawania 

produktu na decyzje zakupowe nabywców produktów ekologicznych i nietestowanych na 

zwierzętach. 

W badaniach potwierdzono hipotezy badawcze i udowodniono, że kobiety w wieku  

19-24 lat w większym stopniu niż mężczyźni interesują się tematem ekologii oraz ochrony 

środowiska, co przyczynia się do większej świadomości na temat procesu powstawania 

produktu i jego opakowania. Wiedza na temat składu produktu pozwala na świadome 

nabywanie produktów ekologicznych zwłaszcza tych nietestowanych na zwierzętach. Kobiety 

mając na względzie dobro i zdrowie rodziny decydują się na zakup produktów  

o sprawdzonym składzie, które minimalizują negatywny wpływ na naszą planetę. Częściej 

dokonują zakupu produktów ekologicznych, zwłaszcza z kategorii kosmetyków oraz 

przywiązują większą wagę, do tego, czy podczas ich produkcji były wykonywane testy na 

zwierzętach. 

W przeprowadzonych analizach zwrócić uwagę należy na ograniczenia, jakimi są 

badani respondenci, studenci Politechniki Poznańskiej. W przyszłości należy rozszerzyć 

grupę badanych o różne grupy wiekowe i różne regiony, niemniej pierwsze analizy  

w obszarze wpływu płci na decyzje podejmowane w zakresie zakupu produktów 

ekologicznych wydają się w pełni uzasadnione. 
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Streszczenie 

Punkt widzenia to ważna kategoria w badaniach językoznawczych. Analiza poszczególnych perspektyw 

wyrażonych w utworze literackim pozwala na jego pełniejsze zrozumienie i dokładniejsze odczytanie danego 

tekstu. Choć analiza punktów widzenia jest istotna przede wszystkim w kontekście narratologii, a więc  

w badaniach dotyczących wielowątkowych tekstów epickich, w których występuje typowy narrator, również  

w przypadku liryki można mówić o zjawisku wielogłosowości. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 

wielości punktów widzenia na przykładzie poezji Wisławy Szymborskiej oraz analiza narzędzi lingwistycznych 

służących stworzeniu wrażenia współwystępowania różnych perspektyw w warstwie językowej i w kompozycji 

wiersza „Muzeum”. Takie opracowanie stwarza podstawy do bliższego zbadania przekładów literackich wierszy 

polskiej noblistki ze szczególnym uwzględnieniem kategorii punktu widzenia ukrytego w oryginale  

i tłumaczeniu. 

 

Słowa kluczowe: punkt widzenia, wielogłosowość, Wisława Szymborska, przekład literacki 

 

Point of view hidden in language and composition of a lyrical poem – the 

analysis of “Museum” by Wislawa Szymborska 

 

Summary 

Point of view is an important category in linguistic research. The analysis of particular perspectives expressed in 

a literary work helps to better understand the given text. Although the viewpoint analysis is crucial, first of all, in 

the context of narratology, so in the research concerning multiplot epic texts in which there is a typical narrator, 

also in case of the lyric one can refer to polyphony phenomenon. The aim of this article is to show the multitude 

of  iewpoints using the example of Wislawa Szymborska’s poetry and the analysis of linguistic instruments 

which serve to create the impression of parallel perspectives expressed in language and composition of the poem 

“Museum”. Such an analysis gi es foundations for more thorough examination of literary translations of Polish 

Nobel Prize winner poems with a special regard to the viewpoint category hidden in the original text and its 

translation. 

 

Keywords: point of view, polyphony, Wislawa Szymborska, literary translation 

 

1. Wstęp 

Poezja Wisławy Szymborskiej stwarza szerokie pole do analiz zarówno literackich, jak  

i językowych. Wielość środków językowych, którymi posługuje się poetka, aby dobitnie, 

aczkolwiek z humorem i dystansem wyrazić jakąś głębszą myśl czy refleksję filozoficzną, 

zaskakuje niejednego odbiorcę jej wierszy i stanowi wyzwanie w trakcie tłumaczenia na 

języki obce. Nie inaczej jest w przypadku, zdawałoby się, nieskomplikowanego wiersza 

„Muzeum”, który okazuje się znacznie bardziej złożony, zwłaszcza, jeśli przyjrzeć się jego 

kompozycji i różnym perspektywom, z jakich podmiot liryczny odnosi się do motywu 

przemijania. Ten utwór świadczy o tym, jak ważny jest punkt widzenia w prowadzeniu 
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narracji przez podmiot liryczny (oczywiście w mikroskali wiersza i z zastrzeżeniem, że nie 

jest to typowa forma opowiadania fabuły w rozumieniu literaturoznawczym). 

Zacznę od krótkiego zdefiniowania, w jaki sposób w językoznawstwie rozumiane jest 

pojęcie „punkt widzenia”. Następnie poddam analizie językowej wiersz „Muzeum”. Odniosę 

się do jego kompozycji ze szczególnym uwzględnieniem kategorii punktu widzenia i różnych 

narzędzi językowych sygnalizujących odmienne perspektywy widoczne w utworze. Postaram 

się dowieść, iż mogą one świadczyć o kilku postaciach podmiotu lirycznego, który ujawnia 

swą obecność. W kolejnej części porównam polski oryginał z angielskim i rosyjskim 

przekładem z uwzględnieniem omawianych wcześniej kwestii, aby w zakończeniu wyciągnąć 

wnioski wynikające z językowej analizy wiersza „Muzeum” w kontekście przekładu 

artystycznego. 

2. Punkt widzenia w językoznawstwie 

Od razu warto zaznaczyć, że „punkt widzenia” to termin niejednoznaczny – w różnych 

pracach można spotkać się z uwzględnieniem odrębnych aspektów tego zagadnienia i nie 

sposób przedstawić tu wyczerpującej charakterystyki tego pojęcia. Ograniczę się, więc do 

krótkiej wzmianki na temat kilku badaczy, którzy poświęcili temu zagadnieniu swoje 

publikacje.  

Ronald Langacker – czołowy przedstawiciel teorii kognitywnej – definiuje punkt 

widzenia, jako „miejsce zajmowane w określonym momencie przez nadawcę lub odbiorcę” 

(Langacker, 2008), jak pisze Majdzińska, powołując się na prace Langackera, „ta sama 

sytuacja może być postrzegana i opisywana z różnych punktów widzenia, czego następstwem 

jest powstanie różnych jej obrazów, a nadawca może przyjąć (mentalny) punkt widzenia, 

który nie będzie tożsamy z jego faktycznym umiejscowieniem lub może opisać sytuację  

z punktu widzenia innej osoby” (Majdzińska, 2014). 

Wśród polskich badaczy rozpatrujących zagadnienie punktu widzenia należy wymienić 

Elżbietę Tabakowską i Jerzego Bartmińskiego. Tabakowska rozwija założenia Langackera  

i zwraca uwagę na złożony charakter zagadnienia, patrząc przez pryzmat tłumaczenia 

literackiego. Pisząc o językowych wyznacznikach punktu widzenia, sygnalizuje, że 

literaturoznawca stwierdzi, iż punkt widzenia to „pozycja przyjęta przez narratora  

w opowiadaniu zdarzeń”, natomiast kognitywista utożsami punkt widzenia ze 

światopoglądem. Tabakowska dodaje, że „rola zwykłego widza (podmiotu niejako 

„automatycznie rejestrującego obraz) staje się rolą świadomego obserwatora, który nie tylko 

wybiera sobie przedmiot obserwacji, lecz także wzbogaca tę obserwację komentarzem (na 

przykład aksjologiczną oceną), a percepcja staje się interpretacją” (Tabakowska, 2004). 
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Tabakowska zauważa też różnicę pomiędzy punktem widzenia (jednowymariowym)  

i perspektywą (wielowymiarową), która często jest utożsamiana z punktem widzenia  

i używana synonimicznie z tym terminem (Bartmiński i in., 2004). Z kolei reprezentujący 

lubelską szkołę etnolingwistyczną Jerzy Bartmiński określa punkt widzenia jako „czynnik 

podmiotowo-kulturowy, decydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m.in.  

o kategoryzacji przedmiotu, o wyborze postawy onomazjologicznej przy tworzeniu jego 

nazwy, o wyborze cech, które są o przedmiocie orzekane w konkretnych wypowiedziach  

i utrwalone w znaczeniu. Przyjęty przez podmiot mówiący jakiś punkt widzenia funkcjonuje, 

więc jako zespół dyrektyw kształtujących treść i strukturę treści słów i całych wypowiedzi, 

dających też podstawę do identyfikacji gatunków mowy i stylów językowych” (Bartmiński, 

1990). 

Wybitny literaturoznawca rosyjski – Borys Uspienski – nie skupia się na stworzeniu 

jednej definicji punktu widzenia w dziele literackim, lecz szczegółowo analizuje możliwe 

aspekty zagadnienia z uwzględnieniem planu ideologii, frazeologii, przestrzeni, czasu, 

psychologii. Uspienski pokazuje, za pomocą, jakich narzędzi językowych można 

zidentyfikować je w narracji na przykładzie powszechnie znanych tekstów rosyjskich (m.in. 

„Wojna i pokój” Tołstoja) oraz wskazuje, że punkt widzenia może być zmienny, ukryty za 

pomocą rozmaitych zabiegów językowych (np. mowa pozornie zależna). Sygnalizuje, że 

często wyraża się on w języku, którym posługują się poszczególni bohaterowie, może być 

obiektywny lub subiektywny, może ewoluować wraz z rozwojem fabuły, a różne perspektywy 

mogą się przeplatać (Uspienski, 1997). W kontekście analizy utworów lirycznych szczególnie 

ciekawe wydają się analizy dotyczące czasowo-przestrzennego i psychologicznego punktu 

widzenia przeprowadzone w pracy rosyjskiego lingwisty. 

Pojęcie punktu widzenia i wielogłosowości tekstu literackiego można odnieść nie tylko 

do prozy, ale również do poezji, o czym świadczy m.in. rozprawa Jana Grzeni zatytułowana 

„Język poetycki, jako struktura polifoniczna. Na materiale poezji polskiej XX wieku”,  

w której autor analizuje zagadnienie wielogłosowości tekstów poetyckich. Grzenia stwierdza 

m.in., że „pojęcie polifonii językowej jest potrzebne, aby dokonać charakterystyki tekstu 

poetyckiego, w którym mieszają się i nakładają różne języki, style i ramy pragmatyczne oraz 

aby płaszczyznę językowo-tekstową potraktować, jako miejsce zetknięcia się różnych 

punktów widzenia. Ta koncepcja jest oczywiście inspirowana myślą Bachtina, zgodnie,  

z którą za dialogiem tekstów ukrywa się dialog osobowości” (Grzenia, 1999). Również 

Renata Grzegorczykowa i Jerzy Bartmiński zwracają uwagę na wielogłosowość poezji, 

przywołując wiersze Wisławy Szymborskiej (Grzegorczykowa, 2004; Bartmiński i in., 2004). 
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3. Analiza językowa wiersza „Muzeum” 

 Uwagi wstępne 

Wiersz „Muzeum” składa się z sześciu zwrotek, strofy pierwsza, druga, czwarta i piąta mają 

po trzy wersy, a strofy trzecia i szósta – po cztery wersy. Trzy pierwsze zwrotki zawierają 

przede wszystkim obserwacje osoby mówiącej w utworze (podmiot znajduje się w przestrzeni 

tytułowego muzeum, ale jego spostrzeżenia stanowią zapis zarówno tego, co widzi wokół 

siebie, jak i głębszych refleksji, które nasuwają mu się, gdy ogląda eksponaty). Trzy kolejne 

strofy kryją w sobie humorystycznie przedstawioną pointę dobitnie wyrażoną w ostatniej 

osobistej zwrotce, w której jednoznacznie ujawnia się podmiot liryczny. W kompozycji 

utworu trzy pierwsze zwrotki bazują na antytezach, formach bezosobowych  

i równoważnikach (np. jest… – nie ma…, są… – gdzie…?, zgromadzono…), w trzech 

kolejnych pojawiają się liczne animizacje przedmiotów muzealnych (np. chichocze szpilka, 

przegrała dłoń, zwyciężył but). Warto zauważyć, że tylko ostatnia zwrotka zawiera wyraźnie 

autorski punkt widzenia, ponieważ ujawnia się pierwszoosobowy podmiot liryczny za 

pomocą zaimków osobowych i pierwszej osoby czasownika (Co do mnie, żyję…; mój 

wyścig). Można, zatem stwierdzić, że kolejne zwrotki prowokują czytelnika do własnych 

przemyśleń, przedstawiają z różnych wymiarów czasowo-przestrzennych (Uspienski, 1997) 

życie każdego człowieka. Podmiot liryczny to człowiek zwiedzający muzeum, wnikliwy 

obserwator, osoba nieprzeciętna, myśląca, zadająca sobie pytania. Ma doświadczenie 

życiowe, które pozwala jej przyjmować szeroką perspektywę i dostrzegać w przedmiotach 

muzealnych historie ludzi, którzy już odeszli.  

 Strofa pierwsza  

Głównymi narzędziami wykorzystanymi w pierwszej zwrotce są antytezy. Zestawione zostają 

związane ze sobą pojęcia konkretne i abstrakcyjne. Talerze i obrączki, które widzi podmiot – 

obserwator znajdujący się przed gablotkami muzealnymi – wywołują w nim skojarzenia  

z funkcjami, jakie te przedmioty wypełniały w dalekiej przeszłości – spożywanie apetycznych 

posiłków, znak połączenia szczęśliwych małżonków. Opozycja na poziomie gramatycznym 

(coś jest – czegoś nie ma) uświadamia upływ czasu, a w kolejnych wersach osoba mówiąca 

przyjmuje coraz szerszą perspektywę czasową i psychologiczną. Podmiot wypowiada się  

w czasie teraźniejszym, co wskazuje na jego obecność w muzeum i bycie naocznym 

obserwatorem, jednak odnosi się on do uniwersalnego motywu przemijania. Dopowiedzenie, 

„od co najmniej trzystu lat” wskazuje na jego doświadczenie i wiedzę. 
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 Strofa druga 

W kolejnej zwrotce w dalszym ciągu wykorzystywane są antytezy, ale zbudowane w inny 

sposób. Wymieniane są przedmioty (wachlarz, miecz) i padają pytania retoryczne o sytuacje, 

w których mogłyby być wykorzystane te eksponaty (rumieńce, jako przejaw przegrzania bądź 

zawstydzenia, gniew, jako metafora walki, wojny). Znów pojawia się opozycja pomiędzy 

łatwymi do konceptualizacji pojęciami konkretnymi, a słowami, które zawierają w sobie 

metaforę sytuacji bardziej abstrakcyjnych. Osoba mówiąca nie jest biernym obserwatorem, 

zastanawia się nad historią i przeszłością. Podobnie jak w poprzedniej zwrotce dopowiedzenie 

w ostatnim wersie wskazuje na szerszą wiedzę podmiotu, który wie, że czasu nie da się 

zatrzymać i nie ma powrotu do przeszłości. Słowa „I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie”  

w czasie teraźniejszym świadczą o racjonalnej ocenie sytuacji – podmiot wyraża rozsądne 

stwierdzenie zawierające w sobie element żalu i tęsknoty za dźwiękami instrumentu 

rozbrzmiewającymi kiedyś o zmierzchu. 

 Strofa trzecia 

Trzecia strofa rozpoczyna się od bezosobowego stwierdzenia w czasie przeszłym (a więc inny 

punkt widzenia), wymieniona zostaje liczba zgromadzonych eksponatów. Proces ich 

pozyskiwania to czynność zakończona, zostaje przedstawiona, jako fakt dokonany. Kolejne 

dwa wersy nie pasują charakterem do poprzednich – następuje przeskok do czasu 

teraźniejszego i opisu sytuacji w muzeum. Zaskakujące zestawienie słów „omszały woźny” 

zwraca uwagę, ponieważ epitet „omszały” nie pasuje do żywego człowieka, lecz do 

przedmiotu, który leżał długo w jednym miejscu bez ruchu. Woźny staje się łącznikiem 

pomiędzy światem ludzi (przeżywanym) i martwych przedmiotów, (które „przeżyły” swoich 

właścicieli). Omszały nasuwa skojarzenia z przeszłością, ale zdanie jest w czasie 

teraźniejszym i ma zupełnie inny charakter niż poprzedni dwuwiersz, pojawia się w nim rym 

słodko-gablotką nadający mu żartobliwy ton. Woźny przyjmuje inną perspektywę niż 

podmiot liryczny z pierwszych dwóch strof – jest bierny, na co wskazuje epitet „omszały” 

oraz drzemanie dozorcy w sali muzealnej. Stróż nie przejmuje się losem ludzi, po których 

pozostały jedynie przedmioty zgromadzone w muzeum, ma neutralny stosunek, nie martwi się 

płynącym czasem. 

 Strofa czwarta 

Czwarta strofa to zapis tryumfu przedmiotów. Zdania zapisane są w czasie teraźniejszym,  

a pierwsze dwa wersy podobnie jak końcówka poprzedniej zwrotki charakteryzują się 

lekkością i rytmicznością (ptasie-czasie). Podmiot liryczny przybiera perspektywę odmienną 

od tej na początku utworu: struktury typowe dla opisu zostały zastąpione konstrukcjami 
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wyrażającymi element oceny i oglądu zdarzeń z większej perspektywy czasowej, pojawiają 

się metafory i personifikacje przedmiotów muzealnych. 

 Strofa piąta 

Piąta strofa to rozwinięcie myśli tryumfu przedmiotów. W dalszym ciągu występują metafory 

i personifikacje, ale zmienia się czas gramatyczny – widać inną perspektywę niż  

w poprzedniej zwrotce pisanej w czasie teraźniejszym. Teraz pojawia się stwierdzenie faktów 

w czasie przeszłym – korona, rękawica i but okazały się trwalsze niż głowa, dłoń i noga. 

 Strofa szósta 

Szósta strofa różni się od pozostałych ze względu na osobiste stanowisko podmiotu. 

Występują w niej zaimki „mnie” i „mój”, które jednoznacznie wskazują na ujawniający się 

podmiot liryczny. Humorystyczny stosunek jest wyrażony za pomocą metafory (wyścig  

z suknią) i personifikacji (suknia „ma upór”). Szósta strofa wykazuje pewne podobieństwo  

z czwartą zwrotką ze względu na użycie czasu teraźniejszego i występowanie elementów 

humorystycznych wyrażających dystans podmiotu do upływającego czasu (czyli inny 

stosunek niż w bardziej oficjalnych formach bezosobowych na początku utworu).  

O podobieństwie świadczą też rymy (tu: wierzyć-przeżyć, trwa-ma), które występują tylko  

w humorystycznych fragmentach. W tej zwrotce pojawia się także jedyny w całym wierszu 

zwrot do odbiorcy „proszę wierzyć”, który mimo użycia oficjalnej konstrukcji 

grzecznościowej ma zupełnie inny wydźwięk – świadczy o bojowości podmiotu i ironii,  

z jaką odnosi się on do przemijania. 

4. Przekłady na język angielski i rosyjski 

Tabela 1. Wiersz „Muzeum” w oryginale i przekładzie na j. angielski i rosyjski (opracowanie własne) 
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Głównymi wyznacznikami punktu widzenia w wierszu „Muzeum” wymienionymi 

przeze mnie w poprzednim podrozdziale były: użycie czasu teraźniejszego i przeszłego, 

konstrukcje bezosobowe, antytezy, metafory (animizacje i personifikacje) oraz zaimki. Istotne 

okazały się też zestawienia pojęć konkretnych i abstrakcyjnych oraz epitety i rymy 

występujące tylko w niektórych fragmentach utworu (wrażenie odrębnego głosu stworzonego 

za pomocą języka – por. Grzenia 1999). Analizując przekład literacki, warto przyjrzeć się 

temu, jak te wyznaczniki zostały zachowane w tłumaczeniach utworu Szymborskiej
87

. 

Tworzenie różnych perspektyw za pomocą czasów zachowano zarówno w przekładzie 

angielskim (choć tu przeszłość wyrażana jest gramatycznie z perspektywy teraźniejszości za 

pomocą czasu teraźniejszego Present Perfect), jak i rosyjskim. Struktury bezosobowe 

pojawiają się w antytezach w dwóch pierwszych zwrotkach, w angielskim przekładzie 

występuje dodatkowy zaimek wskazujący „here”, który podkreśla znajdowanie się osoby 

mówiącej w przestrzeni muzeum. Końcówka pierwszej strofy nabiera nieco innego charakteru 

w obu tłumaczeniach niż w wierszu Szymborskiej. W oryginale ma ona ewidentny charakter 

dopowiedzenia i może się łączyć zarówno z pierwszym, jak i drugim wersem, a liczba lat 

podana jest orientacyjnie (co najmniej). Angielskie tłumaczenie łączy lata z obrączkami, które 

mają świadczyć o odwzajemnionej miłości, która przeminęła, eufemizm w stronie biernej 

„has been gone” – ‘odeszła (umarła)’ dodatkowo personifikuje pojęcie abstrakcyjne,  

a w tekście Szymborskiej dopiero w drugiej części utworu pojawiają się takie stylistyczne 

zabiegi językowe – początek ma charakter opisowy i bezosobowy, co wpływa na wielogłos  

w warstwie językowej i kompozycji całego utworu. W przekładzie rosyjskim liczba lat 

podana jest dokładnie „вот уже триста лет” – ‘już trzysta lat’, bliższe oryginałowi byłoby 

zamienienie kolejności dwóch ostatnich słów w tym wersie, wskazujące na pewną 

niedookreśloność. Tłumacz trzyma się jednak wiernie antytez zbudowanych na zasadzie: 

obecność przedmiotu konkretnego – brak pojęcia abstrakcyjnego. Antytezy są też zachowane 

w tłumaczeniu angielskim. W drugiej zwrotce również występują takie zestawienia,  

w angielskim tłumaczeniu w pytaniach retorycznych pojawia się orzeczenie („is”), które jest 

domyślne w oryginale. Z kolei w przekładzie rosyjskim tłumacz wyprzedza autorkę, bo 

personifikuje gniew, pytając, gdzie się on podział („куда делся”), w oryginale Szymborskiej 

pierwszym ożywionym obiektem jest lutnia – zwiastun licznych animizacji w drugiej części 

utworu. 

                                                 
87

 Z uwagi na ograniczenia objętościowe będzie to syntetyczna analiza dwóch tłumaczeń – angielskiego 

opublikowanego w wersji drukowanej przez uznany duet tłumaczy poezji Wisławy Szymborskiej: S. Barańczaka 

i C. Cavanagh oraz rosyjskiego opublikowanego w Internecie przez G. Hodorkowskiego – 

https://stihi.ru/2008/12/17/1108 [dostęp online 22.05.2020]. 
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W trzeciej zwrotce bezosobowa opisowa konstrukcja w czasie przeszłym „z braku 

wieczności zgromadzono” została w obu przekładach wzbogacona leksykalnie – wieczność 

jest pojęciem ożywionym w przekładzie rosyjskim (dodatkowy czasownik w formie osobowej 

„отсутствует” – ‘jest nieobecna’), a po angielsku dosłownie ‘jest wyprzedana, skończyła się’ 

(idiomatyczne wyrażenie w stronie biernej ‘to be out of stock’). Struktury bezosobowe w obu 

przekładach zachowano z wykorzystaniem strony biernej („ha e been ammased” i „здесь 

собраны”). Kolejny dwuwers zgodnie z zamysłem autorki został przetłumaczony w czasie 

teraźniejszym i stanowi przeskok do humorystycznego punktu widzenia w prowadzonej 

narracji. W angielskim tłumaczeniu zostaje zachowany wprowadzony przez Szymborską rym 

(slumber-number), ale w związku z tym pojawia się dodatkowa informacja (której brak  

w oryginale) o numerze gablotki przeniesiona do kolejnej zwrotki. Z kolei w rosyjskim 

tłumaczeniu w ogóle nie występują rymy, co powoduje, że zostaje utracony wyraźny sygnał 

zmiany punktu widzenia, z którego będzie prowadzona dalsza narracja. Niepasujący do 

woźnego epitet „omszały” zachowano w obu przekładach („moss-grown” – ‘porośnięty 

mchem’, „замшелый” – ‘omszały’). Słodka drzemka została przełożona na język angielski za 

pomocą idiomatycznego wyrażenia „golden slumber”, w tłumaczeniu rosyjskim strażnik 

„подрёмывает” – ‘podrzemuje’ (a więc budzi się i przysypia), w oryginale zaś po prostu 

„drzemie”. 

Czwarta zwrotka w obu przekładach zachowuje swój humorystyczny charakter  

i gramatyczny czas teraźniejszy, zanimizowane obiekty muzealne „cichutko tryumfują  

w czasie” (ang. „celebrate their silent triumphs” – ‘świętują swoje małe zwycięstwa’, ros. 

„тихонько во времени торжествуют” – ‘cichutko tryumfują w czasie’, w wersji rosyjskiej 

pojawia się dodatkowy zaimek wskazujący „здесь” – ‘tutaj’). Również szpilka po śmieszce  

z Egiptu jest poddana językowej personifikacji i „chichocze” (ang. – „giggles”, ros. – 

„смеётся”). 

Ostateczny tryumf przedmiotów nad człowiekiem w zwrotce piątej w obu 

tłumaczeniach jest wiernie zachowany w czasie przeszłym i aspekcie dokonanym,  

a przedmioty w dalszym ciągu są poddawane uosobieniu. W angielskim przekładzie dłoń 

(węższe pojęcie) została zastąpiona ręką (szersze znaczenie), a noga – stopą (zawężenie 

znaczenia). W rosyjskim tłumaczeniu zwraca uwagę zmiana szyku w drugim i trzecim wersie 

– wszystkie eksponaty muzealne są wymieniane na początku, a dopiero potem wyrażony jest 

ich tryumf nad częściami ludzkiego ciała. 

Ostatnia zwrotka w obu przekładach jest znów w czasie teraźniejszym i w obu 

tłumaczeniach obecność podmiotu pierwszoosobowego zostaje ujawniona za pomocą 
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zaimków osobowych („me”, „I”; „мне”, „я”). W przekładzie angielskim autorzy dążą do 

oddania rymów z oryginału (rymy są charakterystyczne w humorystycznych fragmentach 

wiersza, Szymborska na ogół posługuje się wierszem białym), stąd drobne przesunięcia 

leksykalne, np. konstrukcja „I am still ali e, you see” – ‘jestem wciąż żywa, 

widzicie/rozumiecie’ zamiast „żyję, proszę wierzyć”. Wyścig z suknią jest oddany po 

angielsku za pomocą metafory szalejącej bitwy. Z kolei w tłumaczeniu rosyjskim zgubione są 

rymy, ale oddany jest humorystyczny charakter tej części za pomocą metafory ciągłej 

rywalizacji/walki z upartą suknią. Wers kończący utwór zawierający dwuznaczny czasownik 

„przeżyć” (‘przetrwać i żyć dłużej niż ktoś inny’) został dosłownie potraktowany w języku 

rosyjskim, jako „пережить”. W tłumaczeniu angielskim ‘suknia jest zdeterminowana wciąż 

żyć, kiedy ja odejdę’ – mocniej zasygnalizowano personifikację sukni i obecność 

pierwszoosobowego podmiotu – pojawia się dodatkowy zaimek „I”.  

5. Wnioski 

W przedstawionej analizie zaprezentowano możliwą interpretację wiersza Wisławy 

Szymborskiej „Muzeum”, uwzględniającą kluczową kategorię punktu widzenia, który może 

się zmieniać w zależności od wykorzystywanych narzędzi językowych. Zróżnicowanie stylu 

wewnątrz poszczególnych strof świadczy o wielogłosowości i pozwala wyróżnić różne 

perspektywy, jakie można znaleźć w utworze. Podmiot liryczny przyjmuje kilka pozycji – 

neutralnego obserwatora, rozmyślającego filozofa, wreszcie nastawionego bojowo do życia 

człowieka, który z dystansem, humorem i ironią stara się spojrzeć na frapujący ludzi od 

wieków problem przemijania. 

Różne punkty widzenia widoczne w utworze świadczące o wielogłosie wynikają przede 

wszystkim z użycia czasu przeszłego i teraźniejszego, posługiwania się formami osobowymi i 

bezosobowymi, z użycia zaimków, gier leksykalnych i wykorzystania figur retorycznych 

(przede wszystkim personifikacje przedmiotów muzealnych). Analiza tych punktów widzenia 

ukrytych w języku i kompozycji utworu jest niezwykle istotna w kontekście analizy 

przekładów na języki obce. 

W zaprezentowanych przekładach da się dostrzec zabiegi stylistyczne, które 

zastosowała Szymborska, aby zasygnalizować wielogłos. Zostaje zachowana zgodność 

czasów, tłumacze również operują antytezami. Nadużywają jednak metafor (zwłaszcza  

w pierwszej części utworu), która w oryginale charakteryzowała się oszczędnością słowa, 

prostotą i unikaniem elementów oceniających. Dodatkowe personifikacje zaburzają 

oryginalny zamiar kompozycyjny polegający na podziale utworu na trzy strofy bardziej 

opisowe (w których unika się bogactwa środków stylistycznych) i trzy strofy refleksyjne 
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(bardziej humorystyczne, z nagromadzeniem metafor) kończące się dobitnie wyrażoną pointą. 

Należy zauważyć, że w tłumaczeniu rosyjskim utracono efekt związany z wykorzystaniem 

rymów w humorystycznych fragmentach wiersza, a można przypuszczać, iż Szymborska 

posłużyła się nimi, aby zaakcentować jeden z kilku głosów podmiotu lirycznego. W obu 

tłumaczeniach został zachowany najważniejszy zabieg kompozycyjny polegający na 

wyrażeniu osobistego stanowiska podmiotu lirycznego poprzez ujawnienie jego obecności 

dopiero w ostatniej strofie za pomocą zaimków oraz form czasownika w pierwszej osobie. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest funkcjonowanie instytucji europejskiego nakazu aresztowania (ENA) jako 

uproszczonej formy ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). ENA obowiązuje 

państwa Unii Europejskiej od 1 stycznia 2004 roku i zastąpił, wcześniej obowiązujące, przepisy krajowe państw 

Unii Europejskiej, dotyczące ekstradycji w stosunkach między tymi państwami. Instytucja europejskiego nakazu 

aresztowania może być stosowana zarówno wobec obywatela polskiego jak i cudzoziemca. Referat obejmuje 

proces kierowania ENA z Polski do innego kraju Unii Europejskiej oraz proces rozpatrywania przez organy 

polskie wniosków z innego kraju UE. Dokonano także analizy przepisów w wybranych krajach Unii 

Europejskiej w tym zakresie oraz orzecznictwa krajowego i europejskiego.  

    

Słowa kluczowe: europejski nakaz aresztowania, ekstradycja, Unia Europejska, orzecznictwo europejskie 

 

The European Arrest Warrant as a simplified form of extradition 

 

Summary 

The purpose of this elaboration is the functioning of the European Arrest Warrant (EAW) as a simplified form of 

extradition between Member States of the European Union (EU). The European Arrest Warrant has been binding 

on Member States since January 1, 2004 and has replaced, previously applicable, national provisions of Member  

States regarding extradition in relations between the countries. The institution of European Arrest Warrant may 

be used both to Polish citizen and a foreigner. The report covers the process of directing an European Arrest 

Warrant from Poland to another country of European Union and process of examining applications from another 

Member States by Polish authorities. Ananalysis of regulations in selected European Union countries in this area 

as well national and European case law was also carried out.      

 

Keywords: European Arrest Warrant, extradition, European Union, European legislation 

 

1. Wprowadzenie 

Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest uproszczoną formą ekstradycji, która jest 

stosowana pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). 

ENA został wprowadzony na mocy Decyzji Ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. 

w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między 

Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW, dalej decyzja ramowa w sprawie ENA)  

i z dniem 1 stycznia 2004 roku zastąpił dotychczasowe przepisy krajowe dotyczące 

ekstradycji w stosunkach pomiędzy państwami Unii Europejskiej. ENA może być stosowany 

wobec obywatela polskiego jak i cudzoziemca. Przedmiotem dalszych rozważań referatu 

będzie proces kierowania europejskiego nakazu aresztowania z Polski do państw Unii 

Europejskiej oraz proces na wypadek kierowania ENA do Polski przez inne państwa UE  

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Dokonano także analizy funkcjonowania 
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tej instytucji w wybranych krajach europejskich, orzecznictwa europejskiego oraz 

sformułowano postulaty de lege ferenda. 

2. Istota i procedura wydawania europejskiego nakazu aresztowania 

Europejski nakaz aresztowania jest orzeczeniem sądowym wykonalnym w Unii Europejskiej, 

wydawanym w jednym państwie i wykonywanym w innym państwie członkowskim, na 

podstawie zasady wzajemnego uznawania (Zawiadomienie Komisji s. 11). ENA może być 

wydany do celów prowadzenia postępowania karnego dotyczącego czynów zagrożonych, na 

mocy prawa krajowego, karą pozbawienia wolności lub zastosowaniem środka 

zapobiegawczego o maksymalnym wymiarze co najmniej 12 miesięcy. „Prowadzenie 

postępowania karnego” obejmuje etap postępowania przygotowawczego w ramach tego 

postępowania. Z kolei ENA może zostać wydany w celu wykonania wyroku lub zastosowania 

środka zabezpieczającego o wymiarze, co najmniej czterech miesięcy (art. 2 ust. 1 decyzji 

ramowej w sprawie ENA). Zarówno w kraju wydania ENA, jak i w kraju jego wykonania, 

wszystkie ostateczne decyzje podejmowane są wyłącznie przez organy sądowe. Natomiast 

rola organów władzy wykonawczej została zredukowana i sprowadza się wyłącznie do ich 

administracyjnego wspomagania (Kuczyński, 2005).  

Przekazywanie obywateli jest ogólną zasadą, od której istnieje kilka wyjątków. Wyjątki 

te dotyczą wykonania kary pozbawienia wolności w kraju pochodzenia danej osoby i stosuje 

się je w jednakowym stopniu w odniesieniu do rezydentów. Podstawy odmowy wykonania są 

w art. 3, 4 i 4a decyzji ramowej w sprawie ENA. Weryfikacja podwójnej karalności nie może 

być powodem uzasadniającym odmowę wykonania nakazu w przypadku 32 kategorii 

przestępstw (art. 2 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie ENA). Jeżeli organ sądowy w państwie 

członkowskim wydającym nakaz nie uzna danego czynu za przestępstwo wyszczególnione  

w art. 2 ust. 2 to zasada podwójnej karalności może obowiązywać. ENA jest orzeczeniem 

sądowym wydawanym w formie określonej w załączniku do decyzji ramowej w sprawie ENA 

(formularz ENA). Formularz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. 

Decyzja ramowa w sprawie ENA została zmieniona decyzją ramową Rady 

2009/299/WSiSW (zmiany weszły w życie 28 marca 2011 r.). Na jej mocy dodano nowy art. 

4a dotyczący decyzji na rozprawie, w której osoba ścigana nie uczestniczyła (wyrok 

zaoczny).   

3. Implementacja ENA do prawa polskiego i zmiany w jego przepisach 

Instytucja europejskiego nakazu aresztowania funkcjonuje w polskim porządku prawnym po 

przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 roku. Przepisy Decyzji Ramowej 

Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. implementowano do polskiego prawa karnego ustawą z dnia 
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18 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 69 poz. 626). ENA został uregulowany  

w rozdziałach 65a i 65b kpk. W tym miejscu podnieść należy, że implementacja Decyzji 

Ramowej została dokonana z naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(Konstytucja). Dlatego też Trybunał Konstytucyjny (TK) w wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 

r. (sygn. akt P 1/05) orzekł, że art. 607t § 1 kpk w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie 

obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie 

europejskiego nakazu aresztowania, jest niezgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji. Trybunał 

Konstytucyjny podniósł, że art. 55 ust. 1 Konstytucji stanowi: „Ekstradycja obywatela 

polskiego jest zakazana”. Z punktu widzenia osoby ściganej, przekazanie na podstawie 

europejskiego nakazu aresztowania jest instytucją bardziej dolegliwą aniżeli ekstradycja 

regulowana przepisami kpk i wiążącymi Polskę konwencjami międzynarodowymi. 

Uzasadniony jest, zatem wniosek, że ustawodawca konstytucyjny zakazując ekstradycji 

obywatela polskiego, zakazywał jego wydania w trybie ekstradycji regulowanej ustawowo  

i traktatowo, to tym bardziej zakaz ten dotyczy tożsamego, co do istoty, a podlegającego 

dolegliwszemu reżimowi – przekazania na podstawie ENA (wyrok TK sygn. akt P 1/05). 

Na skutek powyższego orzeczenia TK, ustawą z dnia 8 września 2006 r. o zmianie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 200, poz. 1471), art. 55 nadano nowe 

brzmienie: „Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ust. 2 i 3”. Art. 55 ust. 2 stanowi, że ekstradycja obywatela polskiego może 

być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli 

możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem, że czyn 

objęty wnioskiem o ekstradycję: 

1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby 

przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia 

wniosku. 

Przepisy dotyczące ENA były kilkakrotnie nowelizowane. Nowelą z 2006 r. dokonano 

także zmian w kpk (Dz. U. 2006 Nr 226, poz. 1647). Celem wprowadzonych zmian było 

zróżnicowanie sytuacji cudzoziemca i obywatela polskiego w zakresie stosowania ENA. 

Wprowadzono wobec obywateli polskich następujące ograniczenia: 
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1) Niezbędne jest stwierdzenie karalności zarzucanego czynu w Polsce – warunek podwójnej 

karalności (art. 607p § 2 kpk), przy czym wyjątek stanowią tzw. „przestępstwa europejskie” 

(art. 607w kpk). 

2) Obywatela polskiego nie można wydać, jeżeli zarzucany mu czyn został popełniony na 

terytorium polskim (art. 607p § 2 kpk). 

3) Obywatel polski może zostać wydany jedynie warunkowo, z zastrzeżeniem, że zostanie 

odesłany do Polski celem odbycia orzeczonej kary (art. 697t kpk).   

Kolejne zmiany kpk w tym zakresie zostały dokonane w roku 2009 (Dz. U. Nr 226, poz. 

1589). Zmiany te obejmowały m.in. : 

1) Rozszerzenie możliwości występowania z europejskim nakazem aresztowania, która 

obejmuje „osobę ściganą za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych” 

(art. 607a kpk). 

2) Wprowadzenie możliwości tzw. „poszukiwań europejskich”, jeżeli miejsce osoby ściganej 

nie jest znane oraz możliwości elektronicznego przekazywania nakazu (art. 607d kpk). 

Nowelizacja ze stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 245) dotyczyła zmiany brzmienia 

art. 607s § 4 kpk. W brzmieniu dotychczasowym przepis ten stanowił: „Sąd związany jest 

wymiarem orzeczonej kary”. Brzmienie przepisu po nowelizacji: „Jeżeli kara lub środek kara 

lub środek, orzeczone przez organ sądowy państwa wydania nakazu europejskiego, 

przekracza górną granicę ustawowego zagrożenia, sąd określa podlegającą wykonaniu karę 

lub środek według prawa polskiego, w wysokości odpowiadającej górnej granicy ustawowego 

zagrożenia, uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz 

wykonaną tam karę lub środek”.  Jednym z powodów nowelizacji, jak wynika z uzasadnienia 

projektu ustawy (druk nr 3597 Sejmu RP VI kadencji), były okoliczności sprawy Jakuba T., 

obywatela polskiego, wydanego dla Wielkiej Brytanii na podstawie europejskiego nakazu 

aresztowania, pod warunkiem odesłania oskarżonego do Polski po prawomocnym 

zakończeniu postępowania w Wielkiej Brytanii. Sąd Koronny uznał oskarżonego za winnego 

zarzucanego mu czynu – zgwałcenia i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia 

wolności z zaleceniem odbycia, co najmniej 9 lat kary przed możliwością ubiegania się  

o warunkowe zwolnienie oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwo 

poważnego uszkodzenia ciała z zaleceniem odbycia, co najmniej 6 lat kary przed możliwością 

ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Sąd brytyjski orzekł, że obydwie kary podlegają 

jednoczesnemu odbywaniu z zastrzeżeniem, że skazany może ubiegać się o warunkowe 

zwolnienie nie wcześniej niż po odbyciu 9 lat kary pozbawienia wolności (T20077073). 

Skazany Jakub T. został przekazany Polsce celem odbycia kary pozbawienia wolności. Sąd 
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Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt III Kop 42/07) określił kwalifikację prawną czynu wg 

prawa polskiego i stwierdził, że przestępstwa, za które ww został skazany wyczerpują wg 

prawa polskiego znamiona czynów opisanych w art. 197 § 1 kk i art. 156 § pkt 2 kk. Sąd 

stwierdził, że skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie,  

z odbywania orzeczonych kar, po odbyciu, co najmniej 9 lat pozbawienia wolności. Sąd 

Apelacyjny w Poznaniu utrzymał orzeczenie w mocy (sygn. akt II AKz 521/08). Po 

nowelizacji Sąd Najwyższy (sygn. akt V KO 18/11): wznowił postępowanie, uchylił 

postanowienia sądu okręgowego i sądu apelacyjnego w części dotyczącej określenia kary 

podlegającej wykonaniu i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. 

Kolejna nowelizacja z lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1135) obejmuje m.in. zmianę 

art. 607r kpk dodano § 3, który stanowi, że można odmówić wykonania ENA, wydanego  

w celu wykonania kary albo środka polegającego na pozbawieniu wolności, orzeczonych pod 

nieobecność osoby ściganej, z wyjątkami opisanymi w cytowanym przepisie. 

Nowela wrześniowa z 2013 r. (Dz. U. poz. 1247) wprowadziła zmiany w art. 607b kpk 

polegające na wprowadzeniu zakazu wydania ENA, jeśli nie wymaga tego „interes wymiaru 

sprawiedliwości”. Inna istotna zmiana tej noweli to możliwość zatrzymania osoby ściganej  

w trybie ENA (od 1 lipca 2015 r.) na podstawie wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen 

(art. 607k § 2a). 

4. Aktualne ramy prawne ENA w kpk 

Przepisy w zakresie wydania i wykonania ENA przez Polskę, regulują rozdziały 65a i 65b 

kpk. Zgodnie z art. 607a kpk, podstawą wydania ENA (nakazu) jest podejrzenie, że osoba 

ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwym organem do jego wydania 

jest właściwy miejscowo sąd okręgowy na wniosek prokuratora (w postępowaniu 

przygotowawczym) albo właściwego sądu rejonowego (w postępowaniu sądowym  

i wykonawczym). Nakaz powinien zawierać: oznaczenie sądu występującego, datę i miejsce 

wydania, określenie tożsamości i obywatelstwa osoby ściganej, sygnaturę akt rodzaj i treść 

prawomocnego orzeczenia, opis i kwalifikację prawną czynu, zwięzły opis stanu faktycznego 

sprawy, górną granicę ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności lub wysokość 

orzeczonej kary albo środka polegającego na pozbawieniu wolności. Nakaz powinien być 

przetłumaczony na język urzędowy państwa wykonania nakazu. 

Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, a jej miejsce pobytu nie jest znane, prokurator albo sąd 

okręgowy (w postępowaniu sądowym i wykonawczym) przesyła odpis nakazu do centralnej 
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jednostki policji współpracującej z Interpolem z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań 

międzynarodowych (art. 607d § 1 kpk). 

Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można ścigać za przestępstwa inne 

niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za te 

przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu 

wolności (art. 607e § 1 kpk). Na poczet orzeczonej lub wykonywanej kary pozbawienia 

wolności zalicza się okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania nakazu 

w związku z przekazaniem (art. 607f kpk). 

Po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko osobie ściganej lub 

wykonania wobec niej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na 

pozbawieniu wolności sąd przesyła odpis orzeczenia lub zawiadomienie o wykonaniu kary 

albo innego środka do organu wymiaru sprawiedliwości państwa wykonania nakazu (art. 

607g kpk). 

Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej ENA (nakazem 

europejskim) następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium innego 

państwa członkowskiego UE, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary 

pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności (art. 607k § 

1 kpk). Po otrzymaniu nakazu europejskiego, prokurator przesłuchuje osobę ściganą, 

informując ją o możliwości wyrażenia zgody na przekazanie lub niestosowania zakazu 

ścigania za czyny i niewykonywania kar nieobjętych nakazem. Następnie wnosi sprawę do 

właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 607k § 2 kpk). Zatrzymanie osoby ściganej 

nakazem europejskim może nastąpić na podstawie wpisu do Systemu Informacyjnego 

Schengen lub do bazy Interpol (art. 607 § 2a kpk). Sąd okręgowy może zastosować wobec 

niej, na wniosek prokuratora, tymczasowe aresztowanie, oznaczając jego termin na czas 

niezbędny do przekazania, a jego łączny okres nie może przekroczyć 100 dni.  

W przedmiocie przekazania i tymczasowego aresztowania, sąd orzeka na posiedzeniu  

z udziałem prokuratora i obrońcy. Jeżeli osoba ścigana wyrazi taką wolę, sąd przyjmuje od 

niej do protokołu oświadczenie o zgodzie na przekazanie lub o zgodzie na niestosowanie 

przepisu art. 607e § 1 kpk.  Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od daty 

ogłoszenia albo doręczenia postanowienia (art. 607l kpk). Postępowanie powinno zakończyć 

się prawomocnie w terminie 60 dni od zatrzymania osoby ściganej a gdy wyraziła ona zgodę 

na przekazanie termin ten wynosi 10 dni (art. 607 m kpk). Katalog przestępstw obejmujących 

wyłączenie zasady podwójnej karalności obejmuje 33 czyny analogicznie jak w decyzji 

ramowej dotyczącej ENA (art. 607w kpk). Odmawia się wykonania ENA, jeżeli: 
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przedmiotowe przestępstwo objęto amnestią, zapadło prawomocne orzeczenie, co do tego 

samego czynu i osoba ścigana odbyła albo odbywa za nie karę, w stosunku do tej samej osoby 

zapadło prawomocne orzeczenie o jej przekazaniu do innego państwa członkowskiego UE, 

osoba ścigana z powodu wieku nie ponosi zgodnie z prawem polskim odpowiedzialności, 

naruszałoby to wolności, prawa człowieka i obywatela, nakaz został wydany za przestępstwa 

bez użycia przemocy z przyczyn politycznych (art. 607p § 1 kpk). Można odmówić 

wykonania ENA, jeżeli: podstawą wydania nakazu jest przestępstwo inne aniżeli wymienione 

w art. 607w kpk i nie stanowi przestępstwa wg prawa polskiego, przeciwko osobie ściganej 

toczy się, w Polsce, postępowanie karne o przestępstwo objęte nakazem, wobec osoby 

ściganej, w związku z czynem będącym podstawą wydania nakazu, zapadło prawomocne 

orzeczenie o odmowie wszczęcia albo umorzeniu postępowania lub inne kończące 

postępowanie w sprawie, wg prawa polskiego nastąpiło przedawnienie ścigania lub 

wykonania kary, a przestępstwa podlegały jurysdykcji sądów polskich, nakaz europejski 

dotyczy przestępstw, które popełniono na terytorium RP, polskim statku wodnym lub 

powietrznym, za czyn, którego dotyczy ENA w państwie jego wydania można orzec karę 

dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o jego skrócenie (art. 607r 

§ 1 kpk). Jeżeli ENA został wydany w celu ścigania osoby, będącej obywatelem polskim albo 

korzysta w RP z prawa azylu, przekazanie może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta będzie 

odesłana na terytorium RP po prawomocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania 

nakazu, jeśli osoba ta wyraża na to zgodę (art. 607t § 1 kpk).                     

5. Funkcjonowanie ENA w wybranych krajach europejskich 

W dniu wejścia w życie decyzji ramowej o ENA (1 stycznia 2004 r.) w ośmiu państwach 

członkowskich (Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka 

Brytania). Państwa członkowskie wdrożyły przepisy ENA z wyjątkiem Włoch, które uczyniły 

to 22 kwietnia 2004 r. Przed przyjęciem decyzji ramowej o ENA aż w 15 państwach 

członkowskich (m.in. Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, 

Luksemburga, Portugalii i Szwecji) istniały przepisy krajowe, które uniemożliwiały 

ekstradycję ich obywateli. Tożsame przepisy, zabraniające ekstradycji ich obywateli, w swym 

ustawodawstwie miało 7 państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej  

w roku 2004 i 2007 (Bułgaria, Cypr, Czechy, Łotwa, Litwa, Polska i Słowenia).  

W Niemczech dokonano nowelizacji konstytucji (Grundgesetz, GG) polegającej na 

wprowadzeniu klauzuli zezwalającej na ustawowe uregulowanie w zakresie ekstradycji do 

jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej (art. 16 ust. 2). Przepisy ENA 

implementowano do ustawodawstwa RFN (ustawa o międzynarodowej pomocy karnej, IRG). 
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Zgodnie z prawem niemieckim organem wydającym ENA w toku postępowania 

przygotowawczego jest wyłącznie prokurator. Ponieważ TSUE zakwestionował niezależność 

prokuratury niemieckiej od egzekutywy (zgodnie z art. 146 GVG: „Urzędnicy prokuratury s  

zobowi zani wykonywać instrukcje służbowe przełożonych”). W związku z orzeczeniem 

TSUE zachodzi konieczność zmiany przepisów procedury wydawania ENA w Niemczech  

i wydawania nakazów wyłącznie przez sądy, także w odniesieniu do podejrzanych w toku 

postępowania przygotowawczego. 

W Holandii konstytucja stanowi, że ekstradycja może nastąpić jedynie na podstawie 

umowy międzynarodowej a zasady ekstradycji określa ustawa. Procedurę ENA reguluje 

ustawa o wydawaniu osób (O erle eringswed). Organem wykonującym ENA w Holandii jest 

Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (Internationale Rechtshulpkamer – IRK) sądu  

w Amsterdamie. 

Prawo krajowe Belgii nie obejmuje, kategorią „zabójstwo lub ciężkie uszkodzenie 

ciała”, aborcji oraz eutanazji. We Włoszech lista zamieszczona w decyzji ramowej w sprawie 

ENA została zastąpiona własną listą odpowiednich przestępstw ujętych w prawie krajowym. 

Ustawodawstwo Irlandii przewiduje badanie podwójnej karalności w przypadku, gdy 

występuje, jako państwo wydania przy zwrotnym przekazaniu własnego obywatela. W prawie 

Estonii, Grecji oraz Francji uznano natomiast, że jedna kategoria przestępstw jest objęta inną 

(Brodowski, 2015).       

6. Orzecznictwo europejskie  

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości ma istotny wpływ na wykładnię polskiego prawa 

karnego w odniesieniu do ENA podobnie jak i w stosunku do innych gałęzi prawa krajowego. 

Trybunał wielokrotnie podkreślał, że ENA jest „orzeczeniem sądowym”, które musi być 

wydane przez „organ sądowy” w rozumieniu art. 6 ust. 1 decyzji ramowej. Trybunał orzekał, 

że termin „organ sadowy” nie oznacza wyłącznie sędziów lub sądów państwa 

członkowskiego, ale może obejmować, w szerszym sensie, organy uczestniczące  

w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach danego porządku prawnego. Pojęcie to 

nie może być interpretowane w ten sposób, by pozwolić na objęcie jego zakresem również 

służb policji lub organu władzy wykonawczej państwa członkowskiego, jakim jest 

ministerstwo sprawiedliwości (wyroki: C-425/16 i C-477/16). Krajowy nakaz aresztowania 

lub inne orzeczenie sądowe są odrębne od samego ENA. Gdy ENA jest wydawany do celów 

wykonania kary pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego, w tym 

celu musi zostać wydany krajowy wyrok nadający się do wykonania. Trybunał zauważył, że 

system ENA wiąże się z dwupoziomową ochroną praw procesowych i podstawowych. 
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Ochronę sądową zagwarantowaną na poziomie wydawania orzeczenia sądowego na szczeblu 

krajowym oraz ochronę przyznawaną na drugim poziomie, na którym wydawany jest ENA. 

Takiego podwójnego poziomu ochrony sądowej, co do zasady, nie ma w sytuacji, w której 

przed wydaniem ENA krajowy organ sądowy nie wydał orzeczenia sądowego krajowego, 

stanowiącego podstawę wydania ENA (wyrok C-241/15). Termin „orzeczenie sądowe” 

(odrębne od ENA) został doprecyzowany przez Trybunał (wyrok C- 453/16). Zgodnie  

z cytowanym wyrokiem, termin „orzeczenie sądowe” obejmuje zatwierdzenie przez 

prokuratora nakazu aresztowania wydanego przez służbę policji, który stanowi podstawę 

wydania ENA. Z kolei w wyroku z 12 grudnia 2019 r. (sprawy: C-566/19 PPU, C-625/19 

PPU, C-627/19 PPU), Trybunał orzekł, że ENA może zostać wydany przez organ niebędący 

sądem, np. prokuratora. Warunkiem jest jednak możliwość sądowej kontroli takiego nakazu  

i zagwarantowana prawnie oraz organizacyjnie niezależność organu w podejmowaniu decyzji, 

szczególnie w stosunku do władzy wykonawczej. Trybunał podniósł (C-508/18, C-82/19,  

C-509/18), że pojęcie wydającego nakaz „organu sądowego” w rozumieniu art. 6 ust. 1 

decyzji ramowej w sprawie ENA należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono 

prokuratur państw członkowskich, które są narażone na ryzyko podlegania, bezpośrednio lub 

pośrednio, indywidualnym poleceniom lub instrukcjom ze strony organu władzy 

wykonawczej, w ramach podejmowania decyzji w sprawie wydania ENA. Orzeczenie 

powyższe wydano w trzech połączonych sprawach, dwóch odnośnie prokuratury niemieckiej 

a jednej prokuratury litewskiej. Obydwie prokuratury można, zdaniem TSUE, uznać za 

organy sprawujące wymiar sprawiedliwości. Jednak ze względu na podległość prokuratora 

niemieckiego w procedurze wydania ENA, indywidualnym poleceniom lub instrukcjom 

płynącym od landowego ministra sprawiedliwości, nie może być on traktowany, jako „organ 

sądowy” w rozumieniu przepisów o ENA. Prokuratura litewska natomiast, nie jest wprawdzie 

elementem władzy sądowniczej, ale przepisy przyznają jej gwarancję niezależności od 

egzekutywy w zakresie prowadzonego postępowania karnego, zapewniając obiektywność 

prowadzonego postępowania.   

Przy ocenie podwójnej karalności właściwy organ państwa członkowskiego 

wykonującego nakaz powinien rozpatrzyć, czy wskazane okoliczności faktyczne leżące  

u podstaw przestępstwa podlegają także, jako takie, w sytuacji gdyby one wystąpiły na 

terytorium państwa członkowskiego wykonującego nakaz, sankcji karnej na tym terytorium 

(wyrok C-289/15). Artykuł 2 ust.4 i art. 4 pkt 1 decyzji ramowej należy interpretować w ten 

sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby przekazanie na podstawie europejskiego 

nakazu aresztowania było uzależnione w państwie członkowskim wykonującym nakaz nie 
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tylko od warunku, żeby czyn, w wypadku, którego wydany został ENA, stanowił 

przestępstwo w świetle prawa tego państwa członkowskiego, ale również żeby był on  

w świetle tego samego prawa zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica 

wynosi, co najmniej 12 miesięcy (C-463/15). Przed wydaniem ENA właściwy organ sądowy 

powinien ustalić, czy co najmniej jedno z przestępstw zostało uwzględnione w wykazie 32 

kategorii przestępstw, w odniesieniu, do których weryfikacja podwójnej karalności nie ma 

zastosowania (art. 2 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie ENA). Decydujące znaczenie ma 

prawo państwa członkowskiego wydającego nakaz. Art. 2 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie 

ENA nie jest niezgodny z zasadami ustawowej określoności czynów zabronionych i kar  

a także nie narusza zasad równości i niedyskryminacji (C-303/05).  

Środek zaskarżenia o charakterze zawieszającym od decyzji o przekazaniu, 

przewidziany w prawie krajowym, musi w każdym przypadku dochowywać terminów 

podjęcia ostatecznej decyzji określonych w decyzji ramowej w sprawie ENA (C-168/13). 

Trybunał stwierdził także, że upływ terminów podjęcia decyzji w sprawie wykonania ENA 

nie zwalnia właściwego sądu z obowiązku podjęcia decyzji w tym względzie i jako taki nie 

stoi na przeszkodzie dalszemu przetrzymywaniu osoby objętej wnioskiem w areszcie. Jeżeli 

okres pozbawienia wolności jest jednak zbyt długi, należy zarządzić uwolnienie osoby, której 

dotyczy wniosek i zastosować środki konieczne dla uniemożliwienia jej ucieczki (C-237/15). 

Organ sądowy może ustalić nową datę przekazania w wydającym nakaz organ sądowy, nawet 

jeśli dwie poprzednie próby przekazania nie powiodły się, ze względu na opór osoby, której 

wniosek dotyczy, w zakresie, w jakim organy nie mogły go przewidzieć, a następstw oporu  

w odniesieniu do przekazania nie można było uniknąć mimo zachowania należytej 

staranności przez te organy, co zweryfikować powinien sąd odsyłający. Organy te w dalszym 

ciągu mają obowiązek ustalić nową datę przekazania, jeżeli terminy przewidziane w art. 23 

decyzji ramowej w sprawie ENA upłynęły (C-640/15).  

Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach wypowiadał się w przedmiocie 

„zatrzymania” osoby ściganej. Pojęcie „zatrzymania” (art. 26 ust. 1 decyzji ramowej) należy 

interpretować w ten sposób, że oznacza ono, oprócz osadzenia w zakładzie penitencjarnym, 

każdy środek lub każdy całokształt środków nałożonych na daną osobę, które ze względu na 

ich rodzaj, czas trwania, skutki i zasady wykonywania pozbawiają tę osobę wolności  

w sposób porównywalny z osadzeniem w zakładzie penitencjarnym (C-294/16 PPU). Organ 

sądowy wydającego ENA państwa członkowskiego jest zobowiązany do zbadania, czy środki 

podjęte wobec danej osoby w wykonującym nakaz państwie członkowskim należy zrównać  

z pozbawieniem wolności. Jeżeli organ sądowy dojdzie do wniosku, że tak jest w istocie, to 
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ma obowiązek zaliczenia na okres pozbawienia wolności, wszystkich okresów stosowania 

tych środków. Wykonujący nakaz organ sądowy pozostaje zobowiązany do wydania decyzji 

w sprawie jego wykonania po upływie terminów określonych w art. 17 decyzji ramowej  

w sprawie ENA (C-237/15 PPU). 

Wykonujący nakaz organ sądowy może odmówić wykonania ENA wyłącznie  

w enumeratywnie wyliczonych wypadkach obligatoryjnej odmowy wykonania (art. 3 decyzji 

ramowej) lub fakultatywnej odmowy wykonania (art. 4 i 4a decyzji ramowej). Poza tym 

wykonanie ENA można uzależnić wyłącznie od jednego z warunków wyczerpująco 

określonych w art. 5 decyzji ramowej. Należy podkreślić, że poszanowanie art. 4 karty (Karta 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej dalej KPP), dotyczącego zakazu nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania i karania, jest wiążące dla państw członkowskich, a w rezultacie dla 

ich sądów, gdy wykonywają one prawo Unii (C-404/15 i C-659/15PPU, podobnie: C-123/08, 

C-237/15 PPU, C-256/11). W przypadku, gdy osoba wskazana w ENA sprzeciwia się swemu 

przekazaniu organowi sądowemu wydającemu nakaz i powołuje się na istnienie systemowych 

lub ogólnych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej 

w wydającym nakaz państwie członkowskim oraz na prawo tej osoby do rzetelnego procesu 

sądowego, wykonujący nakaz organ sądowy powinien w pierwszej kolejności dokonać –  

w oparciu o obiektywne, wiarygodne, dokładne i należycie uaktualnione informacje – oceny 

istnienia rzeczywistego ryzyka naruszenia takiego prawa w wydającym nakaz państwie 

członkowskim, związanego z brakiem niezawisłości sądów tego państwa członkowskiego. 

Ocena ta powinna obejmować nie tylko regulacje prawne, ale również uwarunkowania 

faktyczne (C-216/18). 

7. Podsumowanie, postulaty de lege ferenda 

ENA jest instrumentem prawnym, umożliwiającym współpracę sądową i policyjną. 

Wprowadzenie procedury ENA – bezpośredniego przekazywania osób, całkowicie 

zmodyfikowało tradycyjną procedurę ekstradycyjną. Nowa procedura opiera się na zasadzie 

wzajemnego uznawania. Najdalej idące w niej zmiany to: zniesienie wymogu podwójnej 

karalności czynu wobec wyszczególnionej kategorii przestępstw i zniesienie zakazu 

wydawania obywateli własnych. Stosowanie ENA przez organy sądowe eliminuje „czynnik 

polityczny” w odróżnieniu od ekstradycji klasycznej. Postępowanie w sprawie ENA zostało  

w dużej mierze sformalizowane. Załącznik do decyzji ramowej wprowadza jednolitą formę 

wniosku, określającą ściśle jego treść. Nie bez znaczenia jest także ścisłe określenie ram 

czasowych na wydanie osoby, które maksymalnie wynoszą 60 dni od zatrzymania osoby,  

a w przypadku jej zgody 10 dni.          
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Po wprowadzeniu do obiegu prawnego ENA i jego implementacji do prawa karnego 

państw członkowskich w literaturze prawniczej zaznaczył się spór, czy jest on innym aniżeli 

ekstradycja postępowaniem (Grzelak i Jasiński, 2003; Górski i Sakowicz 2004; Kruszyński, 

2004; Kulesza, 2005), czy też jest postępowaniem ekstradycyjnym, ale nazwanym inaczej 

(Muszyński, 2003, Płachta, 2003; Winczorek, 2003). O tym, że ENA jest formą ekstradycji 

przesądziło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (P 1/05), z którego wynika, że 

przekazanie osoby ściganej ENA w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium 

innego państwa członkowskiego UE, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary 

pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności musi być 

uznane za jej odmianę”.    

Wydaje się słusznym, postulat głoszony w literaturze, aby w decyzji ramowej 

ujednolicono definicje tych przestępstw, wobec których zniesiono obowiązek badania 

podwójnej karalności. Nadto moim zdaniem należy dążyć do wprowadzenia, do praktyki 

sądów wydających ENA, zasady „proporcjonalności”. Polska jest, bowiem krajem, który 

wydaje najwięcej nakazów w sprawach zupełnie błahych, choć formalnie spełniających 

warunki do wydania nakazu. Być może bardziej racjonalnym w takich przypadkach byłoby 

zastosowanie instytucji przekazania ścigania innemu państwu UE.  
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Streszczenie  

Artykuł dotyczy partnerstwa energetycznego w ramach dialogu energetycznego UE-Rosja. 

Federacja Rosyjska jest trzecim, co do wielkości światowym partnerem handlowym UE. Energia stanowi 65% 

całkowitego importu UE z Rosji. Rosja jest największym importerem ropy, gazu, uranu i węgla do UE. UE jest 

zdecydowanie największym partnerem handlowym Federacji Rosyjskiej: 45% rosyjskiego importu pochodzi  

z UE, a 55% jej eksportu trafia do UE, w tym 88% całkowitego eksportu rosyjskiej ropy, 70% eksportu gazu  

i 50% eksportu węgla. Eksport surowców do UE stanowi około 40% rosyjskiego budżetu, a UE stanowi 80% 

skumulowanych inwestycji zagranicznych w Rosji. 

W oparciu o tę wzajemną zależność i wspólny interes UE i Rosja nawiązały bliskie partnerstwo energetyczne  

i rozpoczęły w 2000 r. Dialog energetyczny UE-Rosja. 

Partnerstwo energetyczne ma na celu poprawę możliwości inwestycyjnych w sektorze energetycznym w celu 

zapewnienia ciągłej produkcji energii, zabezpieczenia i rozbudowy infrastruktury transportowej, a także 

poprawy ich wpływu na środowisko. Innymi ważnymi celami są zachęcanie do otwierania rynków energii, 

ułatwianie penetracji rynku przez technologie i zasoby energetyczne bardziej przyjazne dla środowiska oraz 

promowanie efektywności energetycznej i oszczędności energii na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. 

Partnerstwo energetyczne w ramach dialogu energetycznego UE-Rosja ma na celu poprawę możliwości 

inwestycyjnych w sektorze energetycznym w celu zapewnienia ciągłej produkcji energii, zabezpieczenia  

i rozbudowy infrastruktury transportowej, a także zmniejszenia wpływu na środowisko. Innymi ważnymi celami 

są zachęcanie do otwierania rynków energii, ułatwianie penetracji rynku przez technologie i zasoby 

energetyczne bardziej przyjazne dla środowiska oraz promowanie efektywności energetycznej i oszczędności 

energii na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, współpraca unijno-rosyjska, energetyka, Unia Europejska, 

Rosja 

 

Energy security in EU-Russia relations 

 

Summary 

This article is about energy partnership within the EU-Russia Energy Dialogue. 

The Russian Federation is the 3rd biggest world trade partner of the EU. Energy represents 65% of total EU 

imports from Russia. Russia is the biggest oil, gas, uranium and coal importer to the EU. The EU is by far the 

largest trade partner of the Russian Federation: 45% of Russia imports originate from the EU, and 55% of its 

exports go to the EU, including 88% of Russia's total oil exports, 70% of its gas exports and 50% of its coal 

exports. The export of raw materials to the EU represents around 40% of the Russian budget, and the EU 

represents 80% of cumulative foreign investments in Russia. 

Based on this mutual interdependency and common interest, the EU and Russia have developed a close energy 

partnership and have launched in 2000 an EU-Russia Energy Dialogue. 

The energy partnership aims at improving the investment opportunities in the energy sector to ensure continued 

energy production, to secure and expand transportation infrastructure as well as to improve their environmental 

impact. Other important objectives are to encourage the opening up of energy markets, to facilitate the market 

penetration of more environmentally friendly technologies and energy resources, and to promote energy 

efficiency and energy savings on the way to a low-carbon economy. 

The energy partnership within the EU-Russia Energy Dialogue  aims at improving the investment opportunities 

in the energy sector to ensure continued energy production, to secure and expand transportation infrastructure as 

well as to reduce the environmental impact. Other important objectives are to encourage the opening up of 

energy markets, to facilitate the market penetration of more environmentally friendly technologies and energy 

resources, and to promote energy efficiency and energy savings on the way to a low-carbon economy. 
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Współpracę unijno-rosyjską nie można zaliczyć do najłatwiejszych. W obliczu 

wzrastającego zapotrzebowania na energię, państwa coraz większą wagę przywiązują do 

prowadzenia swojej polityki energetycznej. Dochodzą do tego rozbieżności w sprawach 

szczegółowych. Stąd też biorą się trudności w osiągnięciu konsensusu, którym ma być nowe 

Porozumienie o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE a Federacją Rosyjską. Zdaniem 

Kirstena Westphala „the partnership is driven by economic interests and in particular by 

energy deliveries“ (Westphal, 2005). Potwierdzeniem tej tezy może być wysoki poziom 

wzajemnego uzależnienia jeśli chodzi o surowce energetyczne. Obaj aktorzy są, zatem wręcz 

skazani na współpracę. Dlatego też doszło do stworzenia wielu platform współpracy 

energetycznej, a co za tym idzie również do pewnego stopnia instytucjonalizacji relacji w tej 

dziedzinie. Co więcej w tzw. „dialogu energetycznym” zauważalne jest w ostatnim czasie 

znaczne ożywienie przejawiające się inicjowaniem wielu projektów, które przedstawię  

w dalszej części tekstu, mających na celu uregulowanie najważniejszych kwestii dotyczących 

wspólnych interesów energetycznych. Państwa Unii Europejskiej, nieposiadające 

dostatecznych złóż surowców naturalnych, muszą je importować. Dla większości krajów 

Europy Środkowowschodniej jedyną ekonomicznie opłacalną możliwością zaspokojenia 

wewnętrznego zapotrzebowania jest import z Rosji. Państwo to jest dla Wspólnoty 

największym dostawcą takich produktów jak: gaz ziemny – 31% całkowitego importu tego 

surowca pochodzi z Rosji (Joint Report, 2010) – co więcej, import gazu niektórych państw 

członkowskich pochodzi w całości z Rosji. Tak jest w przypadku Estonii, Finlandii, Litwy 

oraz Łotwy, natomiast w Polsce udział rosyjskiego gazu w całym jego imporcie wynosi 90%. 

(Komisja Europejska, 30.04.2020). Poziom odbioru nośników energii z jednego państwa jest 

w tym przypadku na tyle duży, iż możemy mówić o uzależnieniu. Innym problemem jest fakt, 

iż ewentualna zmiana dostawcy jest niezwykle trudna, przez co powstaje swojego rodzaju 

“sztywne łącze” (Żurawski  el Grajewski P., 2008). Polega ono na braku alternatywnego do 

rosyjskiego kierunku importu węglowodorów na taką skalę, która w znaczący sposób 

pokryłaby zapotrzebowanie UE na ten rodzaj energii. Dlatego też europejski rynek gazowy 

jest mało elastyczny. 

Pewna zależność występuje również po drugiej stronie. Z uwagi na swój potencjał 

surowcowy Rosja jest zorientowana na ich eksport, co ma w efekcie przynieść znaczne zyski 

budżetowe. Biorąc pod uwagę istniejące sieci przesyłowe oraz europejskie zapotrzebowanie 

na surowce, naturalnym kierunkiem są państwa Unii Europejskiej. W efekcie aż 88%  

z całości eksportu rosyjskiej ropy trafia na rynek europejski. Również wysoki jest też udział  

w eksporcie gazu i węgla – odpowiednio 70% i 50% (Joint Report). Wyżej przedstawione 
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dane dość klarownie obrazują konieczność zacieśniania współpracy UE z FR. Pierwsze próby 

uregulowania tych relacji można zauważyć już po rozpadzie ZSRR. 

Obecnie UE w swojej polityce energetycznej koncentruje się głównie na stabilności dostaw 

surowców energetycznych, a także dywersyfikacji (Götz, 2007). Przewiduje ona stworzenie 

tzw. „społeczności energetycznej”. W jej składzie przewiduje się także kraje tranzytowe, 

państwa- producentów węglowodorów (Kurze, 2009) Sergey Sil ersto  rozróżnia „energy 

security” od „security of energy supply”. Podkreśla to drugie, jako ważniejsze dla państw 

europejskich. Słuszność jego rozważań odzwierciedla Traktat Lizboński i inne dokumenty UE 

(Seliverstov S., 2009). 

Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (Partnership and Cooperation Agreement – 

PCA) z 1994 roku (w życie 01.12.1997 r.) było głównym dokumentem potwierdzającym 

unijno - rosyjskie relacje. Tworzyło ono trzy platformy kooperacji pomiędzy stronami, 

doprowadzając tym samym do pewnego stopnia jej instytucjonalizacji. Ważny w tej kwestii 

jest artykuł 90 PCA [Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między 

Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską (Dziennik 

Urzędowy L 327 , 28/11/1997 P. 0003 – 0069.), który ustanawiał powołanie Stałej Rady 

Współpracy, której spotkania odbywają się minimum raz do roku na szczeblu ministerialnym. 

Dość istotne są „szczyty” semestralne najwyższych urzędników państwowych, co pół roku. 

Ich zadaniem jest stwarzanie „politycznych impulsów do pogłębiania wzajemnych relacji”. 

Na tych spotkaniach kreuje się ramy przyszłej współpracy. Według artykuł 95 PCA kolejnym 

ważnym organem jest Parlamentarny Komitet Współpracy (PKW), w którego skład wchodzi: 

Parlament Europejski, rosyjskie Zgromadzenie Federalne. Spotkania PKW mają miejsce dwa 

razy do roku i mają charakter konsultacyjny. 

Sposobem podkreślenia relacji rosyjsko - unijnych w zakresie energetyki jest VI szczyt 

UE - FR z października 2000 roku, który miał miejsce w Paryżu. Tu zainicjowano „dialog 

energetyczny”. Miał on zwiększyć efektywność wykorzystania energii, wzmocnić współpracę 

w zakresie bezpieczeństwa dostaw surowców, modernizację gazociągów infrastruktury 

przesyłowej, zintensyfikować handel surowcami (Hughes, 2005). Na samym początku „dialog 

energetyczny” nie przynosił zadowalających efektów, a to ze względu na różne oczekiwania 

państw. Państwa UE chciały dzięki niemu mieć możliwość większych inwestycji na rynku 

rosyjskim (Sumper, 2005) Dzięki efektywności Stałej Rady Współpracy postanowiono 

stworzyć jej zawężony odpowiednik – Stałą Radę Współpracy ds. energii. W jej ramach  

w 2007 roku powstały 3 stałe grupy tematyczne: ds. strategii, prognoz i scenariuszy, ds. 

rozwoju rynku energetycznego, ds. efektywnego wykorzystania energii (Romanova, 2009). 
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Jest to dowód chęci obu aktorów do ściślejszej współpracy, wypracowywania strategii 

krótko i długoterminowych. Wyżej wymienione grupy charakteryzowały się stałym 

charakterem. Praca ich odbywa się regularnie wewnątrz grup roboczych, a nie ad hoc. 

Ponadto raport z realizacji założeń i postępu dialogu energetycznego w ramach wykonania 

Map drogowych do Wspólnych przestrzeni zwraca również uwagę na powstanie subgrupy ds. 

projektów infrastrukturalnych oraz handlu surowcami energetycznymi (EU-Russia Common 

Spaces Progress Report 2009, Komisja Europejska, 2010), miało przyczynić się w końcowym 

rozrachunku do wzrostu stabilności dostaw surowców. Jednym z ciekawszych pomysłów jest 

zapowiadane wspólne użycie systemów nawigacyjnych (rosyjskiego GLONASS oraz 

unijnego GALILEO) i ich wykorzystanie w celu szczegółowego monitorowania infrastruktury 

przesyłu gazu i ropy. Dzięki temu można byłoby zapobiegać usterkom a w razie ich 

powstania bezzwłocznie je usuwać.  

Następną płaszczyzną współpracy rosyjsko-unijnej jest Centrum Technologiczne ds. 

związanych z energią z siedzibą w Moskwie (The European Renewable Energy Council, 

30.04.2020). W jego skład wchodzi dwóch wicedyrektorów – po jednym ze strony unijnej 

(dziś Torsten Woellert) oraz rosyjskiej (Jurij Małach). W strukturze organizacyjnej jest 

podkreślona równość między partnerami, a także współodpowiedzialność. Centrum 

Technologiczne współpracuje z Europejską Radą Energii Odnawialnej, co jeszcze bardziej 

wiąże jej działalność z już wcześniej istniejącymi tego typu organami. Instytucja ta 

odpowiada za współpracę w dziedzinie nowych technologii energetycznych: m.in. organizacja 

szkoleń, korzystanie z europejskiego know - how, efektywne wykorzystanie energii przy 

pomocy technologii przyjaznych środowisku, pomoc przy wdrażaniu unijnych projektów na 

terytorium FR. Centrum Technologiczne sporządza ekspertyzy dotyczące odnawialnych 

źródeł energii. Poniekąd wiąże się to z pośrednim wywieraniem presji na Rosję, aby ta 

modernizowała swoją infrastrukturę. Jednocześnie prace tejże instytucji dają wyraźny sygnał, 

iż UE chciałaby zsynchronizować rosyjski system energetyczny ze swoim własnym. 

Bardzo ważna przy współpracy jest zdolność do reakcji na nowo pojawiające się 

problemy. Wskazane jest w tym przypadku stworzenie w listopadzie 2009 mechanizmu 

wczesnego ostrzegania (Romanova) Jego powołanie jest bezpośrednim pokłosiem ukraińsko-

rosyjskich kryzysów gazowych, które były również odczuwalne przez państwa europejskie. 

Ukazało to potrzebę stworzenia jasno określonych ram kooperacji w przypadku nagłych 

problemów w transporcie surowców. Mechanizm wczesnego ostrzegania powinien 

przyczynić się do zwiększenia klarowności, jak i swobodnego obserwowania rurociągów. To 

kolejny krok do zapewnienia stabilności dostaw surowców. Zwraca się przy tym jednocześnie 
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uwagę na potrzebę rozszerzania wzajemnego dialogu w kwestiach energii na kraje tranzytowe 

(Götz, 2007; Westphal, 2009). 

Ważnym elementem rozmów unio-rosyjskich jest efektywne wykorzystanie energii, 

które powinno w jak najmniejszym stopniu zagrażać środowisku naturalnemu. Temu też służą 

zapisy w Protokole z Kioto. W życie wszedł on w 2005 roku, w momencie ratyfikacji przez 

Federację Rosyjską. Relacje na tej płaszczyźnie trwają od 2006 roku, kiedy to w ramach 

„dialogu” zostało wyszczególnione „środowisko naturalne i energia” jako jego gałąź. Jest ona 

prowadzona również z wykorzystaniem przedsiębiorstwa usług energetycznych (Energy 

Saving Company ESCO) – instytucji zajmującej się zwiększaniem efektywności energii, 

tworzeniem projektów mających na celu oszczędność energetyczną i możliwie maksymalne 

zmniejszenia jej zużycia. Posiada ona ku temu odpowiednio wykwalifikowaną grupę 

inżynierów, jak i niezbędny kapitał – jej działania są finansowane z oszczędności kosztów 

energii. Dzięki temu ESCO jest jednym z ważniejszych instrumentów realizacji unijnych 

założeń klimatycznych, tzw. pakietu trzy raz 20%. 

Kolejnym przykładem zacieśnienia relacji unijno-rosyjskich jest powołanie w 2008 

roku grupy roboczej zajmującej się efektywnym wykorzystaniem energii oraz zmianom 

klimatycznym. Zastąpiła ona i sprecyzowała wspomniany wcześniej EU-Russia Dialogue on 

Environment and Energy Dialogue. Od tego czasu współpraca dotycząca wpływu sektora 

energetycznego na środowisko jest regulowana na podstawie dwóch sektorów dialogu 

skierowanych na implementację zapisów z mapy drogowej dot. Wspólnej przestrzeni 

ekonomicznej. [Road Map for the Common Economic Space, Komisja Europejska, 

30.04.2020.] Dotyczyła ona zwiększeniu efektywności zużycia energii (przede wszystkim  

w miastach – potwierdzeniem jej implementacji są realizowane aktualnie projekty pilotażowe 

w Archangielsku, Astrachaniu i Kaliningradzie), zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych, 

oraz powiększaniu udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. Jest w nich też mowa  

o promowaniu technologii przyjaznych środowisku oraz harmonizacji wspólnych działań  

i infrastruktury sektora energetycznego mającej przybliżyć państwa do osiągnięcia 

założonych celów. 

Sieć przesyłu energii elektrycznej jest elementem pośrednio związanym  

z efektywnością zużycia energii, czyli związania jest z uniwersalizacją systemu elektryfikacji 

państw UE i Rosji. Proces ten trwa od 2007 roku i polega on w głównej mierze na 

zsynchronizowaniu sieci przesyłu elektryczności UCTE (Union for the Co-ordination of 

Transmission of Electricity), na którym opiera się Europa Zachodnia z siecią przesyłową 

IPS/UPS (Integrated Power System/United Power System) obowiązującą na obszarze 
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postradzieckim (Energy infrastructure. Komisja Europejska, 2011). Przeszkodą jest tu 

przestarzała infrastruktura, a także budowa nowych jej elementów – by były one wspólne dla 

obu systemów. System rosyjski nie wymaga obowiązkowych wspólnych standardów 

technicznych. Od stron oczekuje się również stworzenia sprzyjającego klimatu 

inwestycyjnego, przede wszystkim z państw UE. [Ibidem.]Pomimo licznych wątpliwości 

podjęto próbę budowy jednolitego systemu. 

Trudnością kontaktów rosyjsko-unijnych jest brak prawnie wiążącego porozumienia, 

które kompleksowo regulowałoby współpracę w tej dziedzinie. PCA jako jedyny dokument 

posiadający moc prawną jest zbyt ogólny, aby pełnić tą rolę. Wiele zapisów jest 

nieaktualnych, niepodpowiadających wyzwaniom współczesności. Dlatego też stało się to 

przyczyną chęci powstania Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy (tzw. PCA-2). 

[Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy z 1994 roku było podpisane na 10 lat.] Jednak 

rozmowy te stale się przedłużają, natomiast jednym z najtrudniejszych tematów jest właśnie 

energetyka. Unaocznia to, że współpraca ta opiera się jedynie na deklaracjach i dobrej woli 

stron. Potrzebę regulacji tej dziedziny zauważono dużo wcześniej, kiedy to została 

przedstawiona Europejska Karta Energetyczna, zaś później Traktat Karty Energetycznej. 

Regulował on niemalże wszystkie aspekty relacji energetycznych, m.in. handel, tranzyt 

surowcami. Karty nie ratyfikowały takie państwa jak Australia, Chiny, Norwegia, Stany 

Zjednoczone i Rosja. Moskwa, co prawda weszła w skład jej sygnatariuszy, jednak rosyjski 

parlament odmówił jej ratyfikacji. Tatiana Romano a wymienia 3 argumenty, dlaczego tak 

się stało (Romanova, 2009). Według Federacji Rosyjskiej interesy producentów z tego kraju 

(będącymi znaczącymi eksporterami ropy i gazu) są, zgodnie z literą Karty, znacznie słabiej 

chronione niż konsumentów-odbiorców surowców. Po drugie, dokument stanowił  

o dostępności do rurociągów dla wszystkich sygnatariuszy. Oznaczało to swobodne 

korzystanie z rosyjskiej sieci przesyłowej przez państwa-strony Traktatu (reguła third-party 

Access - TPA). Było to sprzeczne z interesami Kremla, zaś wynikiem byłoby 

najprawdopodobniej złamanie jego ówczesnego monopolu przesyłowego w bogatej  

w surowce Azji Centralnej. Wreszcie po trzecie, Karta nie zawierała zapisów o handlu 

materiałami nuklearnymi i ich regulacji, co jest istotnym elementem dla strony rosyjskiej. 

Powstały także plany stworzenie tzw. OBWE ds. energii (Götz, 2007). Projekt od 

początku opierał się na linii współpracy rosyjsko – europejskiej, zakładał jednak bardzo 

podobne zapisy do tych z Karty Energetycznej, co spotkało się z kolejną odmową Moskwy. 

Obecnie Unia Europejska uzmysłowiła sobie, iż w wypracowywaniu jakiegokolwiek 

porozumienia musi w większym stopniu uwzględniać interesy rosyjskie. Należy zauważyć 
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coraz większą otwartość, zarówno Rosji jak i państw europejskich, oraz faktyczną chęć 

zrozumienia interesów drugiej strony. Zmiana myślenia obu aktorów i wzajemne postrzeganie 

w kategoriach partnera, nie zaś rywala jest ważnym sygnałem, który dobrze prognozuje na 

przyszłość.  

Nieregularne kontakty dotyczące spraw energetycznych, a przede wszystkim odrzucenie 

Traktatu Karty Energetycznej były przyczyną poszukiwania innych rozwiązań. W dniu 

dzisiejszym trwają prace przygotowawcze nad wypracowaniem nowego porozumienia 

pomiędzy UE a Rosją, tzw. PCA-2. Kwestie energetyczne są najwrażliwszą kwestią 

negocjacji. Powołanie w 2009 roku unii celnej z udziałem Białorusi, Kazachstanu i Rosji, 

niewątpliwie przedłużą rozmowy. Zakłada się współpracę w ramach Światowej Organizacji 

Handlu (WTO), do której Rosja była bliska akcesji, co wiązało się również z silnym 

poparciem krajów europejskich (Dyker D. A., 2005). Jednakże dziś wstąpienie do WTO 

wydaje się odległe. Moskwa zapowiedziała już swoją akcesją tylko w ramach nowo powstałej 

unii celnej. Białoruś i Kazachstan są dalecy od wypełniania stawianych przez organizację 

norm. 

Inną kwestią jest samo podejście do nowego porozumienia i roli, jaką powinna pełnić  

w niej energia. Unia Europejska chce traktować dialog energetyczny, jako jeden z elementów 

budujących całość wzajemnych relacji gospodarczych (Romanova, 2009), natomiast Kreml 

dąży właśnie do jego wyeksponowania. Z uwagi na kluczową rolę sektora energetycznego  

w tym państwie i wartość wpływów budżetowych nie powinno to dziwić. 

Z powodu powołania przez Rosję unii celnej przyszłość nowego PCA-2, a w tym 

uregulowanie kwestii energetycznych wciąż pozostaje niejasna. Bez dokumentu prawnie 

wiążącego obie strony ich współpraca pozostaje de facto dobrowolna i oparta na wzajemnej 

zaufaniu. Niestety nie zawsze jest ona możliwa, zwłaszcza, że na forum UE ścierają się często 

różne interesy jej państw członkowskich. Niemniej jednak mimo braku mocy prawnej można 

zauważyć sporo działań zmierzających do wypracowania wspólnych strategii na węższych 

płaszczyznach współpracy energetycznej. 

Trudności w prowadzeniu dialogu energetycznego wynikają z modelu podejmowania 

decyzji wewnątrz UE. Przykładem jest wymóg jednomyślności w kwestiach kluczowych dla 

interesów 27 państw członkowskich. Kolejną kwestią jest problem prowadzenia wspólnej 

polityki energetycznej i zasady solidarności w kontaktach z krajami trzecimi. Mając 27 

różnych stanowisk niezwykle trudno jest uzyskać zgodę wszystkich państw, zwłaszcza, jeśli 

chodzi o wypracowanie długookresowej strategii. Dlatego też UE podejmuje krótkookresowe 

plany działań w ramach dialogu energetycznego, zazwyczaj na okres sześciu miesięcy. 
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(Ibidem). Brak długookresowych strategii jest to dość sporym utrudnieniem. Bez jasno 

określonych konkretnych celów możliwości UE w rozmowach z Rosją są znacznie 

ograniczone. 

Moskwa z kolei umiejętnie wykorzystuje tą sytuację do realizacji własnych celów. Stąd 

też preferuje ona kontakty bilateralne, przede wszystkim z takimi państwami jak Niemcy, 

Włochy czy Francja w miejsce rozmów z UE jako całością (Westphal, 2009). Problem ten 

dotyczy nie tylko podmiotów państwowych, lecz także innych aktorów. Za przykład może 

służyć współpraca Gazpromu z niemieckimi odpowiednikami: BASF oraz E.ON. Z drugiej 

strony, to same państwa członkowskie często dążą do zacieśniania dwustronnych stosunków 

energetycznych z Rosją z pominięciem szczebla unijnego (Hughes, 2006). Często 

wymienianym tego potwierdzeniem jest projekt gazociągu północnego Nord Stream. Biegnie 

on po dnie Morza Bałtyckiego (z rosyjskiego Wyborga do niemieckiego Greifswald), celem 

dostarczenia RFN rosyjskiego gazu z ominięciem państw tranzytowych. 

Wzajemna zależność energetyczna Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej skłania,  

a nawet poniekąd zmusza, do współpracy w tej dziedzinie. Strony zgadzają się, co do 

ogólnych jej założeń i celów. Nie ma wątpliwości, iż zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

surowców energetycznych traktują priorytetowo. Widoczne jest również ich niemałe 

zaangażowanie, co daje wyraz w efektach współpracy w ramach dialogu energetycznego. 

Mimo faktycznego braku podstawy prawnej obaj aktorzy inicjują wiele projektów, mających 

na celu uregulowanie praktycznie wszystkich najistotniejszych aspektów dialogu jak: 

modernizacja infrastruktury, ujednolicanie systemu elektryfikacji, efektywne wykorzystanie 

energii, ochrona środowiska, mechanizm wczesnego ostrzegania czy nowe technologie. 

Problemem są uregulowania szczegółowe, co do PCA-2. Stanowić ono będzie długo 

oczekiwaną regulację prawną współpracy, która w założeniach ma opierać się na jasno 

określonych zasadach. Przeszkodą jest także sytuacja wewnątrz UE, tj. zsynchronizowanie 27 

stanowisk przede wszystkim do ustalenia długoterminowej strategii. Strona rosyjska często 

podsyca tą niespójność, szukając pojedynczych partnerów w Europie. Niemniej jednak na 

przestrzeni lat obserwowany jest bardzo duży progres we wzajemnej współpracy objawiający 

się w wyżej wymienionych platformach tej współpracy. Doszło również do pewnego stopnia 

instytucjonalizacji tej kooperacji, a także zmiany w myśleniu: obaj aktorzy od postrzegania 

współistnienia w kategoriach rywalizacji widzą obecnie w sobie partnerów. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wpływ czynnika ludzkiego podczas wprowadzania rozwiązań Lean Management do 

przedsiębiorstwa. Wyjaśniono, czym jest filozofia Lean Management, jej zalety i korzyści z transformacji 

funkcjonowania organizacji, a także przykładowe narzędzia, jakimi posługuje się podczas wdrażania 

„szczupłego zarządzania” i ich poprawne zastosowanie. Opisano również sposoby motywowania pracowników 

w celu jak najskuteczniejszego działania rozwiązań Lean Management, a także wyzwania, jakim musi sprostać 

kierownictwo każdego poziomu organizacji przedsiębiorstwa w procesie motywacji. W artykule przedstawione 

zostały różne bariery, między innymi aspekt ludzki, z jakimi może się spotkać przedsiębiorstwo wprowadzając 

filozofię Lean Management. Co istotne, ukazano jak można radzić sobie z pojawiającymi się problemami, tak, 

by przedsiębiorstwo działało w jak najbardziej optymalny sposób. 

 

Słowa kluczowe: Lean Management, motywowanie, zasoby ludzkie 

 

The human factor and Lean Management assumptions - barriers to the 

implementation of modern solutions 

 

Summary 

The article presents the impact of the human factor when introducing Lean Management solutions to the 

enterprise. Explained what is the Lean Management philosophy, its advantages and benefits from the 

transformation of the organization's functioning, as well as examples of tools used in the implementation of 

"Lean Management" and their correct application. It also describes how to motivate employees for the most 

effective operation of Lean Management solutions and the challenges which the management of every level 

company’s organization must meet in the moti ating process. The article also presents  arious barriers that the 

company may face when introducing the Lean Management philosophy. Importantly, it was shown how to deal 

with emerging problems so that the company operates in the most optimal way possible. 

 

Key words: Lean Management, motivating, human resources 

 

1. Wstęp 

Lean management, jako filozofia pojawiła się już w latach 40-tych w wyniszczonej 

wojną Japonii, w zakładach Toyoty. Dążono do pozbycia się zbędnych operacji, procesów, 

które zabierały (potrzebny) czas i fundusze. Obecnie wiele przedsiębiorstw zmaga się  

z problemami organizacyjnymi i produkcyjnymi. Dzięki Lean management takie 

przedsiębiorstwo staje się elastyczne, łatwiej dostosowuje się do wymagań i potrzeb 

kierowanych w jego stronę przez klientów. Pracownicy, którzy są przeszkoleni w założeniach 

Lean, mają dostęp do szkoleń podnoszących ich zdolności oraz kwalifikacje, przez co stają się 

bardziej produktywni. Skupiają się na działaniach mających wartość dodaną, wiedzą, co dla 

przedsiębiorstwa jest najważniejsze, działają nad ulepszeniem tworzonego materiału. Czują 
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się odpowiedzialni, bo wiedzą, że wyniki ich pracy wpłyną na resztę organizacji. Wzajemne 

zrozumienie między przedsiębiorcą, a pracownikami poprawia atmosferę w miejscu pracy 

(Piasecka-Głuszak, 2013). 

2. Korzyści z wprowadzenia Lean 

Uporządkowanie organizacji pracy pozwala na skrócenie do minimum czasu 

potrzebnego na znalezienie narzędzia przez pracownika - brak takiego porządku może 

spowodować opóźnienie na linii produkcyjnej. Stres wywołany nieprzyjemną sytuacją, 

dyskomfort osoby nadzorującej z całą pewnością może wpłynąć na złą atmosferę, co może 

wywołać w skrajnych przypadkach niechęć, a nawet strajk w zakładzie produkcyjnym. Tym 

sytuacjom można przeciwdziałać wprowadzając założenia metody 5S. Oczywiście 

pracownicy muszą w pełni zrozumieć te zmiany, aby je zaakceptować i ich nie podważać. 

Ciągła innowacja, dążenie do jak najmniejszej liczby wad fabrycznych w produkcie przekłada 

się na lepsze wyniki finansowe. Lepsza jakość produktów, nastawienie się na klienta, a nie na 

własne potrzeby polepsza opinię przedsiębiorstwa między odbiorcami produktów, ale także 

umacnia pozycje i poprawia relacje w kontaktach biznesowych. Taka sytuacja może znacząco 

decydować o szansie zdobycia wparcia od inwestorów. Przedsiębiorstwa posiadające dobrą 

opinię i zaufanie klientów są lepiej odbierane na rynku papierów wartościowych, ich stabilna 

pozycja zwiększa wartość akcji, poprawia też wizerunek jak kredytobiorca (Piasecka-

Głuszak, 2013). Jakość produktu może diametralnie wpłynąć na postrzeganie firmy przez 

klientów – Toyota, która dziś słynie z jednych z najmniej awaryjnych samochodów, jeszcze  

w latach 90-tych miała wspomniany problem z jakością. Wtedy jej wyznacznikiem był 

między innymi Mercedes-Benz i jego model W123. Dziś sytuacja wygląda zupełnie 

odwrotnie - Toyota wiedzie prym w niezawodności, a Mercedes coraz częściej musi odbierać 

nieprzychylne opinie na temat swoich samochodów pod względem ich wykonania. Kolejną 

zaletą stosowania założeń Lean Management jest m.in. Just in time metodą pull - tworząc 

tylko tyle produktów, żeby zaspokoić rynek. Zapasy są ograniczone do minimum, co 

zmniejsza ich koszty, zmniejszona jest także przestrzeń magazynowa. Dzięki systemowi 

Kanban można dokładnie dopasować produkcje do potrzeb zgłaszanych przez klientów. 

Dzięki zastosowaniu systemu pull zasoby są lepiej wykorzystywane, polepsza się wydajność 

produkcyjna. Dzięki zastosowaniu strategii Toyoty można zmniejszyć czas przezbrojeń 

maszyn na stanowiskach pracy. Dawniej potrzeba było wielu godzin na zmianę ustawień 

urządzeń na linii produkcyjnej (czasami ta operacja była wręcz niemożliwa). Dziś dzięki 

ujednoliceniu części można w kilka minut zmienić ustawienia urządzeń i dostosować całą 

linię produkcyjną do produkcji wyrobu o nowych parametrach, przez co zakład jest bardziej 



166 

 

elastyczny i łatwiej dostosowuje się do coraz to nowych sytuacji na rynku. Stałe doskonalenie 

i podążanie za nowoczesnymi technologiami zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji, kiedy to 

okaże się, że przedsiębiorstwo potrzebuje gruntownych zmian, które mogą wymagać dużych 

ilości środków finansowych. Uzyskane efekty po wdrożeniu koncepcji Lean Management 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 Uzyskane efekty po wdrożeniu koncepcji Lean Management, Źródło: Czerska J., Koncepcja Lean 

lekiem na wysokie koszty produkcji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002, s. 2-3. 

Powody marnotrawstwa Uzyskane efekty 

Nadprodukcja redukcja rocznych kosztów zakupu - 10% 

redukcja kapitału obrotowego – 15%  

redukcja czasu obciążenia stanowiska – 28%  

redukcja czasu realizacji zlecenia – 97%  

Braki redukcja braków produkcyjnych – 90%  

redukcja liczby wadliwych wyrobów gotowych – 96% 

redukcja wybrakowanych dostaw – 90% 

Zbędne zapasy redukcja wartości magazynowej – 62%  

redukcja powierzchni magazynowej – 90%  

redukcja wielkości zapasów – 95% 

Niewłaściwe metody wytwarzania, 

nadmierny transport, przestoje, 

zbędny ruch 

wzrost produktywności o 180%  

wzrost wykorzystania zasobów o 15% 

wzrost współczynnika wartości dodanej o 100%  

wzrost sprzedaży o 200% 

wzrost obrotu materiałowego o 185% 

redukcja zatrudnienia o 66% 

redukcja powierzchni produkcyjnej o 70%  

redukcja długości cyklu produkcyjnego o 86%  

redukcja przestojów o 68% 

redukcja czasu obciążenia stanowiska o 28%  

redukcja czasu realizacji zlecenia o 97%  

redukcja cyklu projektowania nowego wyrobu o 

25%  

 

3. Narzędzia Lean Management 

Lean Management oferuje wiele narzędzi, służących do usprawnienia pracy 

i optymalizacji kosztów w organizacji. Wybór narzędzi zależy od rodzaju branży, w której 

jest wykorzystywana dana filozofia Lean. Wprowadzenie narzędzi Lean w życie pozwala na 

znaczne usprawnienie działań pracowników oraz całej organizacji. Narzędzie 5S jest to 

zestawienie metod oraz technik, które służą do tworzenia optymalnych miejsc pracy oraz 
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pozwalają na utrzymaniu wysokiej jakości ich stanowisk. Nazwa “5S” oznacza skrót pięciu 

japońskich słów (Martyniak, 1996): 

1. Seiri - sortowanie, sugeruje, że na stanowisku pracy oddzielamy od siebie wszelkie 

materiały i usuwamy zbędne rzeczy, 

2. Seiton - systematyka, inaczej uporządkowanie, które polega na wyznaczeniu oraz 

oznakowaniu narzędzi i ich części w wyznaczonych miejscach,  

3. Seiso - sprzątanie, uporządkowanie stanowiska oraz organizacji środków czystości, 

4. Seiketsu - standaryzacja, określa standardy rozmieszczenia na stanowisku, 

5. Shitsuke - samodyscyplina, przypomina o tym aby przestrzegać wszystkie zasady 5S.  

Kolejnym narzędziem jest Kaizen. Jest to ciągłe wprowadzanie zmian, ulepszanie 

procesów oraz usprawnień małymi krokami. Rezultaty są wynikiem wielu małych zmian, 

które są dokonywane w czasie. Przykładem zastosowania tego narzędzia w praktyce jest 

wdrożenie wybranych pilotażowych obszarów produkcji w branży elektronicznej.  

Zrealizowano 30 projektów usprawniających, opracowano tablice monitoringu oraz 

wyszkolono kadrę z zakresu rozwiązywania problemów. Wprowadzenie Kaizen 

zaprocentowało wzrostem efektywności działań o 15% w obszarach pilotażowych 

(Martyniak, 1996). Kanban to metoda polegająca na sterowaniu produkcją poprzez zdarzenia, 

które następują bezpośrednio na produkcji, w taki sposób, aby zadania szły sprawniej (są do 

tego wykorzystywane formularze wypełniane w odpowiedniej kolejności). Przechodzą one od 

dyspozytora, przez planistę do pracownika produkcji. Następnie odpowiednie części karty 

Kanban wracają do dyspozytora. Jest zapewniony na produkcji przede wszystkim krótki czas 

przetwarzania, niskie zapasy, terminowość realizacji oraz jest poddana kontrola jakości na 

wszystkich etapach produkcji. Hasłem przewodnim w Kanban jest “7 razy żadnych”, oznacza 

ono, aby doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie: żadnych braków, żadnych zapasów, 

żadnych opóźnień, żadnych kolejek, żadnych bezczynności, żadnych zbędnych czynności  

i kontroli, żadnych zbędnych przemieszczeń. Efektem jest redukcja magazynów 

międzyoperacyjnych, przedprodukcyjnych oraz wyrobów gotowych (Martyniak, 1996). Six 

sigma, to metoda wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80. przez Boba Gal ina oraz Billa 

Smitha. Zarządza oraz służy poprawie jakości, ogranicza koszty poprzez zastosowanie 

narzędzi statystycznych. Pozwala zidentyfikować błędy zanim się pojawią. Poprzez 

pozyskane dane można w kolejnym etapie osiągnąć lepszą jakość (Martyniak, 1996). Poka-

yoke pozwala eliminować błędy poprzez rozwiązania techniczne. Zakłada, że błędy wynikają 

ze złej organizacji pracy. Według tej metody, aby wszystko poszło, jak należy powinno się 

maksymalnie skoncentrować na czynności, która aktualnie jest wykonywana, dzięki temu 



168 

 

szanse na pojawienie się pomyłek są naprawdę znikome. W skład kluczowych wskaźników 

efektywności wchodzą wskaźniki finansowe i niefinansowe. Są wykorzystywane do pomiaru 

stopnia realizacji celów. Mogą wskazać istotną informację zarządczą, zmierzającą do 

poprawy efektywności z drugiej strony. Aby prawidłowo określić KPI (kluczowe wskaźniki 

efektywności należy zacząć od dobrego wyznaczenia celów strategicznych firmy. KPI pełni 

rolę służebną i wskazuje postęp w realizacji celów nadrzędnych, pozwala też monitorować 

realizację ich na różnych poziomach organizacji przez różnych pracowników. Wartość celu 

będzie mierzalna oraz będzie wynikać z działań np. takich jak sprzedaż w firmie wg przyjętej 

strategii. KPI, aby wskazało rzeczywisty wynik powinno być aktualne, proste oraz istotne 

(Sobańska, 2013). 

4. Bariery Lean 

Celem koncepcji Lean jest zbudowanie kultury ciągłego doskonalenia, jednak jest ona 

często uważana jedynie za zbiór narzędzi. Wymaga gruntownych zmian w postawie, 

zachowaniu, sposobie działania i myśleniu pracowników przedsiębiorstwa na każdym jego 

poziomie. W literaturze, procentowy podział tych dwóch płaszczyzn transformacji Lean 

(narzędzia:kultura) i związanego z tym nakładu pracy bywa określany liczbowo, np. 75:25 lub 

80:20 (Hafley, 2010). Należy zadbać o zmiany w obszarze relacji interpersonlnych 

pracowników, inaczej efekty z wprowadzenia Lean będą krótkotrwałe bądź ograniczone. 

Wdrożenie zasad i najważniejszych narzędzi Lean trwa zwykle 2-4 lata. Przedsięwzięcie 

wymaga cierpliwości, dyscypliny oraz umiejętności planowania i realizowania działań 

w długiej perspektywie czasu. Tymczasem wielu menedżerów i właścicieli firm jest 

zdecydowanych na szybkie działania, które przyniosą wyniki w krótkim czasie. W trakcie 

transformacji barierami są również częste zmiany kierownictwa, z którymi często idzie  

w parze brak kontynuacji działań poprzedników. Jedną z najpoważniejszych barier podczas 

wdrażania „szczupłego zarządzania” jest niewystarczająca wiedza, brak wsparcia czy 

zaangażowania ze strony najwyższego kierownictwa. Transformacja ta może być wdrożona  

z poziomu zarządu lub właścicieli firmy. Władza formalna jest niezbędna w aspekcie zmiany 

kultury oraz pokonywania oporu i rozwiązywania konfliktów, które mogą stanąć na drodze 

przy optymalizowaniu biegnących poziomo (przecinających przy tym pionowe działy 

funkcjonalne) procesów. Członkowie najwyższych szczebli organizacji muszą rozumieć  

i akceptować zasady Lean oraz posiadać kompetencje związane z zarządzaniem zmianą. 

Zatrudnienie specjalistów czy konsultantów ds. Lean Management nie zwalnia kierownictwa 

z odpowiedzialności za utrzymanie zasad i ciągłe rozwijanie szczupłego zarządzania (Hafley, 

2010). 
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Menedżerowie muszą przygotować się również na zmiany w prowadzonym do tej pory 

sposobie zarządzania. Lean wymaga zmiany stylu kierowania na mniej autorytarny i bardziej 

partnerski. Konieczne jest również ciągłe wspieranie programu zmian tak, aby był on 

widoczny dla pracowników. W kulturze Lean przełożeni w większym stopniu piastują 

również funkcję nauczycieli, pomagających swoim podopiecznym w rozwijaniu ich 

kompetencji. Zadanie to musi być przekazywane na niższe szczeble zarządzania,  

w szczególności na kadrę kierowniczą średniego szczebla, która jest najważniejsza  

w utrzymywaniu zmian, gdyż jest łącznikiem między wyższymi i najniższymi szczeblami 

zarządzania. Wdrożenie Lean Management napotyka często na opór pracowników, który 

spowodowany jest między innymi brakiem wiedzy na temat Lean oraz celu wdrożenia, obawą 

przed zmianami, brakiem zaufania czy też lekceważeniem kadry kierowniczej, negatywnymi 

doświadczeniami z wcześniejszych wdrożeń koncepcji i inicjatyw. Opór przed zmianami 

można ograniczyć m.in. przez komunikację i szkolenia. Wdrożenie Lean może mieć zarówno 

pozytywny, jak i negatywny wpływ na środowisko pracy. Pracownicy mają większy wpływ 

na sposób wykonywania otrzymanych poleceń. Z drugiej strony na pracowników spada 

wymóg zdobywania kwalifikacji w wielu dziedzinach oraz poszerzenia ich specjalizacji. To 

czy wystąpi negatywny wpływ Lean na środowisko pracy i związany z tym opór 

pracowników zależy w dużym stopniu od sposobu jego wdrożenia przez kierownictwo 

(Hafley, 2010). 

Najpoważniejszym, a mimo to często popełnianym błędem transformacji Lean jest 

zwalnianie pracowników w wyniku wdrożonych czynności. Obniża to morale osób, które 

zostają w przedsiębiorstwie, zmniejsza ich poczucie bezpieczeństwa w organizacji oraz 

zniechęca do kontunuowania działań w kierunku ciągłego doskonalenia. Aby zapobiec 

zwolnieniom nadmiarowych pracowników stosuje się kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest 

wykorzystanie naturalnych odejść z przedsiębiorstwa, tj. zatrzymanie rekrutacji i uzupełnianie 

zwalniających się stanowisk pracy ludźmi, którzy zostaliby zwolnieni. Wymaga to jednak 

przewidzenia takiej sytuacji i włączenia do działań na bardzo wczesnym etapie działu 

personalnego przedsiębiorstwa. Innymi rozwiązaniami są m.in. intensyfikacja działań 

sprzedażowych, a także stworzenie nowych miejsc pracy, które dodawałyby wartość do 

procesów w przedsiębiorstwie i przyczyniałyby się do poprawy jego wyników (Hafley, 2010). 

5. Motywowanie pracowników a środowisko Lean Management 

5.1. Wyzwania środowiska Lean 

Wielu menadżerów, szefów firm oraz koordynatorów Lean optymalizując swoje 

przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami koncepcji szczupłego zarządzania spotkało się 
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z problemami związanymi z dyscypliną w stosowaniu nowych narzędzi. Należy uświadomić 

sobie, że Lean nie jest zestawem technik i narzędzi do bezpośredniego zastosowania, ale 

filozofią działania i systemem, w którym to ludzie są kluczowym elementem. 

To zaangażowanie pracowników firm traktowane jest, jako fundament i główny element 

systemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Warto dodać, że jednym z typów marnotrawstwa, 

które należy eliminować w środowisku Lean jest niedostateczne wykorzystanie potencjału 

pracowników. Często jednak, kiedy tempa nabierają wdrożenia, szefowie firm skupiają się na 

techniczno-narzędziowej stronie procesów, a element ludzki jest przesuwany na dalszy plan. 

Nie należy zapominać, że to „ludzie i ich pomysły na usprawnienia są w centrum systemów 

szczupłego wytwarzania; są oni na tyle blisko serca całego wdrożenia, iż problemy z nimi 

mogą doprowadzić system do zawału” (Mann, 2005). 

Należy również uświadomić sobie, że Lean wymaga odmiennego podejścia  

z 5 powodów (Mann, 2005): 

- podstawą środowiska Lean Management jest praca z niskim poziomem zapasów – czyli 

w układzie, w którym utrudnienia, problemy lub błędy są bardzo szybko widoczne. Co za tym 

idzie, pracownik musi się liczyć z dynamicznie zmieniającą się sytuacją i być przygotowany 

do szybkich reakcji,  

- standaryzacja, która jest obecna w przedsiębiorstwach Lean, wymaga podporządkowania się 

zasadom, regułom i normom pracy w stopniu wykraczającym poza „trzymanie się ogólnych 

wytycznych”, 

- Lean to wszechstronność i elastyczność, co oznacza, iż pracownik musi zaakceptować 

wielowymiarowość swojej pracy, a także być przygotowanym na nauczenie się wielu rzeczy, 

w myśl zasady „jestem pracownikiem, który po przeszkoleniu może pracować na wielu 

stanowiskach”, 

- Lean to ciągłe doskonalenie i rozwój, więc od pracownika oczekuje się, że niezależnie od 

zajmowanego stanowiska jego zadania w przedsiębiorstwie będą polegały także na 

rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu swojego środowiska pracy. 

5.2. Lean jako system motywujący pracowników 

Lean Management to system, który koncentruje się na naturalnych motywatorach 

postępowania człowieka. Do czynników motywujących, występujących w środowisku Lean 

należą (Jekiel, 2011):  

- nadawanie sensu pracy poszczególnego człowieka, 

- tworzenie odczucia spełnienia w pracy, 

- zaangażowanie, 
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- usuwanie marnotrawstwa z wykonywanych zadań, 

- rozwiązywanie problemów w zespole, 

- uznanie indywidualnego wysiłku, 

- przyznanie własności nad procesem lub obszarem. 

Wymienione wyżej siedem motywatorów to niezbędne rzeczy w Lean Management, 

bez których żadne narzędzie oraz szczupły proces nie zadziałają. Wizja systemu 

motywacyjnego idealnie pasującego dla potrzeb Lean mogłaby brzmieć następująco: „Mamy 

taki system motywacyjny, który powoduje, iż wszyscy pracownicy w pełni i zawsze są 

zaangażowani w realizowanie celów firmy, dostrzegając przy tym, że owe cele są podobne do 

ich indywidualnych, własnych celów” (Jekiel, 2011). Przyjęcie powyższej wizji  

i realizowanie jej w praktyce pociągnie za sobą poniższe fakty (Jekiel, 2011): 

- wszyscy pracownicy rozumieją, iż doskonalenie (w ramach warsztatów, ale również 

pomysłów Kaizen) należy do podstawowego zakresu ich obowiązków, 

- stosunek do doskonalenia to jeden z podstawowych kryteriów podczas okresowej oceny 

pracownika; takiej ocenie podlegają wszyscy pracownicy, 

- pensja pracowników na wszystkich szczeblach jest związana bezpośrednio z oceną ich 

pracy, 

- narzędzia motywacji są konkretne, stosowane na czas, a także mają wymiar niepieniężny. 

6. Zakończenie 

Kreatywni, nastawieni na ciągłe doskonalenie oraz rozwój, a także zaangażowani 

we wdrożenie pracownicy stanowią fundament każdej udanej zmiany Lean 

w przedsiębiorstwie. Rozwiązania odgórnie narzucone przez przełożonego, a niewypływające 

od pracowników, którzy tych rozwiązań powinni później używać, mają szansę na napotkanie 

oporu z ich strony. Stąd też niezwykle istotnym elementem systemów Lean jest 

zaangażowanie pracowników na dużym poziomie. Z tego powodu zastosowanie efektywnych 

systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie jest jednym z najistotniejszych kroków. Bez 

względu na etap wdrożenia systemu motywacyjnego dla przedsiębiorstwa funkcjonującego 

zgodnie z filozofią Lean, warto mieć na uwadze poniższe wytyczne: 

1 .Motywowanie do ciągłego doskonalenia i przestrzegania standardów. 

2. Zapewnienie pracownikom wynagrodzenia podstawowego, które będzie atrakcyjne wobec 

oferty innych pracodawców. 

3. W przypadku przedsiębiorstw pracujących w systemie akordowym – opracowanie planu 

wyjścia z akordu. 
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4. Stworzenie struktury zespołów i wyznaczenie zespołom celów zachęcających do 

współpracy. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod ilościowych, jako jednej z metod podejścia 

metodologicznego do badań historycznych oraz ukazanie ich zastosowania w badaniach nad żydowskimi 

imigrantami z Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii w XIX i XX wieku. W opracowaniu przedstawiono 

przykład użycia metod ilościowych podczas analizy prasy jidysz na tle wykorzystania tych metod w innych 

dziedzinach historii. Ta metoda doskonale nadaje się do badań na dużych grupach ludzi. Pozwala historykom 

zbadać zbiorową ideę dotyczącą określonego obszaru, zamiast zajmować się nim indywidualnie. Autorka 

zaprezentuje również możliwości rozwoju i przyszłe zastosowanie metod jakościowych w badaniach 

historycznych i multidyscyplinarnych, gdyż obecnie materiał źródłowy zebrany przy użyciu metod ilościowych 

jest zwykle skorelowany z wynikami powstałymi przy użyciu metodologii z różnych dziedzin. 

 

Słowa kluczowe: Metody ilościowe, metodologia badań, żydowscy imigranci, Wielka Brytania 

 

Quantitative methods as a part of historical research and implementation 

in the research on Jewish Eastern European immigrants in Britain in the 

19
th

 and the 20
th

 century  

 

Summary 

The article aims to present quantitative methods as one of the methodological research methods and to show 

their application in research on Jewish immigrants from Eastern Europe in Great Britain in the 19th and 20th 

centuries. The study presents an example of the use of quantitative methods in the analysis of the Yiddish press 

showed against the background of the use of these methods in other areas of history. This method is extremely 

well suited for research in the field of large groups of people. It allows historians to examine the collective idea 

about a particular area, rather than just deal with it individually. The author will also present development and 

future use of qualitative methods in historical and multidisciplinary research, as nowadays, the material gathered 

by using the quantitative method is usually correlated with results from the usage of other methodology. 
 

Keywords: Quantitative methods, methodology, Jewish immigrants, Britain 
 

1. Introduction 

This paper will examine the application of quantitative method in the disciplines of 

history. The objective is to investigate to which fields of history and to what extent 

quantitative methods are still used in historical research. The essay will briefly show the 

evolution of quantitative method within the last 50 years and show how it is nowadays used in 

multidisciplinary work, especially in the research on Jewish Eastern European immigrants in 

Britain in the 19th and the 20th century. Moreover, this paper will also show the future 

possibilities of implementation of quantitative methods in other fields of historical research 

especially in anthropometric history were scientific data about the human body – 
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anthropometry; is used to created new understandings of the impact of economic processes on 

peoples’ body.  

The two most significant and broad methodological approaches that are widely applied 

in the field of history are qualitative and quantitative research. Both allow historians to 

conduct solid historical research. Qualitative research is used to gain an understanding of 

underlying reasons, opinions and motivations. It provides insights into the problem or helps to 

develop ideas or hypotheses for potential quantitative research. Quantitative research involves 

the use of methods of statistical analysis drawn from the social sciences but used on historical 

data. This methodology allows historians to explore new ways and achieve more 'scientific' 

results. It can, for example, help to obtain an exact breakdown of the population at a particular 

time by analysing the census returns. 

The areas where the quantitative method is used are among other things political 

history, social history (Draper, 2010), economic history (David, 1976), demographic history 

(Lee 1979) and computer history. Economic history uses major data sets that were collected 

by governments or private and public institutions. The main areas where this method is widely 

used are studies concerning the age of industrialisation and slavery. Both use census data, 

sales receipts and price information and try to reconstruct the history of the events. The 

political history studies aim to deduce patterns in the thought and behaviour process of groups 

using data such as voting patterns during the elections, the behaviour of legislators, public 

opinion distribution, and the rate of the occurrence of wars and different legislation. New 

social history uses data to study the entire population. Census data were especially useful 

when researching demographical issues such as population growth rates, rates of birth, death, 

marriage and spread of disease. Other research topics such as occupational and education 

distributions, and migration and population changes were popular. 

2. History of quantitative methods as a part of historical research 

The history of computers is directly connected with the growth of popularity of the 

quantitati e method. At first, the ‘data’ meant a file of index cards, not an electronic 

spreadsheet or database. The 1970s is the time when computers first start to be presented at 

institutions and were used only by administrative staff. Later in the 1980s, the situation 

changed, and desktop computers were available to most historians. Shortly, all quantitative 

historians could create a sophisticated combined analysis of the statistical and numeric data. 

After 1995, the internet started to play an influential role in finding historical sources. The 

bibliographical and archival work began to be digitalised and became widely accessible. The 

effect of these technological changes has been producing a convergence of action that can be 
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called ‘technologically enabled’ history (Outhwaite and Turner, 2007). It mainly deals with 

electronic databases. Therefore, quantitative historians were forced to learn the way of 

preparation for the results of their analysis, especially the knowledge of programs to analyse 

the vast amounts of data. It was important to study how to prepare and present statistical 

results in print.  

The quantitative technique started to be used in history quite early, and the nineteenth-

century predecessors of contemporary historians had worked with pen, pencil, typewriter and 

note cards as technological support. They were fascinated with the statistics of economic 

growth and level of industrialisation. The usage of quantitative method became extremely 

popular after the Second World War (Jordanova 2000), and it introduced the resources of 

social science into the discipline of history. Its significant growth in the 1960s coincided both 

with the increasing popularity of social science methodology and with the dawning of the 

computer age. This method applied alone quite quickly received much criticism, which 

suggested that quantitative history makes assumptions about the nature of historical data and 

ignores the factors influencing its production. Therefore, building historical research only 

around quantitative method started to be seen as problematic. In the 1970s historians were 

forced to take the first steps into integrating quantitative history into larger historical practice. 

Currently, the quantitative methods are not as popular as they used to be. They rarely appear 

as the only research methodology and often are part of the wider methodological approach.  

Quantitative history has been successful at answering big questions about long-term 

historical patterns of changes. The first historians fascinated by this methodology focused 

their research on the history of groups. By examining the history of the family and social 

structure such as the demographic work on age at marriage or illegitimacy (Tilly 1978 and 

Wrigley, 1985), different trends in the economy, economic growth change, the pattern of 

behaviour and participation of electoral during voting. Historians of the family have examined 

patterns of inheritance and the inter-generational transfer of wealth. Studies on people's 

mobility, immigration, emigration and living standards were conducted. For historians to 

achieve meaningful results, they needed to gather certain amounts of numeric and/or 

countable information, and then organise it into tabular data matrices for statistical analysis. 

Those researching crime and criminal justice systems needed to analyse court and newspaper 

records to examine the long-term patterns of crime and violence in the past. Moreover, 

quantitative methods are also used to show trends and statistic data within the newspaper 

itself. Also, the studies of the living standards and well-being called anthropometric history 
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used scientific data such as measurements of height, weight, stature and disease in the past 

(Outhwaite and Turner, 2007).  

3. Quantitative methods as a part of the research on Eastern European Immigration in 

Britain 

Quantitative methods are often used in the field of Jewish Studies in particularly in the 

field of immigration research. British historians who specialised in the research on Eastern 

European immigrants in Britain in the 19
th

 and 20
th

 century such as Lipmann (1954) or Pollins 

(1982) made an attempt to used quantitative methods to draw the picture of the economic 

situation and presented the statistics on types of jobs, salaries and the population of 

immigrants between 1850 and 1950. However, their works were not meant to create  

a comprehensive analysis that would have discussed all aspects of social history, but the goal 

was to encourage scholars to conduct research in this subject and use quantitative methods in 

future research.  

The areas where the quantitative method found itself to be useful was research towards 

my Master of Arts Dissertation in Jewish History and Culture at the University of 

Southampton. My dissertation entitled: „E eryday life of Eastern European immigrant 

community in Britain in the advertisements from Der Idisher Ekspress - microhistory of 

August 1905”. presented examples of the use of the statistics to present the distribution and 

amount of advertisements in each issue of the newspaper and showed correlations between the 

amount and the page of each issue (Pic.1) and also to show the distribution of advertised 

businesses in major British cities (Pic. 2). 

 
Pic. 1. The distribution and amount of advertisements in each issue of the newspaper Der Idisher Ekspress 

(correlation: issue & page). Source: A. Kuc, Everyday life of Eastern European immigrant community in Britain 

in the advertisements from Der Idisher Ekspress - microhistory of August 1905, MA Dissertation, Southampton 

2017.  
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What is interesting about the advertisements in Der Idisher Ekspress is the fact that 

there is enough content within to narrow the use of this primary source only to the ads. Der 

Idisher Ekspress is unique in its structure and character. The advertisements reveal many 

larger themes and issues. On the one hand, there are topics such as Jewish holidays, the use of 

prayer books and other aspects of religious life, and on the other, mundane issues like travel, 

private insurance or sending. Each issue consisted of eight pages, and at least three of them 

are only advertisements, which is almost 40% of the content. Moreover, in each issue, there 

are more than a hundred advertisements15 (Pic. 1). Many of the advertisements repeat 

themselves in each issue. What is especially characteristic is the front page, which is almost 

unchanged throughout the whole month (only one advertisement was added- see the first row 

of Pic 1.). The newspaper was aimed at a broad audience, as there are many distinctions in 

language, structure and content. The language varies from sophisticated Yiddish to almost 

entirely anglicised, where many words are English just written using the Yiddish alphabet. 

 

Pic. 2. The distribution of advertisements in various cities (issue & addresses). Source: Own elaboration.  

 

The advertisements only confirm that the Der Idisher Ekspress was delivered to Jewish 

communities outside of London, and the advertised businesses were based in both East and 

West London, Leeds, Glasgow, Manchester, Liverpool and Birmingham (Pic. 2). Moreover, 

there is also a small number of advertisements from Sheffield, Devon, Nottingham and 

Southend-on-Sea, but also from outside of the United Kingdom- Brussel and South Africa 

(see Pic. 2 listed as other). All of the cities mentioned above had a significant Jewish 

community. The fact that in Der Idisher Ekspress there is a significant amount of 

advertisements for businesses from these cities shows that there was a substantial amount of 

readers of the newspaper in them. One can find the best example for the variety of locations 

of advertised business on the front page of the newspaper where there are eight
88

 

                                                 
88

 Eight advertisements out of twenty 
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advertisements and eleven
89

 addresses for businesses that are from cities outside of London. It 

means that approx. 40 % of the advertised businesses from the front page were not based in 

London. This is an interesting fact which shows that the outreach of this newspaper was very 

broad.  

4. Future of quantitative methods in other fields of historical research 

One of the historical disciplines that can be categorised both as qualitative and 

quantitative research is anthropometric history. In the 1970s anthropometric history became 

the field where the quantitative method played a vital role and allowed fast correlation of 

various big and different sets of data. It tries to correlate the human physical features with 

racial and psychological traits, for example, the relationship between the height of the person 

and the standard of living. Anthropometric historians made huge contributions to our 

understanding of the social and economic history of the United States, the history of 

American slavery, the social history of the United Kingdom, the origins of Habsburg 

industrialisation, and in general the conditions of living in the nineteenth century. The concern 

of economic historians was to investigate the living standards the past, to start the debate 

about conditions in workplaces during the Industrial Revolution. The great example of 

multidisciplinary work, where quantitative method played a key role, are works by John 

Komlos (1995) by Roderick Floud (2011) and join research by Richard H Steckel and 

Roderick Floud (1997). Those works combine 300 years of height and nutrition data and 

discuss the findings in the context of rapid physiological development. It analysis the results 

of humanity’s ability to control its en ironment and create technological inno ations to adapt 

to it. They investigated the development of human physical features especially during the time 

of industrialisation. By analysing the presented research, it is noticeable that human life today 

has become longer and healthier than ever before in history and people have become heavier 

and taller. However, only recently scientist (historians, economists, human biologists and 

demographers) have made the connection between the changing size, shape, and capability of 

the human body and the economic and demographic changes. These ground-breaking works 

are a presentation of the development of the field of anthropometric history. By surveying the 

changes in diet and its impact on health, and diseases influence on mortality they were able to 

create the pattern of causes and consequences of those changes in Europe and the United 

States since 1700.  

                                                 
89

 Eleven addresses out of twenty-six. 
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There were many issues while conducting research. For instance, no income date was 

available for some subgroups of society such as children or housewives. Therefore, it was 

quite hard to research the standard of living of those groups. Anthropometry came to the help 

here by considering alternative measures of welfare, when conventional indicators were 

unavailable, it could shed light on the living conditions of those groups (Floud and Steckel, 

1997). By using such methods as cliometricians which introduced biological measures and by 

including physical stature, and treating them as complements to conventional indicators of 

well-being, this analysis could be made, and it created new understandings of the impact of 

economic processes on humans in the 18
th 

and 19
th

 century. Anthropometric history had a 

great impact on the development of the quantitative method and vice versa. It also allowed 

further development in several different areas of research. Thanks to anthropometric history 

we now better understand the importance of the diet and its influence on the well-being of 

people in various sub-populations during the Industrial Revolution. It gave valuable insights 

into the living standards of many different social groups such as the aristocracy, slaves, 

women, children, servants and convicts. The results of this research contributed to many 

fields such as economic and social history. It highlighted the importance and influence of 

today's developing world and also presented the trends of the future. 

5. Conclusion 

Perhaps the most fascinating recent development is the impact of the quantitative 

method in multidisciplinary studies that allows the connection between various disciplines 

from both the huminites and science by using methodological and interpretative logic and 

mathematics or a proper combination of them. Quantitative method is extremely well suited 

for research in the field of large groups of people, as it allows historians to examine the 

collective idea about a particular area, rather than just deal with it individually. This attitude 

has allowed constructing more precise and accurate research and the implementation of 

methodology and research tools from other fields such as economics, sociology and 

anthropology and other disciplines into the historical research. It has allowed historians to ask 

previously unasked questions and undertake research that once seemed to be impossible. It 

gives a certain degree of precision that otherwise could not be achieved. The use of various 

research methodology also helps to seek better answers for old questions using the new 

methods.  

The intellectual achievement of quantitative history combined with the rise of 

computers and information technology makes it possible to believe that the prognosis for the 

future of the quantitative method is, nowadays, better than before. One of the good examples 
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can be the use of prosopography.  Treated as important approach in historical research and it 

is often used as a part of social history, it is also a good foundation for the implementation of 

multidisciplinary studies and the use of methodology from other fields such as cultural studies 

or anthropology. It is wise to consider a broader approach and not rely only on the qualitative 

or quantitative methods and selective reading of a variety of different sources that had 

characterised the practice of history hitherto. Nowadays, historians do not solely base their 

research on quantitative method, as it is believed that the best work in the field of history has 

a multidisciplinary character. It contributes to breaking the barriers between the disciplines 

and provides insight into the most original contributions of current historical research. 

Nowadays, the material gathered by using the quantitative method is usually correlated with 

results from the usage of other methodology. It more broadly calls into question the 

epistemology of the social sciences, but particularly in economic history the application of 

quantitative methods has, nowadays, become integrated as part of a broader historical 

approach.  
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Streszczenie 

Bankowość elektroniczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów rynku finansowego. 

Popularność bankowości elektronicznej związana jest głównie z coraz szerszym dostępem do Internetu. Celem 

artykułu jest określenie poziomu korzystania z bankowości elektronicznej w Polsce na tle pozostałych państw 

należących do Unii Europejskiej. W artykule wykorzystano dane empiryczne określone na podstawie indeksu 

gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (ang. Digital Economy and Society Index, DESI) udostępnione 

przez Komisję Europejską. Dane empiryczne przedstawiają strukturę wiekową osób korzystających z Internetu 

w celu posługiwania się bankowością elektroniczną (16 - 24 lata, 25 - 54 lata oraz 55 - 74lata). W artykule 

opisano istotę bankowości elektronicznej, podjęto próbę przedstawienia jej definicji oraz przeprowadzono 

analizę porównawczą danych empirycznych dotyczących roku 2011 i 2019, wykorzystując w tym celu metodę 

opisową i analizę porównawczą. 

 

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, bankowość internetowa, bankowość mobilna, Internet. 

 

Online banking in Poland and the European Union 

 

Summary 

Online banking is currently one of the fasters growing areas of the financial market. The popularity of online 

banking  is mainly associated with the increasing access to the Internet. The purpose of the article is to determine 

the level of use of online banking in Poland against the background of other European Union countries. The 

article uses empirical data on the Digital Economy and Society Index (DESI) provided by the European 

Commission. Empirical data present the age structure of people using the Internet to use online banking (people 

aged 16 - 24, 25 - 54 and 55 - 74). The article describes the essence of online banking, present definition of 

online banking and a comparative analysis of empirical data for 2011 and 2019, using the descriptive method 

and comparative analysis.  

 

Keywords: Internet, internet banking, mobile banking, online banking.  

 

1. Wstęp  

Dynamiczny rozwój i wzrost popularności Internetu, jako globalnej sieci komputerowej 

stał się impulsem do przeobrażeń społeczno – kulturowych, a także do zmian modeli 

funkcjonowania niemal wszystkich podmiotów rynkowych.  

Do jednych z najważniejszych przemian zachodzących w bankowości należy zaliczyć 

nowe możliwości w zakresie gromadzenia, przechowywania, transmisji i dystrybucji 

informacji. W przypadku sektora bankowego, jednym z pierwszych efektów wykorzystania 

Internetu było stworzenie nowej przestrzeni dla działalności rynkowej na bazie 

innowacyjnych form zdalnej dystrybucji usług i kontaktu z klientami. Technologie zmieniły 

w zasadniczy sposób oblicze banków, a w szczególności formy świadczenia usług bankowych 

klientom, kładąc szczególny nacisk na samoobsługę, powstanie nowoczesnych usług, a także 

usprawnienie pracy, co w konsekwencji przyczyniło się do zwieszenia wolumenu operacji 
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bankowych. Zastosowanie bankomatów, telefonów, komputerów czy kart płatniczych 

przyczyniło się do przeobrażenia rynku usług bankowych (Niczyporuk i Talecka, 2011).  

Celem artykułu jest określenie poziomu korzystania z bankowości elektronicznej  

w Polsce na tle państw należących do Unii Europejskiej. W artykule opisano istotę 

bankowości elektronicznej oraz podjęto próbę przedstawienia jej definicji. Przeprowadzono 

analizę porównawczą danych empirycznych dotyczących poziomu korzystania z bankowości 

elektronicznej na podstawie indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (ang. 

Digital Economy and Society Index, DESI). Przeprowadzona analiza porównawcza 

zastosowanych danych empirycznych pozwoliła na określenie wniosków końcowych.  

2. Materiał i metody 

2.1. Istota i pojęcie bankowości elektronicznej 

Pojęcie bankowości elektronicznej (ang. e-banking) pojawiło się już w latach 80 -tych 

XX wieku, upowszechniło się natomiast dopiero w latach 90-tych (Solarz 2006). Bankowość 

elektroniczna wprowadzona w latach 80 – tych XX wieku polegała na otrzymaniu przez 

klientów oprogramowania działającego na komputerze osobistym (ang. personal computer, 

PC), które umożliwiało komunikację z bankiem za pośrednictwem modemu i linii 

telefonicznej (Firdous, Farooqi 2017). Po raz pierwszy bankowość elektroniczną zastosował 

Citibank (1981r.) mający siedzibę w Nowym Jorku, natomiast w Europie tą formę 

bankowości po raz pierwszy zastosował Bank of Scotland (rok 1983) (Driga i Isac, 2014). 

Początkowo usługi bankowości elektronicznej opierały się głównie na przeglądaniu 

wyciągów bankowych przez jej użytkowników. Pierwsze usługi bankowości elektronicznej  

w Polsce zostały zaoferowane na początku lat 90-tych i przybrały one wówczas formę 

bankomatów (Krzysztoszek, 2017). Bankowość określona została wówczas tzw. bankowością 

terminalową, która umożliwiała posługiwanie się kartami płatniczymi.  

Bankowość elektroniczna składa się z trzech obszarów: bankowość internetowa, 

bankowość mobilna i płatności z użyciem kart (Rys.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Główne obszary bankowości elektronicznej Źródło: Krzysztoszek M., 2017. Bankowość elektroniczna  

w teorii i praktyce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, s. 12 

Bankowość elektroniczna 

Bankowość internetowa 

Bankowość mobilna 

Płatności z użyciem kart 
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Bankowość internetowa odnosi się do automatycznego dostarczania produktów i usług 

bankowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, 

w szczególności Internetu (Dharmavaram i Nittala, 2018). Bankowość internetowa 

definiowana jest, jako portal internetowy, za pośrednictwem, którego klienci mogą korzystać 

z różnego rodzaju usług bankowych, od płatności rachunków po dokonywanie inwestycji 

(Dharmavaram i Nittala, 2018). Zaprojektowane na smartfony i tablety aplikacje mobilne 

sprawiają, że cały bank pozostaje w zasięgu urządzenia mobilnego, a tym samym jego 

użytkownika gdziekolwiek się będzie znajdował. Przy pomocy funkcjonalności aplikacji 

banku możliwe są do wykonania takie funkcje jak: wykonywanie przelewu, zapłacenie za 

zakupy, bilety komunikacji miejskiej, postój na parkingu, sprawdzenie gdzie jest najbliższy 

bankomat albo placówka banku, czy nawet wykonywanie tzw. fotoprzelewu
90

. Obszarem 

uzupełniającym pierwsze dwa rodzaje bankowości elektronicznej to płatności z użyciem kart. 

Jedną z tych form są płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem technologii NFC (ang. Near 

Field Communication – Komunikacja Bliskiego Zasięgu), która umożliwia wykonywanie 

płatności do określonej kwoty bez podawania numeru PIN (Krzysztoszek, 2017). 

Pojęcie bankowość elektroniczna definiowane jest różnorodnie, jednak najczęściej  

w definicjach wymienia się trzy główne aspekty bankowości elektronicznej (Zarańska, 

Zborowski): 

 Zestaw środków technicznych umożliwiających dostęp do sług bankowych; 

 Specyficzna obsługa bankowa; 

 Działalność bankowa prowadzona w specyficznej formie. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy można ogólnie zdefiniować bankowość 

elektroniczną, jako wszelkie nowoczesne formy działalności podmiotów bankowych  

z wykorzystaniem funkcji urządzeń elektronicznych, które umożliwiają specyficzną obsługę 

bankową (w relacji klient-bank) oraz oddziałują silnie na działalność operacyjną banków i ich 

organizację. Z punktu widzenia odbiorców usług bankowych, bankowość elektroniczna 

utożsamiana jest ze ‘zdalną bankowością’, a więc korzystaniem z usług bankowych bez 

bezpośredniego kontaktu z pracownikami banku, a jedynie za pomocą technologii i urządzeń 

elektronicznych takich jak komputer, tablet lub smartfon podłączonych do sieci internetowej. 

Owa ‘zdalna bankowość’ polega na dostępnie do rachunków zarówno w zakresie informacji, 

jak i przeprowadzenia operacji (transakcji i zmian) niezależnie od miejsca i czasu, bez 

konieczności przemieszczania się i składania dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie. 

                                                 
90

 Fotoprzelew - pozwala na szybką i wygodną realizację przelewu poprzez skanowanie kodu QR z faktury  

w celu otrzymania gotowego formularza przelewu z podstawioną kwotą i danymi odbiorcy. 
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Do bankowości elektronicznej zaliczane są również transakcje wykonywane przy pomocy 

bankomatu, terminalu POS (ang. Point Of Sale), telefonu i innych urządzeń elektronicznych 

korzystających z linii telekomunikacyjnych.  

Współcześnie, kluczowe funkcje banku pełnią systemy informatyczne. Są one przede 

wszystkim narzędziami wspomagającymi zarządzanie i działalność operacyjną, ale także 

ważnym czynnikiem decydującym o pozycji banku na rynku. Nie są to elementy statyczne -

podlegają nieustannym zmianom rozwojowym inicjowanym przez potrzeby własne banków, 

konkurencję oraz wymagania klientów coraz częściej korzystających z e-usług.  

W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych, banki szukają inspiracji w handlu 

elektronicznym. Banki, bowiem chcą być obecne wszędzie tam gdzie są ich klienci. 

Zaobserwować można w tym obszarze trendy takie jak: m-banking, omnichanel czy troska  

o user experience. Banki chcą także pełnić funkcje podobne do e-sklepów, nierzadko same 

otwierają własne platformy e-commerce. Pierwotnie witryna internetowa banków pełniła rolę 

wizerunkową i informacyjną, dziś na pierwszy plan wysuwa się cel sprzedażowy. Do 

realizacji takiego celu, banki podobnie jak podmioty handlu elektronicznego wykorzystują 

mikrointerakcje, a więc mechanizmy pro-sprzedażowe z obszaru e-commerce (liczniki ofert, 

krótkie promocje na wybrane produkty lub usługi, katalogi, wyszukiwarki, porównywarki).  

W niniejszym artykule przyjęto posługiwanie się terminami bankowość elektroniczna, 

bankowość internetowa, jako synonimami.  

2.2. Cyberprzestępczość a bankowość elektroniczna 

Powszechność dostępu za pośrednictwem Internetu, funkcjonalność sprawia, że coraz 

więcej osób chętniej korzysta z bankowości elektronicznej Banki prześcigają się  

w dostarczaniu kolejnych udogodnień technologicznych, a mnogość i atrakcyjność 

oferowanych rozwiązań usypia nieco czujność obecnych i potencjalnych użytkowników 

(Krzysztoszek, 2017). Należy mieć jednak świadomość, że wraz z rozwojem cyfrowym 

podmiotów bankowych równie ważna jest diagnoza zagrożeń (cyberzagrożeń) i określenie,  

w których miejscach powstają (Kędzior i Pieczarka, 2018). Prymat wygody powoduje, że 

pomimo zapisów o aktualizacji oprogramowania antywirusowego w regulaminach banków, 

klienci często o nich zapominają. Mając na uwadze powyższe banki stoją przed wyzwaniem 

zapewnienia jak najlepszych warunków dla działalności bankowości elektronicznej. W tym 

celu, większość z nich pełni rolę jednostek edukujących w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Banki prowadzą aktywne działania informacyjne przestrzegające klientów przed 

zagrożeniami w cyberprzestrzeni. W działaniu zabezpieczającym klientów znaczenie mają 

również konkretne działania prewencyjne, takie jak: wymuszanie zmiany hasła czy instrukcje 
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na temat bezpiecznego korzystania z systemu przy logowaniu. Jednym z najnowszych 

rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa dostępu do konta jest biometria głosowa w usługach 

telefonicznych. System ten identyfikuje klienta na poziomie biologicznym, gdyż głos każdej 

osoby jest unikalny, jak odcisk palca. 

2.3. Metody 

W artykule wykorzystano dane empiryczne dotyczące poziomu korzystania z 

bankowości elektronicznej określone na podstawie indeksu gospodarki cyfrowej  

i społeczeństwa cyfrowego (ang. Digital Economy and Society Index, DESI), udostępnione 

przez Komisję Europejską. Dane empiryczne przedstawiają strukturę wiekową osób 

korzystających z Internetu będącymi użytkownikami bankowości elektronicznej. Struktura ta 

odnosi się do następujących grup wiekowych: 16 – 24 lata, 25 – 54 lata i 55 – 74 lata. 

Zakres czasowy badań dotyczył roku 2011 i 2019. W opracowaniu wykorzystano 

metodę opisową oraz analizę porównawczą. 

3. Wyniki  

Według danych Komisji Europejskiej (DESI) liczba osób w wieku 16 – 24 lata 

korzystających z Internetu w celu posługiwania się bankowością elektroniczną w 2019 roku  

w Polsce wynosiła 41,2% i w relacji do 2011 roku wzrosła o 14,7 p.p. (DESI 2020). Poziom 

wykorzystania bankowości elektronicznej w Polsce kształtował się w roku 2019 i 2011 

poniżej średniej Unii Europejskiej, która wynosiła odpowiednio: 56,8% i 33,3% (DESI, 

2020).  

 

Rys. 2. Osoby w wieku 16-24 korzystające z Internetu w celu korzystania z bankowości internetowej w 2019 

roku (w %) Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), https://digital-agenda-

data.eu/ 
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Rys. 3. Osoby w wieku 16-24 korzystające z Internetu w celu korzystania z bankowości internetowej w 2011 

roku (w %) Brak danych dla Wielkiej Brytanii. Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 

(DESI), https://digital-agenda-data.eu/ 

 

Na czele zestawienia dotyczącego korzystania z bankowości elektronicznej wśród osób 

w wieku 16 – 24 lata w roku 2019 znajdował się takie państwa jak: Niderlandy (94,7%), 

Dania (94%), Wielka Brytania (91%) i Estonia (90,9% ) (DESI 2020). W roku 2011 liderami 

odnośnie poziomu korzystania z bankowości elektronicznej w badanej grupie wiekowej były: 

Niderlandy (83,2%), Estonia (75,7%), Dania (74,6%) oraz Finlandia (71,9%) (DESI 2020). 

Najniższy poziom korzystania z bankowości elektronicznej wśród osób w wieku 16 – 24 lata 

w 2019 i 2011 odnotowano w: Rumunii, Bułgarii, Włoszech i Grecji (Rys. 2 i Rys.3).  

Analizując dane statystyczne dotyczące grupy wiekowej 25 – 54 lata, można stwierdzić, 

że nastąpił wzrost odsetka użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce zarówno  

w roku 2019, jak i w roku 2011 (Rys.4 i Rys. 5). W roku 2019 wartość ta wynosiła 60,9 %, 

natomiast w rok 2011 było to 37,4 % (DESI 2020). Poziom wykorzystania bankowości 

elektronicznej w Polsce w grupie wiekowej 25 – 54 lata kształtował się w roku 2019 i 2011 

poniżej średniej Unii Europejskiej, która wynosiła odpowiednio: 67 % i 44,9% (DESI). 

Najwyższy poziom korzystania z bankowości elektronicznej wśród osób w wieku 25 – 54 lata 

w roku 2019 odnotowano w: Finlandii (97,4%), Danii (93,8%), Niderlandach (93,8%) oraz 

Estonii (91,3%) (DESI 2020). W roku 2011 najwyższy poziom korzystania z bankowości 

elektronicznej w badanej grupie wiekowej odnotowany został w: Finlandii (92,5%), Szwecji 

(89,6%), Niderlandach (87,8%) i Danii (83,6%). Najniższy poziom korzystania z bankowości 

elektronicznej wśród osób w wieku 25 – 54 lata w roku 2019 i 2011 był w: Rumunii, Bułgarii, 

Włoszech i Grecji (Rys. 4 i Rys. 5). 
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Rys. 4. Osoby w wieku 25 - 54 korzystające z Internetu w celu korzystania z bankowości internetowej w  2019 

roku (w %) 

Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), https://digital-agenda-data.eu/ 

 

 

Rys. 5. Osoby w wieku 25 - 54 korzystające z Internetu w celu korzystania z bankowości internetowej w 2011 

roku (w %) Brak danych dla Wielkiej Brytanii. Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 

(DESI), https://digital-agenda-data.eu/ 

 

W przypadku użytkowników bankowości elektronicznej w wieku 55 – 74 lata w Polsce 

nastąpił wzrost odsetka użytkowników tego typu bankowości w badanym okresie. W roku 

2019 wartość ta wynosiła 25,1%, w roku 2011 była to wartość na poziomie 10,4% (DESI, 

2020). Podobnie jak w poprzednich analizowanych grupach wiekowych tzn. 16-24 lata i 25 – 

54 lata, pozycja Polski kształtowała się w 2019 r. i 2011 r. poniżej średniej Unii Europejskiej, 

która wynosiła odpowiednio: 41,5% i 21,1% (DESI 2020). Liderami wśród badanych państw 

korzystających z bankowości elektronicznej w grupie wiekowej 55 – 74 lata w roku 2019, 

były: Dania (84,2%), Finlandia (84%), Niderlandy (83,8%) i Szwecja (80,6%) (DESI, 2020). 

W roku 2011 w czołówce państw o najwyższym poziomie wykorzystania bankowości 

elektronicznej wśród osób w wieku 55 – 74 lata znalazła się Szwecja (61,3%), Finlandia 

(61,2%), Niderlandy (60,1%) oraz Dania (60%). Najniższy poziom wykorzystania 
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bankowości elektronicznej w roku 2019 i 2011 wśród osób w wieku 55 – 74 lata wystąpił  

w takich państwach jak: Bułgaria, Rumunia i Grecja ( Rys. 6 i Rys.7). 

 

Rys. 6. Osoby w wieku 55 - 74 korzystające z Internetu w celu korzystania z bankowości internetowej w 2019 

roku (w %). Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), https://digital-agenda-

data.eu/. 

 

 

Rys. 7. Osoby w wieku 55 - 74 korzystające z Internetu w celu korzystania z bankowości internetowej w 2011 

roku (w %). Brak danych dla Wielkiej Brytanii. Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 

(DESI), https://digital-agenda-data.eu/ 

 

Analizując przedstawione dane statystyczne, można stwierdzić, że w Polsce  

i w pozostałych krajach Unii Europejskiej największą grupę użytkowników bankowości 

elektronicznej stanowią osoby w wieku 25 – 54 lata.  

4. Wnioski i dyskusja 

Bankowość elektroniczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów 

rynku finansowego. Popularność bankowości elektronicznej związana jest głównie z coraz 

szerszym dostępem do Internetu. Korzyści z wykorzystywania bankowości elektronicznej dla 

jej użytkowników to przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu, łatwość obsługi, dostęp 

do bankowości elektronicznej w każdym miejscu i czasie z wykorzystaniem urządzeń 
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mobilnych. Za wyjątkiem wypłat gotówki, użytkownicy bankowości elektronicznym jednym 

„kliknięciem myszy” mogą realizować transakcję bezgotówkowe oraz korzystać z innych 

usług i produktów banku. 

Dokonując porównania danych statystycznych w założonym okresie, można stwierdzić, 

poziom wykorzystania bankowości elektronicznej zwiększył się we wszystkich badanych 

grupach wiekowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Liderami w korzystaniu  

z bankowości elektronicznej we wszystkich grupach wiekowych w roku 2019 i 2011 były 

takie państwa jak: Dania, Finlandia, Estonia, Niderlandy i Szwecja. Na najniższych pozycjach 

biorąc pod uwagę strukturę wiekową użytkowników bankowości elektronicznej i zakres 

czasowy, plasowały się takie kraje jak: Grecja, Bułgaria, Rumunia i Włochy. W przypadku 

Polski znacząco wzrósł poziom korzystania z bankowości elektronicznej w badanym okresie., 

w przypadku użytkowników bankowości elektronicznej w grupie wiekowej 16 -24 lata i 55 – 

74 lata , wzrost ten wyniósł 14,7 p.p., natomiast w grupie wiekowej 25 – 54 lata był to wzrost 

na poziomie 23,5 p.p. Zarówno w roku 2019, jak i w 2011, poziom korzystania z bankowości 

elektronicznej w Polsce, we wszystkich badanych grupach wiekowych kształtowała się 

poniżej średniej Unii Europejskiej. 

W Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej największą grupę 

użytkowników bankowości elektronicznej stanowiły osoby w wieku 25 – 54 lata.  

Korzystanie z bankowości elektronicznej za pomocą komputera z dostępem do 

Internetu, jak i za pomocą urządzeń mobilnych, znacząco ograniczyła osobisty kontakt 

„klient-bank”, jednak dla wielu użytkowników szczególnie w najstarszej grupie wiekowej 

tradycyjny kanał komunikacji jest nadal jedyną formą kontaktu z bankiem. Powodów do 

utrzymywania tradycyjnego kanału kontaktu z bankiem jest bardzo wiele, ale najistotniejszym 

powodem jest poczucie bezpieczeństwa. W przypadku bankowości elektronicznej, warunkiem 

wzrostu zainteresowania tą formą jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa funkcjonujących 

systemów informatycznych (Bandera i Grzywacz, 2016). 
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Streszczenie 

Integralną częścią każdej gospodarki rynkowej jest konkurencja, która zasadza się na wzroście oraz 

rozwoju. Powszechnie uważa się, iż najważniejszym bodźcem rozwoju zarówno w kontekście ilościowym, 

jaki i jakościowym są inwestycje. Korporacja terytorialna w wyniku realizacji zadań w sposób bezpośredni 

oddziałuje na różnorakie sfery życia wspólnoty lokalnej.  Biorąc pod uwagę charakter sektora publicznego 

większość wydatków poniesionych na inwestycje ogniskuje się wokół infrastruktury technicznej, która  

w swym założeniu powinna oddziaływać na atrakcyjność danego terenu. W wyniku ograniczonej sumy 

środków finansowych przeznaczanych na inwestycje coraz większy nacisk kładzie się na postępowanie, 

które w swym działaniu oprócz aspektu gospodarczego uwzględnia również społeczny, etyczny czy też 

ekologiczny. Świadomość oraz zjednanie wymienionych sfer stanowią o Zrównoważonym Rozwoju. 

Zamysłem niemniejszego opracowania jest ukazanie koncepcji Sustainable De elopment, jako istotnego 

instrumentu strategicznego, który wywiera wpływ na rozwój wybranego samorządu lokalnego  

w długim okresie czasu. Analizę przeprowadzono w założeniu ex post poprzez wykorzystanie danych 

historycznych ujętych w sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2014-2018. 

 

Słowa kluczowe: budżet, inwestycje, jednostka samorządu terytorialnego, Koncepcja Zrównoważonego 

Rozwoju.  

 

Financial management and investment potential in the light of the 

Sustainable Development Concept on the example of a selected local 

government unit in 2014-2018 

 

Summary 

Competition is an integral part of every market economy and it is based on growth and development. It is 

widely believed that the most important development stimulus in terms of both quantity and quality are 

investments. As a result of the implementation of tasks, the territorial corporation directly affects various 

spheres of life of the local community. Given the nature of the public sector, most investment expenditure 

focuses on technical infrastructure, which in its assumption should affect the attractiveness of the area. As 

a result of the limited amount of financial resources allocated for investments, more and more emphasis is 

placed on proceedings that, in addition to the economic aspect, also take into account social, ethical or 

ecological aspects. Awareness and reconciliation of the mentioned spheres constitute Sustainable 

Development. The idea of the same study is to show the concept of Sustainable Development as an 

important strategic instrument that has an impact on the development of selected local government in the 

long term. The analysis was conducted ex post assuming the use of historical data included in the reports 

on the implementation of the budget for 2014-2018.  

 

Keywords: budget, investments, local government unit, Sustainable Development Concept. 

 

1. Wprowadzenie   

Integralną częścią każdej gospodarki rynkowej jest konkurencja, która zasadza się na 

wzroście oraz rozwoju. Powszechnie uważa się, iż najważniejszym bodźcem rozwoju 
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zarówno w kontekście ilościowym, jaki i jakościowym są inwestycje. Pierwotnie określenie to 

opisywało jedynie sektor prywatny, jednakże coraz częściej obserwuje się rywalizację 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi w sektorze publicznym. Na skutek nieustannych zmian 

zachodzących w procesie decentralizacji kraju niebagatelny wpływ na sytuację społeczno-

gospodarczą poprzez realizację obligatoryjnych zadań przypisuje się sektorowi 

samorządowemu. Korporacja terytorialna w wyniku realizacji zadań w sposób bezpośredni 

oddziałuje na różnorakie sfery życia wspólnoty lokalnej.  Biorąc pod uwagę charakter sektora 

publicznego większość wydatków poniesionych na inwestycje ogniskuje się wokół 

infrastruktury technicznej, która w swym założeniu powinna oddziaływać na atrakcyjność 

danego terenu. W wyniku ograniczonej sumy środków finansowych przeznaczanych na 

inwestycje coraz większy nacisk kładzie się na postępowanie, które w swym działaniu oprócz 

aspektu gospodarczego uwzględnia również społeczny, etyczny czy też ekologiczny. 

Świadomość oraz zjednanie wymienionych sfer stanowią o Zrównoważonym Rozwoju. 

Podjęte rozważania mają na celu przybliżyć ideę Zrównoważonego Rozwoju poprzez 

omówienie gospodarki finansowej badanej korporacji terytorialnej a w szczególności 

inwestycji realizowanych na jej obszarze. Zamysłem niemniejszego opracowania jest 

ukazanie koncepcji Sustainable Development, jako istotnego instrumentu strategicznego, 

który wywiera wpływ na rozwój wybranego samorządu lokalnego w długim okresie czasu. 

Analizę przeprowadzono w założeniu ex post poprzez wykorzystanie danych historycznych 

ujętych w sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2014-2018.  

2. Budżet jako przejaw każdej działalności w jednostce samorządu terytorialnego 

Racjonalne zarządzanie finansami w samorządzie lokalnym z reguły definiuje się 

poprzez budżet (Starzyńska, 2015). Źródłem precyzującym wszelaki przejaw aktywności 

władz korporacji terytorialnej zarówno o charakterze społecznym jak i ekonomicznym jest 

plan finansowy. Przejawiające się w nim pod postacią liczbową zadania ujmowane są, jako 

priorytety wymagające urzeczywistnienia (Jędrzejewski, 2004).
 
Preliminarz wydatków 

poprzez wyraźny plan działania ukierunkowuje w naturalny sposób działalność określonego 

podmiotu, która w głównej w głównej mierze zależy od posiadanych aktywów finansowych 

(Misiąg-Malinowska i in., 2006). Stąd też w wyniku rozległego spektrum odziaływania 

budżet podmiotu gospodarczego traktowany bywa jako instrument, którego bazowa funkcja 

ogniskuje się wokół zarządzania (Stuglik, 2008). W gospodarce rynkowej zasadniczą rolę 

zarówno w sektorze komercyjnym czy też publicznym odgrywa plan, który poprzez 

spełnianie wielu funkcji oddziałuje między innymi na sferę społeczno-ekonomiczną, będąc 

podwaliną działania każdego samorządu lokalnego dzięki adekwatności kompozycji 
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porządkującej gospodarki budżetowej (Chojna-Duch, 2006). Konkretyzowanie oraz 

urzeczywistnianie określonych potrzeb społeczności lokalnej pociąga za sobą konieczność 

racjonowania ograniczonych zasobów finansowych w myśl zasady efektywności, celowości 

oraz oszczędności. Należy również zaznaczyć, iż ponoszone wydatki publiczne powinny 

cechować się racjonalnością oraz skutecznością (Owsiak, 2002). Efektywna gospodarka 

budżetowa jednostki samorządu terytorialnego wykorzystująca w sposób należyty posiadane 

fundusze przyczynia się do jej rozwoju. Wydatki budżetowe korporacji terytorialnych są 

swoistym odzwierciedleniem obszaru oraz rozpiętości działania władz lokalnych, co do 

urzeczywistnienie celów publicznych, które z reguły związane są z inwestycjami w obrębie 

infrastruktury komunalnej (Korzeniowska, 2004). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 

wiąże się z obligatoryjną realizacją zadań nastawioną na zaspokojenie potrzeb danej 

wspólnoty. Najczęściej urzeczywistniane dobra ogniskują się między innymi wokół takich 

grup jak: techniczna, społeczna czy też ekologiczno-przestrzenna (Kopczewska, 2008).  

Z reguły inwestycje gminne przejawiają się pod postacią działań mających na celu ekspansję 

oraz modernizację zasobów rzeczowych na skutek poniesionych nakładów finansowych 

(Brunka i in., 2003). Na działalność inwestycyjną gminy oddziałuje wiele różnorakich 

czynników, które z reguły można wykorzystać jako przymiot danego obszaru będący 

elementem przyczyniającym się do konkurencji. Najczęściej skala inwestycji poczynionych 

na danym terenie jest proporcjonalna do ogółu mieszkańców danej społeczności (Barej, 

2013). Generalnie inwestycje traktowane są, jako narządzie mające na celu intensyfikację 

rozwoju danego obszaru, a co za tym idzie podniesienie stopy życia danej wspólnoty 

(Misterek, 2008). Ponad to są instrumentem wykorzystywanym do osiągniecia istotnych 

celów obranych, stąd też przy realizacji wybranych przedsięwzięć bierze się pod uwagę 

następujące kryteria takie jak: celowość, oddziaływanie inwestycji na koszty operacyjne oraz 

wysokość koniecznych nakładów, a także jak realizowane przedsięwzięcie przełoży się na 

osiągnięcie obranego celu (Pakoński, 2001). Z reguły inwestycje gminne traktuje się, jako 

celowe wydatkowania posiadanych zasobów finansowych, które wykorzystuje się, jako 

środek intensyfikujący korzyści zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym 

(Czempas, 2004). W jednostce samorządu terytorialnego dominują inwestycje o charakterze 

rzeczowym, wykazujące cechy przedsięwzięć strategicznych kreując przy tym kompozycję 

funkcjonalno-przestrzenną w odniesieniu do działalności gospodarczej (Kosiedowski, 2001).  
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3. Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju jako narzędzie zarządzania w samorządzie 

lokalnym 

Niekontrolowana konsumpcja, eskalacja produkcji rolnej, przyrost ludności na świecie 

nieodpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych to tylko niektóre zmiany, które 

uwypukliły zagrożenia dla całego ekosystemu w tym również człowieka. Korzenie idei 

Sustainable Development sięgają lat 60 XX w., jednakże mimo bogatej literatury owo 

zagadnienie precyzuje się w sposób niejednoznaczny. Koncepcja Sustainable Development 

definiowana bywa, jako zmiana, która w swym zamyśle ma na celu uwzględnienie wpływu 

podjętych działań w perspektywie długookresowej na przyszłe pokolenia przy jednoczesnym 

zaspokajaniu imperatywu obecnej społeczności (Korenik, 2011). Z kolei Pęski definiuje 

Koncepcję Zrównoważanego Rozwoju, jako administrowanie procesami rozwoju 

nakierowanymi na zaspokojenie teraźniejszych pragnień przy jednoczesnym nieograniczaniu 

następnym pokoleniom dążeniu do ich zakus (Pęski, 1999). Natomiast Budnera rozpatruje 

strategię Sustainable De elopment przez pryzmat ekorozwoju. Twierdząc, że eksploatacja 

środowiska oraz jego zasobów powinny skutkować zaspokojeniem potrzeb danej wspólnoty, 

przy jednoczesnym dbaniu o środowisko poprzez podtrzymanie jego zdolności do 

samoregulacji, aby przyszłe pokolenia również mogły z niego korzystać (Borys, 1999). Idea 

Zrównoważonego Rozwoju w polskim prawodawstwie uregulowana została w wielu aktach 

prawnych. Zasadniczym dokumentem poruszającym Koncepcję Zrównoważonego Rozwoju 

jest Konstytucja RP, ponad to wspominany postulat precyzowany bywa również  

w przeróżnych dokumentach strategicznych. Podejmowane aktywności władz 

samorządowych uwzględnione w strategiach rozwoju powinny być rozpatrywane przez 

pryzmat zasady Zrównoważonego Rozwoju, celem urzeczywistnienia ładu instytucjonalno-

politycznego (Borys i in., 2003). Nieustannie postępujący proces ewolucji koncepcji 

Zrównoważonego Rozwoju sprawia, iż odmiennością charakteryzują się zarówno 

definiowane cele oraz zasady. Obecnie nierzadko idea Zrównoważonego Rozwoju stanowi 

swoistą bazę pod kreowane strategie czy też plany działania. W wyniku powszechności  

i przekrojowości idea Zrównoważonego Rozwoju odnosi się do wielu obszarów 

realizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym jak również krajowym. Swym zasięgiem 

obejmuje kwestie dotyczące problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz 

ekologicznych. Obecnie uwzględniana, jako fundament w wielu tworzonych programach czy 

strategiach, poruszających zagadnienia związane z procesami gospodarczymi, rozwoju, 

środowiska czy też równości i spójności społecznej.  
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Aktualnie idea Zrównoważonego Rozwoju bywa podwaliną funkcjonowania szeregu 

Państw na świecie. W gruncie rzeczy dogłębne wdrożenie koncepcji Zrównoważonego 

Rozwoju jest możliwe tylko poprzez wytrwałą oraz długofalową politykę danego regionu  

w obszarze gospodarczym społecznym czy też ekologicznym. Obecnie obowiązującym 

dokumentem precyzującym cele idei Zrównoważonego Rozwoju jest przyjęta rezolucja 

podczas szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych pod nazwą „Przekształcamy nasz 

świat: Agenda na rzecz zr wnoważonego rozwoju 2030.” Przedstawione w dokumencie 

priorytety można sprecyzować, jako „5xP” tj; People, Peace, Prosperity, Planet, Partnership. 

(Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030). 

4. Inwestycje gminy Kołobrzeg w kontekście Koncepcji Zrównoważonego Rozowju   

W niniejszym opracowaniu w celu analizy zestawiono ze sobą Plan Strategiczny gminy 

Kołobrzeg ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za lata 2014-2018.  Głównym 

założeniem Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020 jest idea Zrównoważonego Rozwoju, 

która w niniejszym dokumencie ogniskuje się wokół takich priorytetów jak turystyka czy 

mieszkańcy. Fundamentem owego dokumentu jest założenie, iż wszystkie podejmowane 

działania mają służyć oraz zabezpieczać w jak największym stopniu potrzeby obecnych 

mieszkańców jak i kolejnych pokoleń zamieszkujących omawianą miejscowość.  

A podejmowane działania, które zostały naświetlone podczas konsultacji społecznych mają 

mieć charakter służebny względem mieszkańców.   

Działalność rozwojowa w gminie miejskiej Kołobrzeg w latach 2014-2018 w głównej 

mierze skupiała się na wydatkach ponoszonych na transport i łączność, turystykę, gospodarkę 

mieszkaniową oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, co przedstawiono na 

wykresie 1. W omawianej jednostce samorządu terytorialnego w pierwszym z badanych lat 

przeważały wydatki związane z transportem i łącznością, które stanowiły 72,50% wszystkich 

wydatków majątkowych w danym roku. Nakłady te w szczególności wiązały się  

z inwestycjami w obrębie publicznych dróg gminnych, budowy parkingu oraz z modernizacją 

infrastruktury portowej. Z kolei na turystykę gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 

3.997.108,17 zł, na co w głównej mierze wpływały wydatki związane z rekonstrukcją mola 

czy też budowy trasy rowerowej na jej obszarze. Miasto partycypowało również poprzez 

zakup i objęcie akcji w budowie mieszkań. Natomiast na ochronę zdrowia w przeznaczono 

kwotę 2.191.824,09 zł, co w głównej mierze wiązało się z prewencją alkoholizmowi. W roku 

2015 wydatki w gminie skupiały się wokół dwóch głównych działów, którymi były transport  

i łączność oraz turystyka, na które odpowiednio wydano 13.438.814,38 zł oraz  

11.729.049,47 zł. Wydatki majątkowe w obszarze transportu i łączności dotyczyły przede 
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wszystkim dróg publicznych. Natomiast nakłady poniesione na turystykę to w szczególności 

prace związane z rewaloryzacją mola w badanym samorządzie lokalnym. Główny wydatek 

gospodarki mieszkaniowej w roku 2015 w gminie miejskiej Kołobrzeg, który opiewał na 

kwotę 2.471.660,31 zł ogniskował się wokół zarządzania gruntami i nieruchomościami.  

 

Wykres 1. Najistotniejsze wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji rodzajowej gminy Kołobrzeg w latach 

2014-2018 (w tys. zł) 

 

Wydatki inwestycyjne w gminie miejskiej Kołobrzeg w roku 2016 w dalszym ciągu 

zogniskowane były wokół transportu i łączności. Poniesione wydatki miały na celu 

przebudowę istniejących dróg, czy też miejsc postojowych na trenie miasta. W analizowanym 

roku znaczące okazały się także wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,· 

z czego około 58% dotyczyło infrastruktury na terenie dorzecza tamtejszej rzeki. Natomiast 

na ochronę wód i gospodarkę ściekową wydano 1.408.395,43 zł Z kolei na gospodarowanie 

gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 1.070.772,64 zł, co stanowiło około 57% 

wydatków dotyczących gospodarki mieszkaniowej. W roku 2017 podobnie jak w ubiegłych 

latach działalność miasta skupiona była wokół polepszenia stanu dróg jak również poprawie 

lokalnego transportu zbiorowego. W dalszym ciągu badana jednostka spore nakłady 
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przeznaczała na rozwój turystyki w obrębie miasta, która skupiała się polepszeniu 

infrastruktury technicznej wokół plaż. Na podobnym poziomie kształtowały się również 

wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, na co składały się wydatki 

w obszarze ochrony wód i ścieków oraz budowie obiektu wybiórczej zbiórki śmieci. Ponad to 

w roku 2017 analizowany samorząd poniósł wydatki inwestycyjne na gospodarkę 

mieszkaniową w wysokości 3.737.846,90 zł. Z kolei w roku 2018 eskalacją charakteryzowały 

się wydatki na turystkę, co spowodowane było nakładami poniesionymi na modernizacje 

trasy rowerowej oraz ulepszeniem promenady w okolicach kortów tenisowych. Na transport  

i łączność gmina wydała o około 1.636.612,93 zł mniej niż w roku 2017. Miasto poniosło 

także wydatki inwestycyjne mające na celu poprawę gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zarządzanie gruntami i nieruchomościami w gminie opiewało na kwotę 

2.113.165,04 zł. Oprócz tego miasto w dalszym ciągu uczestniczyło w budowie mieszkań 

ponosząc nakłady w wysokości 1.900.000 zł. Gmina poczyniła również inwestycje na 

przebudowę Euroboiska, co stanowiło ponad 81% wszystkich wydatków w obszarze 

dotyczącym kultury fizycznej i sportu. Analizowana jednostka samorządu poniosła również 

wydatki w obszarze oświaty i wychowania między innymi poprzez budowę sali 

gimnastycznej. Wydatki w tym zakresie wyniosły 4.195.807, 08 zł.  

Na przestrzeni analizowanych lat można zaobserwować, iż podejmowane działania 

zmierzały do osiągniecia wyznaczonych planów, czego potwierdzeniem są wydatki 

majątkowe skupione wokół nakreślonych priorytetów. Na przestrzeni czasu wydatki 

poniesione na inwestycje kształtują się w przedziale od 41-51 mln zł, nie przekraczając przy 

tym 18% wydatków budżetowych ogółem. Najwyższy udział wydatków inwestycyjnych  

w wydatkach ogółem przypada na rok 2014, kształtując się na poziomie około 22% 

wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych ogółem. Analizowany samorząd lokalny 

najmniej środków na rozwój przeznaczył w roku 2016. Pula wydatków inwestycyjnych 

kształtowała się na poziomie około 15 mln zł, co stanowi 8% wszystkich wydatków. 

Badana korporacja terytorialna ponoszone nakłady na rozwój w większości finansowała 

dochodami własnymi, które w latach 2014-2018 stanowiły 62% dochodów budżetowych 

ogółem. Należy jednak zauważyć, iż na przestrzeni czasu samodzielność finansowa 

omawianej jednostki samorządu, podobnie jak w większości gmin w Polsce systematycznie 

malała. 
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Wykres 2. Struktura procentowa wydatków budżetowych gminy X w latach 2014-2018 (w %) 

 

W latach 2014-2018 średnia dochodów własnych w odniesieniu do 1 mieszkańca  

w gminie Kołobrzeg kształtuje się powyżej 3 tys. zł, co świadczy o dobrej sytuacji badanej 

jednostki. Na podstawie wykresu 3 można zauważyć, iż udział dochodów własnych 

przypadających na 1 mieszkańca można podzielić na dwa okresy. Pierwszy to lata 2014-2017 

które charakteryzują się progresją. Najwyższy poziom dochodów własnych w zestawieniu  

z liczbą mieszkańców charakterystyczny jest dla roku 2017, wynosząc około 3,5 tys. zł. 

Natomiast rok 2018 cechuje się nieznaczną regresją dochodów własnych przypadających na 

jednego mieszkańca kształtując się na poziomie 3360,72 tys. zł.  

 

Wykres 3. Udział dochodów własnych i wydatków budżetowych przypadających na 1 mieszkańca gminy 

Kołobrzeg w latach 2014-2018 (w %) 

 

W omawianym okresie wydatki budżetowe przypadające na jednego mieszkańca 

odznaczają się trendem wzrostu, mieszczącym się w przedziale od 190-253 mln zł. Osiągając 

najwyższy poziom w roku 2018, który wynosi 5 468,88 zł na jednego mieszkańca, na co 

wpływ mogły mieć wysokie nakłady poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
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które ukształtowały się na poziomie 36 mln zł. W badanym okresie nakłady budżetowe  

w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą ponad 4 tys.   

5. Podsumowanie 

Reakcją na nieopanowany rozwój gospodarczy nierzadko przyczyniający się do 

zubożenia środowiska naturalnego oraz często niewpisujący się w wolę różnorakich grup 

społecznych jest Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju. W praktyce urzeczywistnienie 

kluczowych zasad oraz mierników idei Sustainable De elopment umożliwia rozwój lokalny  

w zakresie gospodarczym jak i społecznym. Kluczowym etapem w procesie planowania  

i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o Koncepcję Zrównoważonego Rozwoju 

jest nakreślenie wskaźników mających na celu ocenę podjętych kroków, które stanowią bazę 

do analizy założeń z aktualnie wykonami działaniami. Pozwalając na ukazanie zachodzących 

tendencji oraz działań naprawczych. Generalnie na przestrzeni całego okresu wydatki 

inwestycyjne w omawianej jednostce samorządu terytorialnego charakteryzują się zmienną 

amplitudą wahań. Aczkolwiek na przestrzeni badanych lat można zauważyć, iż 

ukierunkowanie wydatków w obrębie infrastruktury przyczynia do rozwoju badanej jednostki 

kreując tym samym zjawisko synergii. Realizacja założeń przedstawionych w Strategii 

Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020 korzystnie oddziałuje na badany samorząd lokalny, 

o czym świadczą omówione powyżej indykatory.   
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem było określenie postaw i zachowań konsumenckich 

wobec reklamy. Badanie miało charakter badania ankietowego. Ankietę przeprowadzono wśród 120 

respondentów z regionu województwa pomorskiego zróżnicowanych pod względem płci (kobiety- 60%, 

mężczyźni- 40%) oraz wieku (18-50 lat-65%, ponad 50 lat- 35%). Stwierdzono, że reklama w głównej mierze na 

badaną grupę wpływa w sposób negatywny. Istotność reklamy przy podjęciu decyzji zakupowych na badaną 

grupę jest niewielka. Stwierdzono, iż najbardziej preferowaną formą reklamy przez ankietowanych jest reklama 

internetowa (respondenci w wieku 18-50) oraz reklama prasowa (respondenci w wieku >50). W badaniu 

wykazano, że produktem najczęściej kupowanym po zapoznaniu się z reklamą są środki czystości. Według 

większości respondentów (72%) w wieku 18-50, reklamy są przekoloryzowane i nieadekwatne do jakości 

reklamowanych produktów, natomiast respondenci +50 lat twierdzą, iż reklamy są wiarygodne. 

 

Słowa klucze: konsument, reklama, postawy i zachowanie 

 

Impact of advertising on consumer attitudes and behaviour 

 

Summary 

The article presents the results of a study aimed at determining consumer attitudes and behaviour towards 

advertising. The survey was a survey. The survey was carried out among 120 respondents from the region of 

Pomorskie Voivodeship, who differed in terms of gender (women - 60%, men - 40%) and age (18-50 years-65%, 

over 50 years- 35%). It was found that advertising mainly affects the examined group in a negative way. The 

importance of advertising in making purchasing decisions for the studied group is low. It was found that the most 

preferred form of advertising by the respondents is online advertising (respondents aged 18-50) and press 

advertising (respondents aged >50). The study showed that the product most often purchased after reading the 

advertisement is cleaning products. According to the majority of respondents (72%) aged 18-50, the 

advertisements are overcoloured and inadequate to the quality of the advertised products, while respondents +50 

claim that the advertisements are reliable. 

 

Keywords: consumer, advertising, attitudes and behaviour 

 

1.Wstęp 

Od zarania dziejów jednym z najważniejszych zadań każdego wytwórcy towarów i usług była 

i jest chęć pozyskania jak największego grona nabywców. W tym celu wykorzystywano różne 

metody zachęcające konsumentów do kupna towarów.  

Jedną z najstarszych form oddziaływania na konsumenta wydaje się być reklama. Jej początki 

datuje się w starożytności i od tego czasu jest ona ciągle obecna na rynku. Wielkowiekowa 

bytność reklamy w stosunkach rynkowych zdaje się potwierdzać jej ważkość i znaczenie. 

Wraz z rozwojem rynku przekaz reklamowy ulegał licznym przeobrażeniom, od form 

prostych do form złożonych.  
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We współczesnym, wysoce rozwiniętym, nasyconym i konkurencyjnym rynku pozyskanie 

klientów wydaje się być rzeczą niezwykle trudną. W batalii o klienta producenci towarów  

i usług starają się wykorzystywać wszelkie możliwe środki ich pozyskiwania. Wśród nich 

ciągle ważne miejsce zajmuje reklama stanowiąca najczęściej element składowy marketingu 

mix (Zollondz, 2005). Spotykana dzisiaj forma przekazu reklamowego ma zarówno charakter 

tradycyjny (prasa, ulotki) jak i formy nowoczesne (Internet, w tym również formy 

niekonwencjonalne i wysoce innowacyjne) (Nowacki, 2006). 

Wszechobecny, często nachalny przekaz reklamowy zdaje się spotykać z różnymi reakcjami 

ze strony konsumentów. Mamy tu do czynienia zarówno ze zwolennikami reklamy, jak i jej 

zdeklarowanymi przeciwnikami. Siła oddziaływania reklam na konsumenta zdaje się być 

wypadkową czynników subiektywnych (związanych z konsumentem) jak i obiektywnych 

(rynkowych). Poznanie tych czynników jest niezmiernie istotne dla producentów, jak  

i konsumentów. Problem reklamy jest, zatem ciągle aktualny i otwarty.  

Mając powyższe na uwadze celem badania podjętego przez autorkę była ocena postaw  

i znaczenia reklam na konsumenta. Przystępując do badania autorka wysunęła 2 hipotezy 

badawcze, mówiące, że: 

1. Postawa badanych wobec reklamy jest negatywna. 

2. Płeć i wiek respondentów różnicują ich postawę i zachowania wobec reklamy. 

2. Zachowania konsumenta 

Rozwój i umacnianie się gospodarki rynkowej zmieniły w sposób zasadniczy pozycję 

konsumenta, który stał się ważnym podmiotem na rynku i zyskał miano „króla systemu 

ekonomicznego” (Zabrocki i in., 2010). 

Pojęcie „zachowanie” określane jest, jako postępowanie, reagowanie na coś w określony 

sposób. Odnosi się do kogoś (wskazanie podmiotu, np. konsumentów, inwestorów) i czegoś 

(wskazanie przedmiotowe lub funkcjonalne, np. zachowania konsumentów odnoszą się do 

zaspokajania potrzeb, inwestycyjne do inwestowania) (Światowy, 2006).  

Jako prekursorów terminu „zachowania konsumenta” uznaje się J. Szczepańskiego,  

F. Hansena, czy M. Pohorille. 

Zdaniem J. Szczepańskiego (1976) zachowania konsumentów „odczuwanie potrzeb i ich 

ocena oraz przyznawanie pierwszeństwa, czyli ustalanie subiektywnej hierarchii własnych 

potrzeb, wybór środków zaspokajania potrzeb uznawanych za ważniejsze, wybór dróg 

prowadzących do zdobycia tych środków, obchodzenie się ze zdobytymi środkami 

zaspokajania potrzeb”. 
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M. Pohorille (1980) definiuje zachowania konsumenta, jako „sposób, w jaki konsument 

hierarchizuje swe potrzeby, wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje 

posiadane dobra”. 

Według F. Hansena (1972) zachowania konsumenta „ogół działań i percepcji konsumenta 

składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru oraz 

konsumowanie. W tym przypadku wyróżnić można trzy typy reakcji: komunikacja, zakup  

i konsumpcja”.  

Zachowania konsumentów są obszarem wielu badań obejmującym sposoby, w jakie 

konsumenci, grupy i organizacje wybierają i kupują towary, usługi, idee by zaspokoić swoje 

potrzeby i pragnienia oraz jak z nich korzystają i jak się ich pozbywają. Zachowanie 

konsumenckie jest zależne od szeregu czynników. Można tu zaliczyć m.in.: czynniki 

ekonomiczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe czy demograficzne. Do czynników 

ekonomicznych zaliczane są: wiek, płeć, status materialny i wykształcenie. Determinanty 

psychologiczne zachowań konsumenckich, to: potrzeby, postawy, przekonania i motywy 

działania, a do społeczno- kulturowych zalicza się: rodzinę, liderów, czynniki kulturowe, 

grupy społeczne, lub grupy odniesienia, takie jak: komparatywna, normatywna i statusowa 

(Liczmańska, 2015). 

L. Rudnicki dzieli determinanty zachowań konsumentów na dwie podstawowe grupy: 

wewnętrzne (potrzeby, motywy, postrzeganie, postawy i osobowość, uczenie się oraz ryzyko 

związane z zakupem) oraz zewnętrzne, które dzieli na dwie podgrupy: ekonomiczne  

i społeczno – kulturowe. (Rudnicki, 2000). 

Kotler (2012) szczególną rolę przypisuje czynnikom kulturowym, jednak wskazuje również 

na istotność czynników ekonomicznych, w tym reklamy. Ta, bowiem jest ciągle 

wszechobecna na współczesnym rynku.   

3. Reklama  

Jak wskazano we wstępie reklama jest jedną z najstarszych form oddziaływania na 

konsumenta. Słowo to wywodzi się od łacińskiego słowa „reclamare”, które oznacza 

„krzyczeć do kogoś”, „głośno sprzeciwiać się” (Janowski, 2004). 

Rozwój gospodarki wolnorynkowej, z jakim mamy do czynienia w Polsce od początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku, przyniósł ze sobą ogromne zmiany w zachowaniach 

nabywców. Nasilające się zjawisko konkurencji, gwałtowny wzrost podaży niewspółmiernie 

wysoki w stosunku do istniejącego na rynku zapotrzebowania wraz z towarzyszącymi mu 

działaniami marketingowymi przedsiębiorstw skutkują ograniczeniem przejrzystości rynku. 

Brak tej transparentności, niewiedza konsumentów wynikająca z niemożności zapoznania się 
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ze wszystkimi istniejącymi produktami wywołują wzrost zainteresowania innymi źródłami 

informacji o ofercie rynkowej. Jednym z nich jest reklama. Odgrywa ona istotną rolę na 

każdym etapie postępowania konsumentów, kreując potrzeby, dostarczając informacji  

o sposobach ich zaspokajania, kształtując hierarchię preferencji i stymulując do 

bezpośrednich zakupów (Nowacki, 2008).  

Reklama to „masowa, odpłatna i bezosobowa forma przedstawiania i popierania produktów, 

usług lub idei przez określonego nadawcę” (Falkowski i in., 2006).  

Reklama jest nieodzownym elementem naszej rzeczywistości. Jest pojęciem szeroko 

rozumianym i przez każdego inaczej interpretowanym. Bajka (2015) podkreśla, iż reklama 

„dla jednych to dźwignia handlu, motor sprzedaży, sztuka czy wręcz potęga, natomiast dla 

innych- humbug, maszyna do przymuszania, ogłupiania, czynnik ciągłej frustracji.” 

Niezależnie od tego, jakie towarzyszą nam emocje związane z reklamą, te pozytywne, czy 

negatywne- musimy pamiętać, że reklama towarzyszy ludzkości od początków i już wtedy 

była odbierana przez każdego na inny sposób. Sama reklama nie tworzy wprawdzie rynku  

i nie jest być może najważniejsza, ale trudno wyobrazić sobie rynek bez reklamy.  

4.Wyniki badania i dyskusja 

4.1 Postawa badanych wobec reklamy  

Postawę definiuje się, jako strukturę poznawczo-behawioralną zorientowaną na przedmiot 

postawy, konstytuowaną trzema elementami: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. 

Układ tych trzech elementów wzmacniany jest reakcją otoczenia i satysfakcją jednostki  

z podjętych zachowań konsumpcyjnych (Gutkowska i in., 2014). 

 

Rys. 1. Postawa badanych wobec reklam (opracowanie własne) 

 

W badaniu stwierdzono, że postawa 58% respondentów wobec reklamy jest negatywna, 28% 

pozytywna zaś 14% neutralna. Wśród osób z postawą negatywną dominowali mężczyźni  

(69%). Taka postawę reprezentowało też prawie dwukrotnie więcej ankietowanych w grupie 

wiekowej 18-50 lat (51%) niż powyżej 50. roku życia (30%). Stosunek pozytywny wobec 
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reklam deklarowały przed w wszystkim kobiety oraz prawie sześciokrotnie większy odsetek 

osób w wieku 50+ (29%) niż w wieku 18-50 lat (5%) (Rys. 1).  

Uzyskane wyniki zdają się być zbieżne z wcześniejszymi badaniami A. Rybowskiej (2016) 

dotyczącymi wpływu reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów. Wykazały 

one, iż większość respondentów ma negatywnym nastawienie do reklam i irytują ich 

emitowane w mediach spoty reklamowe (35%). Również ponad 30% twierdziło, że ich nie 

lubi, ale zmuszona jest je oglądać (20%) albo nie lubi ich i nie ogląda – 11%. Dlatego, 

zdaniem cytowanej autorki, badani, gdy tylko jest to możliwe, unikają reklam.  

4.2 Istotność reklamy przy podejmowaniu decyzji zakupowych 

W procesie decyzyjnym konsumenta jednym z najistotniejszych czynników jest informacja o 

produkcie i sposób jej przekazu, w tym reklama. W badaniu wykazano, że reklama brana jest 

pod wzgląd przy podejmowaniu decyzji zakupowych przede wszystkim przez kobiety (67%), 

z każdej grupy wiekowej. Wiek różnicował jednak wpływ reklam na decyzje zakupowe 

badanych. O ile, bowiem w grupie osób powyżej 50. roku życia 29% badanych deklaruje 

jednoznaczny wpływ reklam na dokonywane zakupy, to nikt z respondentów w wieku 18-50 

lat nie wskazał takiej opcji. Badani w wieku 50+ częściej też (45%) od osób w wieku 18-50 

lat (32%) deklarowali zakup produktów wskazywali na zakup produktów reklamowanych „od 

czasu do czasu” (Rys. 2). Wydaje się, że osoby w wieku 18-50 lat, jako bardziej aktywni 

uczestnicy rynku, podejmując decyzje zakupowe są bardziej świadomi pewnych praktyk 

„manipulacyjnych” w przekazach reklamowych, z kolei osoby starsze są bardziej ufni  

i uważają, że reklama przekazuje „prawdę i tylko prawdę”. 

 

Rys. 2. Istotność reklamy przy podjęciu decyzji zakupowych (opracowanie własne) 

 

4.3 Preferowane środki przekazu reklamowego 

Sposób dotarcia przekazu reklamowego do adresata można podzielić na formę masową, 

półmasową i zindywidualizowaną. Reklamę masową wykorzystuje się, gdy celem jest 
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dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Do jej nadawania stosuje się środki masowego 

przekazu, takie jak telewizja, radio, Internet, prasa czy reklama zewnętrzna. Gdy nabywcą jest 

węższa lub ściśle określona grupa osób, używa się reklamy półmasowej, która posługuje się 

specjalistycznymi środkami przekazu, kierowanymi do konkretnej grupy adresatów. Może to 

być przykładowo prasa fachowa, czytana przez konkretne osoby (Szalonka i in., 2018).  

Do najbardziej preferowanych środków przekazu reklamowego ogół badanych wskazał 

Internet (52%) i telewizję (36%). Takie środki przekazu jak: prasa, radio czy ulotki zostały 

wybrane przez niewielki odsetek badanych (2-6%). Reklamę w formie przekazu 

internetowego preferują głównie kobiety (78%). Stanowi to trzykrotnie większy odsetek 

wskazań niż u mężczyzn (22%). Znaczący wpływ na preferencje środków przekazu 

reklamowego ma wiek. Respondenci w wieku 18-50 lat są zdecydowanymi zwolennikami 

przekazu internetowego (94%), kiedy ten środek przekazu preferuje zaledwie 4% osób  

w wieku 50+. Ci ostatni za najbardziej ulubione środki przekazu reklamy uznali prasę (92%), 

radio (89%), ulotki (84%) oraz telewizję (57%). Widać, że respondenci starsi są 

tradycjonalistami w swoich wyborach i preferują w znacznej mierze środki, które dla osób w 

wieku 18-50 lat maja znaczenie marginalne (Tab.1). Przyczyną tego nie wydaje się być 

jedynie mniejsze korzystanie z Internetu przez starszych konsumentów a raczej zakorzenione 

nawyki słuchania radia czy czytania prasy, co u młodych respondentów jest coraz rzadsze.  

Tabela 1. Preferowane formy reklamy, z uwzględnieniem wieku i płci ankietowanych (opracowanie własne) 

Preferowana środki  

przekazu reklamowego 

% odp. 

ogółem 

% odpowiedzi według czynnika zmienności 

płeć wiek 

K M 18-50 >50 

Internet 52 78 22 96 4 

Telewizja 36 46 54 43 57 

Radio  6 21 79 11 89 

Prasa 4 52 48 8 92 

Ulotki  2 98 2 16 84 

 

4.4 Główne produkty nabywane przez badanych pod wpływem reklamy 

Jedną z najistotniejszych funkcji reklamy jest obok informowania nakłanianie potencjalnego 

nabywcy do zakupu określonego produktu. A. Kozłowska (2013) wskazuje, że zadaniem 

reklamy jest uwypuklenie szczególnych cech (właściwości) produktu w odniesieniu do 

specyficznych potrzeb określonej grupy docelowej. W ten sposób reklama kształtuje 

preferencje konsumenta, które są pojęciem węższym od potrzeb – są subiektywną oceną, że 

coś jest lepsze, gorsze lub równorzędne w stosunku do alternatywnego sposobu zaspokojenia 

potrzeby. 
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Za najczęstsze produkty kupowane pod wpływem reklamy ogół badanych wskazał przede 

wszystkim środki czystości (37%), leki (29%) oraz sprzęt RTV i AGD (11%). Niespełna 10% 

respondentów bierze pod wzgląd reklamę przy zakupie żywności, w tym głównie kobiety 

(92%) (Tab. 2). Badane kobiety generalnie częściej niż mężczyźni dokonują zakupów pod 

wpływem reklamy takich produktów jak: środki czystości (K-89%; M-11%), sprzęt 

RTV/AGD (K- 78%; M-22%), kosmetyki (K-94%; M-6%) oraz wspomniana żywność  

(K-92%; M-8%). 

Wiek respondentów najbardziej różnicuje znaczenie reklamy przy zakupie takich produktów, 

jak środki czystości, sprzęt RTV/AGD oraz kosmetyki. Największe różnice stwierdzono tu 

przy zakupie sprzętu RTV/AGD oraz leków. Kiedy sprzęt AGD/RTV pod wpływem reklamy 

nabywa aż 92% respondentów w wieku 18-50 lat to odsetek osób w wieku 50+ wynosi tu 

zaledwie 8%. Osoby starsze (50+) zdają się tu raczej kierować przy zakupie własnymi, 

długoletnimi doświadczeniami ze wskazanym sprzętem, którego często nie posiadają 

respondenci młodsi.   

Z kolei badani powyżej pięćdziesiątego roku życia stanowią zdecydowaną większość, która 

kieruje się reklama przy zakupie leków. To może wynikać z ufności tej grupy do 

wiarygodności przekazu reklamowego prezentowanego często przez lekarzy lub autorytety 

medyczne. 

Tabela 2. Produkty najczęściej kupowane pod wpływem reklamy (opracowania własne) 

Rodzaj produktu 
% odp. 

ogółem 

% odpowiedzi według czynnika zmienności 

płeć wiek 

K M 18-50 >50 

Środki czystości 37 89 11 35 65 

Sprzęt RTV i AGD 11 78 22 92 8 

Produkty żywnościowe 8 92 8 47 53 

Leki 29 55 45 6 94 

Kosmetyki 6 96 4 72 28 

Brak kupna  9 8 92 11 89 

 

4.5 Ocena wpływu intensywności reklam na postrzeganie jakości reklamowanych 

produktów 

Jakość stanowi wewspólczenym swiecie jeden z podstawowych filarów rozwoju rynku oraz 

czynnik determinujacy zachowania konsumenta. Postrzeganie jakosci jest z nacznej mierze 

subiektywne i zależne od konsumenta. Reklama jako czynnik odziaływania zewnętrznego 

wykorzystywana jest do umiejetnego kształtowania owego postrzegania. Na skuteczność jej 
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oddziaływania wpływać może zarówno forma reklamy, jak i częstotliwość przekazu 

reklamowego. 

Badani zapytani o wpływ częstotliwości emisji przekazu reklamowego na postrzeganie 

jakosci reklamowanego produktu w 78% uznali, że jest on niewieki. Zaledwie 6% 

respondentów, w tym głównie kobiety (93%) oraz osoby z grupy wiekowej 50+ (38%) 

stwierdziła , ze produkt często reklamowany jest lepszy od innych z tej samej grupy. 

Niemniej prawie 43% respondentów w wieku 18-50 lat  wskazało, ze zbyt wysoka 

częstotliwość przekazu reklamowego danego produktu budzi w nich wątpliwości co do jego 

rzeczywistej jakości.  

4.6 Percepcja wiarygodności reklam przez badanych 

Percepcja jest to organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych w celu zrozumienia 

otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec 

zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń. 

Ocena rzetelności reklam badanej grupy zależy od rodzaju reklamowanego produktu. 

Generalnie 57% spośród badanych podważa wiarygodność. Wśród osób postrzegających 

negatywnie wiarygodność reklam dominowali mężczyźni (69%) i respondenci w wieku 18-50 

lat. Ponad 70% w wieku 18-50 uważa, że reklamy są przekoloryzowane i nieadekwatne, do 

jakości reklamowanych produktów. Takie zjawisko możemy dostrzec głównie w reklamach 

produktów żywnościowych. Reklamy mają na celu nakłonienie konsumenta na wybór 

produktu od konkretnego producenta.  

 

Rys. 3. Percepcja wiarygodności reklam w ocenie badanych (opracowanie własne) 

 

W celu zwiększenia walorów estetycznych reklamowanego produktu, a także cech 

wytrzymałościowych produktów podczas kręcenia spotu reklamowanego do produkcji reklam 

stosuje się produkty innego przeznaczenia. Przykładowo do produkcji reklam lodów używa 

się puree ziemniaczanego z dodatkiem barwników. W rzeczywistości produkty zakupione 

przez konsumentów znacznie się różnią od produktów reklamowanych, barwą, konsystencją 



210 

 

oraz wyglądem zewnętrznym. Ankietowani z grupy wiekowej 50+ bardziej ufają reklamom  

i 68% z nich jest przekonana, że reklamy są wiarygodne (Rys.3).  

Przykładowo do produkcji reklam lodów używa się puree ziemniaczanego z dodatkiem 

barwników. W rzeczywistości produkty zakupione przez konsumentów znacznie się różnią od 

produktów reklamowanych, barwą, konsystencją oraz wyglądem zewnętrznym. Ankietowani 

z grupy wiekowej 50+ bardziej ufają reklamom i 68% z nich jest przekonana, że reklamy są 

wiarygodne (Rys.3). 

5. Wnioski  

Na bazie uzyskanych wyników badania można sformułować następujące wnioski: 

1. Ponad połowa badanych (58%) ma negatywną postawę wobec reklam; postawę 

pozytywna deklaruje 28% respondentów, zaś 14% ma wobec reklam stosunek neutralny. 

2. Reklama wpływa na decyzje zakupowe głównie badanych kobiet (68%) oraz 

respondentów z grupy wiekowej 50+. 

3. Najbardziej preferowanymi środkami przekazu reklamowego przez ogół badanych są 

Internet (52%)  i telewizja (36%). Środki te preferują przede wszystkim kobiety i osoby  

z grupy wiekowej 18-50 lat. 

4. Produktami najczęściej kupowanymi przez respondentów pod wpływem reklamy są 

środki czystości (37%), leki (29%) oraz sprzęt RTV i AGD (11%).  

5. Zdecydowana większość badanych (78%) nie widzi zależności pomiedzy 

częstotliwością intensywnością przekazu reklamowego a jakością reklamowanych produktów. 

6. Ponad połowa badanych (57%) ma sceptyczny stosunek do wiarygodności reklam. Są 

to przede wszystkim mężczyźni i badani w wieku 18-50 lat. 

7. Z uwagi na znaczenie reklamy na rynku oraz stwierdzone zróżnicowane jej 

odziaływanie na konsumentów istnieje potrzeba dalszych kompleksowych badań w tym 

zakresie. Efekty tych badań wydają się być równie istotne dla producentów, jak i nabywców. 

Wobec uzyskanych wyników badania, odzwierciedlonych w powyższych wnioskach, 

należy uznać, że przyjęte przez autorkę hipotezy badawcze zostały zweryfikowane 

pozytywnie. 
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Streszczenie 

Niniejsza praca prezentuje oraz objaśnia zagrożenia, jakie niesie za sobą informowanie o dokonanych 

samobójstwach przez media lub udział w coraz bardziej popularnych wyzwaniach Internetowych. Na początku 

omówiono definicje m.in. Internetu i samobójstwa, skupiono się również na cechach charakterystycznych osób 

ze skłonnościami samobójczymi jak i opisano rodzaje samobójstw. W dalszej części pracy autorka przedstawiła 

Efekt Wertera, który zapoczątkowała literatura, a teraz jest kontynuowany przez mass media, które nagłaśniają 

śmierci samobójcze znanych osób. Opisano jak ważną rolę w życiu szczególnie młodych ludzi odgrywają media 

masowego przekazu. Na końcu omówiono przykładowe gry i wyzwania Internetowe oraz konsekwencje z nimi 

związane. 

 

Słowa kluczowe: samobójstwo, autodestrukcja, rodzaje samobójstw, Internet, cybersuicydologia. 

 

Forensic and criminal apsect of suicie in the Internet age 

 

Summary 

This work presents and explains the dangers of informing about committed suicides by the media or participating 

in increasingly popular Internet challenges. At the beginning the definitions were discussed, amog others Internet 

and suicide, the focus was also on the characteristics of people with suicidal tendencies, as well as types of 

suicides. In the further part of the work, the author presented the Werter Effect, which initiated literature, and is 

now continued by mass media, which publicize the suicidal deaths of famous people. It describes how important 

role of mass media in the lives of especially young people. Finally, examples of online games and challenges and 

their associated consequences are discussed. 

 

Keywords: suicide, self-destruction, types of suicides, Internet, cybersuicidology. 

 

1. Wprowadzenie 

Problematykasamobójstw jest dość trudną i złożoną dziedziną. Od zarania dziejów 

ludzie zastanawiają się i poszukują odpowiedzi na pytania, które dotyczą przyczyn zamachu 

na własne życie. Pomimo przeprowadzanych ciągłych badań oraz analiz samobójstwa, nie 

wyciągnięto jednoznacznych wniosków, a tylko domysły, co mogło kierować człowiekiem  

w chwili podjęcia decyzji o własnej śmierci. Mimo, iż samobójstwo dotyka jedynie 

poszczególne jednostki, ma wymiar społeczny. 

Internet, który jest głównym źródłem wiedzy (szczególnie dla ludzi młodych) stał  

się nieodłączną częścią ich życia. Wydawać by się mogło, że sieć internetowa ma tylko 

pozytywny wpływ na odbiorców, jednak rozwój i coraz lepsza dostępność do wszelakich 

urządzeń z dostępem do Internetu prowadzi do odcięcia się od świata realnego. Niektórzy 

ludzie nie potrafią już żyć bez Internetu i komunikują się, robią zakupy lub pracują tylko  

w wirtualnym świecie. 
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2. Pojęcie zjawiska – Internet 

Internet jest głównie ogromną strukturą, w której skład wchodzą wszystkie urządzenia  

i komputy, które są ze sobą umiejętnie połączone. W szczegółowym tłumaczeniu Internet 

oznacza „międzysieć” i z tego powodu określa się go, jako „sieć sieci”. Łączy on sieć lokalną 

oraz rozległą i wszystkie komputery jak i inne urządzenia, które są do nich podłączone. 

Internet jest uznany za przewrotne zjawisko w zakresie komunikacji międzyludzkiej,  

gdyż jest to ogólnoświatowy i uniwersalny system, który służy do wymiany informacji  

jak i do komunikacji (https://pracadyplomowa.org/internet.html [dostęp: 01.05.2020r.]). 

Internet w bardzo dużym stopniu wpływa na życie ludzkie. Przede wszystkim służy  

do komunikacji, dzięki nieograniczonemu zasięgowi możemy kontaktować się z ludźmi  

z różnych zakątków świata. Sieć internetowa jest to miejsce, gdzie zacieśniają się kontakty 

międzyludzkie. Daje ludziom poczucie anonimowości, mogą wykreować swój własny profil, 

zmienić płeć, wygląd lub wiek. Internauci mogą bez skrępowania głosić swoje poglądy  

i opinie, których w świecie realnym nie mieliby odwagi wyrazić. Często niesie to za sobą 

negatywne skutki i można się spotkać z wszelkiego rodzaju krytyką. Ludzie w sieci stają  

się jednym, wielkim cyberspołeczeństwem, a Internet zapewnia im wszelkiego rodzaju 

rozrywki, poprzez oglądanie filmów, słuchanie muzyki czy robienie zakupów online. 

3. Pojęcie samobójstwa 

Dawniej ludzie próbowali doszukać się w akcie autodestrukcji ciemnych i złych sił 

nadprzyrodzonych, a nawet uważano, że to wszystko przez niszczącą moc diabła.  

Istnieje wiele definicji tego zjawiska, natomiast żadna z nich nie odzwierciedla jego 

pełnego znaczenia, a tylko częściowo pozwala nakierować nas na zrozumienie istoty 

samobójstwa. Znaczenie samobójczej śmierci zależy od wielu czynników, np. religii, filozofii 

lub uwarunkowań kulturowych. Jedną z podstawowych definicji samobójstwa jest ta, którą 

stworzył Emile Durkheim: „Samob jstwem nazywamy każdy przypadek śmierci będ cy 

bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania, przejawianego przez ofiarę 

zdaj c  sobie sprawę ze skutk w swego zachowania” (Durkheim, 2006).Autor skupił  

się tu głównie na działaniach, a nie na samej sferze psychicznej osoby, która chce się zabić. 

Natomiast według Brunona Hołysta życie człowieka należy traktować całościowo,  

tak, aby w odpowiednim czasie zauważyć powiązanie między zachowaniami korzystnymi  

jak i tymi złymi. Człowiek, który poddaje się destrukcyjnym zachowaniom, tym samym 

pozwala, aby zawładnęły nim niszczące myśli, które z czasem zmieniają się w zachowania 

autodestrukcyjne. Stają się one swoistym procesem, który finalnie prowadzi do samobójczej 

śmierci (Hołyst, 1983).  
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Samobójstwo jest uważane głównie za „śmierć o charakterze dobrowolnym”. Człowiek 

jest świadom swego wybory, jednak stopień jego nasilenia może się różnić, a przyczyny tego 

być różne, np. depresja lub inne zaburzenia psychiczne, spożywanie alkoholu lub zażywanie 

narkotyków bądź innych substancji.  

Warto skupić się na znaczeniu samej osoby, która popełnia akt samobójstwa, czyli – 

samobójcy. Jarosław Stukan uważa, że samob jca jest osob , kt ra na r żnym poziomie 

świadomości i ambiwalencji podejmuje decyzje o pozbawieniu się życia i dlatego  

jest świadoma konsekwencji własnej decyzji, a realizuj c sw j zamiar działa intencjonalnie 

zar wno, gdy działanie jest to planowane jak i impulsywne (Stukan, 2008).Autor podkreśla, iż 

jest to osoba, która świadomie, zdając sobie sprawę z konsekwencji czynu popełnia go  

w zamiarze odebrania sobie życia. 

Edwin S. Sheidman, stworzył jedną z głównych klasyfikacji samobójstw. Zawiera ona 

pojęcie „ryzyka śmierci” czyli skupienie się na tym, w jakim czasie jednostka zechce targnąć  

się na własne życie, teraz lub w najbliższej przyszłości. 

Wyróżniono 6 typów zachowań samobójczych: 

1. smobójstwo symulowane– które dość nisko zagraża życiu, np. ucieczka z domu, 

udawanie śmierci samobójczej, itp., 

2. peudosamobójstwo– również charakteryzuje się niskim stopniem śmiertelności, 

przykładem może być tu osoba, która zażywa małą ilość leków lub szkodliwej 

substancji, 

3. para samobójstwo – tu już występuje wyższe prawdopodobieństwo zgonu, zachowania 

parasamobójcze występują u osób, które chcą np. okaleczają się dla poprawienia 

ważnych dla nich relacji, 

4. niejednoznaczne samobójstwo – o średnim lub wyższym stopniu ryzyka śmierci, 

zachowuję się tak osoby, które mają dwojaki stosunek do życia i śmierci; widoczny 

jest on w wypadkach, które są prowokowane przez ich ofiary, 

5. samobójstwo usiłowane – ryzyko zgonu jest znacznie większe, gdyż celem jest 

odebranie sobie życia ale często kończy się to odratowaniem osoby targnącej 

się na własne życie 

6. samobójstwa kończące się śmiercią (Czubański, 2009). 

Ryzyko popełnienia samobójstwa jest badane przez specjalistów, którzy dogłębnie 

zaznajamiają się z sytuacjami życiowymi osób, które chcą się zabić, ich cech patologicznych 

lub danych statystycznych. 
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Ludzie, którzy posiadają skłonności samobójcze charakteryzują się głównie tymi trzema 

cechami: 

1. abiwalencja –ludzie do targnięcia się na własne życie podchodzą z mieszanymi 

uczuciami, zmagają się oni z pragnieniem życia oraz śmierci. Chcą uciec  

od problemów kończąc swe życie, a jednocześnie pragną dalej żyć.  

2. impulsywność – chęć popełnienia samobójstwa jak każdy impuls trwa kilka minut  

lub godzin. Zazwyczaj pobudzają go negatywne emocje związane ze zdarzeniami  

z życia codziennego. Zażegnanie takiego kryzysu i gra na zwłokę może pomóc 

przyczynić się do zmniejszenia pragnienia śmierci, 

3. sztywność – ludzie o nastroju samobójczym mają zawężone myślenie, odczuwanie 

oraz działanie. Potrafią myśleć tylko o popełnieniu samobójstwa i nie dostrzegają 

innych dróg wyjścia. Myślą w sposób radykalny. 

Większość osób, które posiadają skłonności samobójcze mówią wprost o swoich 

myślach oraz zamiarach samobójczych. Bardzo często sygnalizują mówiąc bezpośrednio 

„chcę umrzeć”, „czuję się niepotrzebny” itd., dlatego nie należy ich lekceważyć i próbować  

za wszelką cenę pomóc takiej osobie (Mroziak, 2003). 

Zważając na fakt, iż samobójcy wykazują się znaczną pomysłowością i determinacją  

w swoim działaniu, mogą tak wykreować zdarzenie, że skutecznie ukryją jego prawdziwy 

charakter. Wszystko zależy od tego jak długi czas od momentu zgonu do chwili ujawnienia 

zwłok, w tym – od warunków, w jakich się znajdowały, obrażenia mogą być mniej  

lub bardziej widoczne. Należy również ustalić obecność samobójczej intencji oraz wskazać 

przyczyny targnięcia się na własne życie (zwykle sprowadza się to do przepytania 

najbliższych ofiary. 

Najczęstszym i najskuteczniejszym sposobem na odebranie sobie życia jest 

powieszenie. Dojść do niego może nawet, gdy samobójca jest częściowo podparty. Pętle 

wisielcze  

są zazwyczaj wykonywane z linek, sznurów, pasków, kabli, sznurków do suszenia bielizny 

(A. Lebiedowicz). 

4. Rodzaje samobójstw 

E. Durkeim przeanalizował cztery podstawowe rodzaje samobójstw: 

1. samobójstwo egoistyczne – występuje tu klęska ludzi „samotnych w tłumie”, czują się 

oni odizolowani od społeczeństwa, często takie poczucie odtrącenia prowadzi ludzi do 

odebrania sobie życia, 
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2. samobójstwo altruistyczne –skutkiem takiego samobójstwa jest zaś silna relacja  

ze społeczeństwem, zbytnie przejęcie się ideałami i oczekiwaniami grupy. Przejawia 

się również poprzez bohaterskie czyny takie jak: poświęcenie własnego życia w celu 

uratowania drugiej osoby. Dawniej takie samobójstwa występowały u starszych osób, 

np. u wdów, które dokonywały samospalenia razem z ciałami ich małżonków, 

3. samobójstwo anomiczne–następuje przez dezintegrację i zakłócenie ładu społecznego. 

Ujawnia się ono w kryzysowych dla ludzi sytuacjach, np. utrata pracy, nagłe 

bankructwo lub wzbogacenie się, gwałtowny awans społeczny, 

4. samobójstwo fatalistyczne – zaliczają się do nich osoby, które nie potrafią sobie 

poradzić z ich życiowymi problemami i są przekonani, że samobójstwo jest jedynym 

wyjściem z sytuacji. Można do nich zaliczyć różne sekty religijne, które w ostatnich 

latach występują coraz częściej lub eutanazja, czyli śmierć na własne życzenie 

(Mozgawa, 2017). 

Efekt Wertera 

Jego nazwa pochodzi od powieści Joanna Wolfganga Goethego „Cierpienia młodego 

Wertera”. Tytułowy bohater doświadcza niespełnionej miłości, co powoduje podjęcie decyzji 

o odebraniu sobie życia. Ubrany w niebieski płaszcz, zasiada przy stole i popełnia 

samobójstwo zastrzelając się. Już po pierwszych wydanych egzemplarzach odnotowano  

w Europie dość duży wzrost samobójstw, które były wzorowane na Werterze. Denaci 

wybierali tę samą metodę, co bohater powieści lub ubierali się podobnie. Przy ofiarach 

również znajdywano książkę Goethego. W niektórych państwach ze względu na wzrostu 

samobójstw powieść wycofano ze sprzedaży, uznano, że jest za dużym zagrożeniem dla ludzi 

młodych. 

Efekt Wertera trwa do dziś dzięki mass mediom, które go rozprzestrzeniają. Da id 

Philips badając dane zjawisko dostrzegł, iż silny wpływ na ludzi wywierają samobójstwa osób 

znanych, które mają jakieś znaczenie na arenie krajowej lub międzynarodowej, co głównie 

potęguje telewizja, prasa i Internet. Udowodniono, że po 10 dniach od podania informacji  

o samobójstwie w mediach, stwierdza się znaczny wzrost samobójczych śmierci wśród 

odbiorców. Statystyk popełnionych samobójstw w latach 1947-1968 pozwoliły D. Philipsowi 

dojść do wniosków, iż rozpowszechniony i dobrze nagłośniony fakt dopuszczenia się 

samobójstwa jest następstwem kolejnych podobnych samobójstw naśladowczych (mniej 

więcej po dwóch miesiącach od podania tej informacji w wiadomościach). Tyczy się to 

również ogłaszania informacji o samobójstwach, gdzie występuje więcej niż jedna osoba.  
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Nie stwierdzono jednak, które przekazy mogą powodować wzrost samobójczych 

zachowań w większym stopniu, a które w mniejszym, nie udowodniono również związku 

pomiędzy muzyką, sztukami scenicznymi, a przypadkami samobójstw. Jednak nie jest ważny 

rodzaj przekaźnika, a sposób, w jaki dana informacja zostanie przekazana odbiorcom. Środki 

masowego przekazu bardzo często nieumiejętnie ogłaszają wieści o dokonanych 

samobójstwach, kreują je, jako bohaterski czyn, pełen odwagi.  Dlatego należy się zastanowić 

czy media w ogóle powinny informować ludzi o dokonanych samobójstwach. Często 

przyczynia się to do refleksji nad własnym życiem i oprócz potencjalnych samobójców  

na podobny krok decydują się osoby, które wcześniej nawet nie myślały o odebraniu sobie 

życia. 

Badania wykazały, że najbardziej narażone na działania mass mediów są osoby,  

które są podobne do samobójcy i młodzież, która w dzisiejszym świecie wiedzę i autorytet 

czerpie głównie z mediów masowego przekazu.  

Wzrost samobójstw po nagłośnieniu przez media cały czas jest utrzymany i prowadzi  

do stałej nadwyżki. Spowodowało to powstanie w 2003 roku raportu przygotowanego przez 

Światową Organizację Zdrowia: Zapobieganie samob jstwom: Poradnik dla pracownik w 

medi w, gdzie zawarte są ostrzeżenia dla dziennikarzy, które dotyczą skutków informowania 

przez nich o samobójstwach. WHO podała, że nieodpowiednie informowanie  

o tego typu zjawiskach przyczynia się do śmierci wielu młodych osób. Światowa organizacja 

zdrowia za główne przyczyny, które mają wpływ na pojawienie się efektu Wertera uważa: 

podawanie zbyt szczegółowych opisów dotyczących okoliczności samobójstw, powodów  

ich popełnienia, pokazywanie fotografii zmarłych, przypisywanie komuś winy,  

a w szczególności uatrakcyjnianiu samobójstwa poprzez pokazywanie go w sposób medialnej 

sensacji i jednej z metod rozwiązywania problemów (WHO, 2013). 

5. Internet, a samobójca 

W dzisiejszych czasach Internet jest niemal najistotniejszym czynnikiem, który 

kształtuje charakter młodzieży. Rozwój technologiczny przyczynia się do rozwoju ludzi, ale 

także niesie ze sobą realne zagrożenia, którym są m.in. fora dyskusyjne, gdzie rozmyśla się, 

nad jakością egzystencji, o bólu i sensu życia. 

Samobójcy bardzo łatwo ulegają złym wzorcom, ponieważ ich psychika i prawidłowe 

rozumowanie gorzej funkcjonuje, a bodźce wysyłane przez manipulatorów są na nich mocniej 

oddziaływane. Potencjalny samobójca nie tylko będzie chciał uzyskać pomocy, w jaki sposób 

targnąć się na własne życie, ale również może pragnąć rozmowy z kimś, kto pomógłby 

wydostać się z trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują. Fora internetowe używając 
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niedopowiedzeń w tytułach tylko zachęcają do wejścia na ich stronę i przeczytania dalszych 

informacji. Ludzie odnajdą tam nie tylko metody jak skutecznie się zabić, ale również, 

dlaczego powinni to zrobić. Często takie fora wpływają na finalną decyzję potencjalnych 

samobójców. 

Według Keith M. Harris cybersuicydologia to zjawisko, które dopiero się 

rozprzestrzenia, wyróżnić pośród niej możemy strony, które zachęcają do targnięcia się na 

własne życie, propagujące śmierć i te, które uważają, że samobójstwo jest jedynym sposobem 

na wyjście z opresji. Na takich portalach zawierane są pakty samobójcze albo popełnianie 

samobójstw „na żywo” za pośrednictwem kamerek internetowych (Harris, 2015). 

W 2008 roku przeprowadzono badania, w których przeanalizowano 480 witryn 

internetowych, które mają związek z samobójstwem. Wyniki zostały opublikowane  

w British Medial Journal. Badania te polegały na wpisaniu w czterech wyszukiwarkach fraz, 

które są związane z tematem badań, tj. samob jstwo, jak się zabić, itp. W kolejnym etapie 

sprawdzono, ile stron otwiera się z pomocną treścią informującą jak zapobiec samobójstwom, 

a ile stron, które wcześniej pisano dokładają tylko gwóźdź do trumny. Z badań wynika, że aż 

90 stron było poświęconych tematowi samobójstwa, a większość z nich zachęcała do niego  

i przekonywała o słuszności decyzji. 43 witryny miały treści, które odnosiły Siudo osobistych 

informacji na temat metod samobójczych, wypisane ich zalety i wady, jednak treść  

w bezpośredni sposób nie zachęcała do jego popełnienia. Na 88 stronach użytkownicy mogli 

znaleźć informacje na temat sposobów odbierania sobie życia, w obiektywnej lub częściowo 

żartobliwej stylistyce. Oprócz takich stron znaleziono również 12, które służyły, jako czaty, 

fora, gdzie wymieniano się informacjami dotyczącymi samobójstw i metod ich popełnienia. 

Na takich czatach często osoby wymieniają się własnymi poglądami na dany temat  

i zawierają wyżej wspomniane pakty samobójcze. Dogadują się, w jaki sposób to zrobią, 

gdzie i w którym miejscu (Drzewicki, 2011). 

Wątek samobójstw w Internecie jest wieloaspektowy. Coraz bardziej popularnym staję 

się transmitowanie własnej śmierci „na żywo w Internecie”. Do tego typu samobójstw 

zaliczyć można te, w których uczestniczą osoby trzecie poprzez kamerki internetowe. 

Możliwość dodawania komentarzy w transmisjach na żywo może mieć znaczny wpływ na to, 

co się dzieje po drugiej stronie ekranu. Można w ten sposób kierować uczuciami osoby, która 

chce popełnić samobójstwo.  

Jednym z przykładów śmierci transmitowanej „na żywo” jest przypadek 22-letniego 

Cristiana Claudii, który postanowił nagrać swoją śmierć. Powodem jego decyzji był zawód 

miłosny. Po wyznaniu, że kochał swoją dziewczynę bardziej niż na to zasługiwała rozpędził 
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się do 170 km/h i uderzył w tył jadącego obok na pasie tira. Śmierć została udokumentowana 

transmisją „na żywo”, a filmik w sieci krąży do dziś (https://prostozmostu.pl (dostęp: 

02.03.2020r.)). 

6. Gry i wyzwania Internetowe 

Internetowe challengenges polegają na umieszczeniu w sieci filmików lub zdjęć, na 

których bohaterowie wykonują bardzo dziwne zadania. Dla osób, które decydują się je podjąć 

ważne jest, aby ich dokonania obejrzało jak najszersze grono odbiorców. Jeżeli chodzi o gry 

Internetowe, często namawiają do drastycznych czynów, jakimi są okaleczanie własnego ciała 

lub samo popełnienie samobójstwa. Na takie gry i wyzwania narażeni są szczególnie młodzi, 

którymi w łatwy sposób można manipulować. 

Przykładowe gry i wyzwania Internetowe: 

Momo challenge– pewnego rodzaju gra, której głównym bohaterem jest przerażająca 

swoim wyglądam lalka; ma ona wielkie wyłupiaste oczy i tułów praka. Momo umieszczana 

jest w filmach na YouTube i YouTube Kids. Pojawia się ona również na innych aplikacjach, 

takich jak, np. WhatsApp. Lalka namawia młodzież do wykonywania jej poleceń, z początku 

wykazuje chęć „zaprzyjaźnienia się”, a później zmusza do okaleczania własnego ciała, 

oglądania strasznych treści w Internecie lub nawet do popełnienia samobójstwa.  

Gdy uczestnik chce się wycofać, zostaje zastraszany i szantażowany. 

W podobny sposób działa gra – „Niebieski wieloryb, która pochodzi z Rosji i polega  

na wykonaniu w ciągu 50 dni 50 zadań. Gracze codziennie od swojego „opiekuna” dostają 

różne wyzwania, które polegały głównie na okaleczaniu własnego ciała, ostatnim zadaniem 

jest popełnienie samobójstwa. 

„Wyzwanie cynamonu”- uczestnicy mają minutę na połknięcie łyżki cynamonu.  

Z pozoru niegroźne wyzwanie, jednak to co się dziej później jest zaskoczeniem dla wielu 

osób. Cynamon bardzo szybko pochłania wilgoć z ust co powoduje, że śmiałek zaczyna się 

dusić i kaszleć. Prowadzić to może do zapalenia bądź zapadnięcia się płuc. Odnotowano kilka 

przypadków śmiertelnych. 

To tylko trzy spośród wielu krążących w sieci wyzwań i gier Internetowych,  

są kierowane szczególnie do młodzieży, ponieważ to ona najchętniej bierze w tym udział 

chcąc zdobyć uznanie wśród rówieśników.  

7. Podsumowanie 

Internet jest sprzyjającym miejscem dla potencjalnych samobójców. Stał się on 

nieodłączną częścią życia (szczególnie młodzieży). Dzięki cyberprzestrzeni osoby, które chcą 

popełnić samobójstwo uzyskują porady nie tylko, w jaki sposób to zrobić, ale również skąd 
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pobrać narzędzia i materiały, które ułatwią dokonać dany czyn. Ludzie coraz częściej wolą 

zwierzyć się innym w sieci, niż zwrócić się do psychologów lub najbliższych, ponieważ daje 

im to poczucie anonimowości. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pedagogii stosowanej przez Libaniosa w jego szkole retorycznej. 

Artykuł rozpatruje to zagadnienie w szerokim spektrum, rozpoczynając od antycznego rozumienia paidei  

i związanej z nią „cnoty-dzielności”, aż po czasy późnego antyku w jej nowej odsłonie propagowanej przez 

sofistów. Paideia, która stanowi podstawę współczesnej koncepcji wychowania, znalazła uznanie Libaniosa, 

który jako przedstawiciel nurtu trzeciej sofistyki, uczynił z niej podstawę funkcjonowania relacji w prowadzonej 

przez siebie szkole. Inspirując się tzw. „trójcą pedagogiczną”, budował więzi między uczniami, bazując na 

modelu ojciec-syn.  

 

Słowa kluczowe: pedagogika, Libanios, paideia, arete, wychowanie, szkoła retoryczna, sofiści, 

 

Libanios’ pedagogy in the light of ancient Greek paidei 

 

Summary 

The purpose of this article is to show pedagogy used by Libanios at his rhetorical school. It examines this issue 

in a broad spectrum, starting from the ancient understanding of paideia and the "valour virtue" associated with it 

until the late antiquity in its new version propagated by sophists. Paideia, which is the basis of the modern 

concept of education, recei ed Libanios’ recognition, who, as a representati e of the third sophistry, made her 

the basis for the functioning of relationships in his own school. Inspired by the so-called "pedagogical trinity" he 

built relationships between students based on the father-son model. 

 

Keywords: pedagogy, Libanios, paideia, arete, education, rhetorical school, sophists. 

 

1. Wstęp 

Paideia jest pojęciem trudnym do zdefiniowania i podobnie jak filozofia, czy kultura – 

stosunkowo szerokim. Sens starogreckiej paidei odkrywamy wtedy, gdy na zagadnienie to 

spoglądamy oczyma Greków, w kontekście swoistej dziejowej drogi, podczas której się ona 

urzeczywistniała. Choć z perspektywy czasu, w celu opisania paidei, będziemy chcieli 

używać takich określeń jak kultura, cywilizacja, tradycja, literatura, czy wychowanie – 

jesteśmy świadomi, że żadne z tych określeń ostatecznie nie pokrywa się z rozumieniem tego 

zagadnienia przez Greków w jej pierwotnym wymiarze. Wszystkie te pojęcia mają względem 

niej cechy synonimiczne, ale nie są w stanie jej dookreślić. W niniejszym artykule będziemy 

rozpatrywali paideię, stosowaną w szkole retorycznej Libaniosa, żeby zrozumieć, w jaki 

sposób urzeczywistniła się ona w jego koncepcji pedagogicznej. 

2. Paideia i arete starożytnej Grecji 

Początek procesu kulturalnego rozumianego, jako pojawienie się wychowania  

w ściślejszym znaczeniu tego słowa – czyli paidei, przypadł na czasy Sofoklesa i miał 
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doniosłe znaczenie dla przyszłych pokoleń. W dobie hellenizmu i cesarstwa, czyli w IV 

wieku, wyraz ten poszerzał zakres zastosowania i zaczął oznaczać najwyższą ludzką arete 

(Jaeger, 1962). Zgodnie z sugestiami prof. J. Legowicza, arete tłumaczona jest, jako „cnota-

dzielność”. Jest ona zarazem jednym z najważniejszych terminów w greckiej filozofii, myśli 

pedagogicznej i kulturze, czego wyrazem są najstarsze zabytki literatury (Homer, Hezjod). 

Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest jednak łatwe z uwagi na konieczność uwzględnienia 

licznych warunków społeczno-politycznych, a w związku z tym jej naturalnej skłonności do 

ewolucji treściowej. Uwidocznienie się arete, jest wynikiem tworzenia się państwa 

demokratycznego, a co za tym idzie, potrzeby uformowania nowego człowieka, który miałby 

się wyróżniać nowym typem „cnoty-dzielności”
91

.  

Istotną cechą greckiej paidei, która wyróżniała ją spośród różnych koncepcji 

wychowawczych innych narodów, był fakt, że rozważała nie tylko proces rozwoju podmiotu 

– człowieka, ale brała też pod uwagę wpływ, jaki wywierał na niego przedmiot nauczania. 

Jeśli uznamy wychowanie za proces kształtowania, bądź formowania, wtedy przedmiot 

nauczania będzie odgrywał rolę formy, przez którą podmiot jest kształtowany. Kształtującą 

formą wczesnej greckiej paidei, był wspomniany już Homer, a w miarę upływu czasu, 

funkcje te przeniesiono na całą grecką poezję. W końcu słowo paideia zaczęło oznaczać 

grecką literaturę, jako całość. Stosunkowo późno dodano do greckiej paidei bardziej 

racjonalne gałęzie edukacji oraz wynaleziono system „sztuk wyzwolonych” obejmujących 

również retorykę. Na końcu przyłączono do niej filozofię, którą traktowano, jako propaideię. 

Ta z kolei stała się – jak chciał tego Platon – tożsama z samą paidei  na jej najwyższym 

poziomie (Jaeger, 2002).  

Doniosłą rolę w procesie wychowawczym Greków odgrywali poeci tacy jak 

wspomniany już Homer. Na podstawie ich abstrakcyjnej koncepcji kultury, zmieniło się 

postrzeganie paidei. Odtąd przedmiotem pracy wychowawczej (paiduein) przestało być 

jedynie dziecko (pais), a stał się nim – i to w pierwszym rzędzie – dorastający człowiek. 

Uświadomiono sobie również, że nie ma określonej granicy wieku, po której osiągnięciu 

kończyłby się wewnętrzny rozwój jednostki. Od tej chwili możemy, zatem mówić o paidei 

dorosłego człowieka. Od IV w. Grecy określali wszystkie dojrzałe płody swego „ducha”, jak 

również cały skarbiec swej tradycji narodowej słowem – paideia. Temu słowu w naszym 
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języku odpowiada zapożyczony z łaciny wyraz „kultura”, który na początku oznaczał 

uprawianie czegoś, a następnie rezultaty osiągnięte przez tę uprawę. Należy, zatem 

stwierdzić, że sofistom w dziejach kultury greckiej przysługuje miejsce centralne, ponieważ 

właśnie oni stworzyli świadomą koncepcję kultury, w której duch grecki osiągnął swój kres  

i pełną doskonałość (Jaeger, 1962). Paideia miała, zatem przełożenie na język praktyki 

dydaktycznej przez stopniowe nabywanie kompetencji kulturowych, a nie – jak miało to 

miejsce wcześniej – przez formy organizacyjne, które bywały niedostosowane do 

miejscowych warunków (Kosznicki, 2014).  

3. Paideia u sofistów 

Geneza greckiej paidei dostarcza klasycznego przykładu na podstawową zasadę 

wszelkiego ludzkiego wychowania. Konkretnym celem było w tym wypadku przełamanie 

staroszlacheckiego monopolu wychowawczego, opartego na przekonaniu, że arete dostępna 

jest jedynie dla tych, którzy niejako „noszą ją w sobie” wraz z krwią odziedziczoną po swych 

boskich przodkach (Jaeger, 1962). Drogą do wspomnianego przełamania mentalnego, było 

celowe kształcenie umysłu przez udostępnianie ćwiczeń gimnastycznych. Polityczna arete nie 

mogła przecież być zależna od szlacheckiego pochodzenia. Dlatego też przyjęto, że przez 

odpowiednio zorganizowane wychowanie można osiągnąć wszystkie zalety duchowe, które 

szlachta odziedziczyła po swoich przodkach
92

.  

Sofiści próbowali rozstrzygnąć podstawowy problem wszelkiego wychowania,  

a mianowicie zagadnienie – jaki stosunek zachodzi pomiędzy „naturą” człowieka,  

a możliwością celowego wpływania na niego przy pomocy wychowania. Wówczas 

ugruntowało się przekonanie, że natura (physis) jest podstawą, na której opierać się musi 

wszelkie wychowanie, które z kolei urzeczywistnia się przez uczenie się (mathesis), 

nauczanie (didaskalia) oraz przez ćwiczenie (askesis), dzięki któremu to, czego się 

nauczyliśmy, staje się naszą drugą naturą. Jest to, zatem próba syntezy dwóch dawnych 

przeciwieństw: staroszlacheckiej paidei i racjonalistycznego punktu widzenia, który odrzuca 

etykę opartą na wierze w szlachectwo krwi. W miejsce wyobrażenia, że o wartości człowieka 

stanowi krew odziedziczona po bogach, wchodzi teraz ogólne pojęcie natury ludzkiej z całą 

indywidualną przypadkowością i wieloznacznością. Należy zauważyć, że taki skok 

mentalnościowy dokonał dzięki rozwojowi wiedzy medycznej (Jaeger, 1962). 

Starogreckie wychowanie przed uaktywnieniem się sofistów, nie znało nowoczesnego 

rozdziału sfery kultury od sfery religii. Było ono z pojęciami i wyobrażeniami religii 
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organicznie złączone. Rozróżnienie to następuje dopiero w epoce sofistów, która po raz 

pierwszy formuje całkowicie świadomą koncepcję wychowania (Jaeger, 1962). 

Dlatego też przyjmuje się, że twórcami nauki o wychowaniu są sofiści. Należy 

pamiętać, że to oni kładli fundamenty pedagogiki, a kształcenie umysłu do dnia dzisiejszego 

zmierza wyznaczonymi przez nich szlakami.  

4. Pedagogika Libaniosa 

Mowy dotyczące zagadnień edukacji, jak również listy, które Libanios pisał do 

studentów i rodziców, ujawniają go, jako pedagoga. W swoich oracjach przedstawia siebie, 

jako surowego nauczyciela robiącego uczniom wymówki za ich lenistwo, apatię, wyjątkowy 

brak troski o przyszłe dokonania i pogoń za wszystkim oprócz retoryki. W listach jawi się, 

jako pedagog, wspierający interesy młodych ludzi, którzy – pomimo tego, że nie są 

szczególnie dobrzy w retoryce – próbują się dokształcać w zakresie łaciny, czy stenografii. 

Żeby lepiej zrozumieć pedagogikę, Libaniosa, na początku naszych rozważań chcemy 

nakreślić obraz ojca, jako nauczyciela u schyłku starożytności. Bezpośrednie rodzicielskie 

zaangażowanie na płaszczyźnie pedagogicznej z pewnością było bardziej powszechne na 

niższych poziomach edukacji. Wiemy, że zdarzali się tacy ojcowie, którzy potrafili nauczać 

swoich synów retoryki, ale właściwie czynili to w sposób okazjonalny. Warunkiem, aby to 

czynić, było posiadanie przez konkretnego ojca retorycznego wykształcenia, co dawało im 

możliwość nauczania swoich dzieci rudymentarnych koncepcji retoryki. Opanowanie przez 

chłopców podstaw retoryki zanim trafiali do szkoły, było niezwykle cenne. Z pewnością ci 

ojcowie, którzy wcześniej uczyli się pod opieką Libaniosa, później przysyłali mu swoich 

synów. Nic dziwnego, że z tego powodu znajdowali się na uprzywilejowanej pozycji. 

Libanios doceniał pedagogiczną pracę swoich byłych uczniów, którzy z czasem pełnili rolę 

„domowych nauczycieli”. W ten sposób Libanios uznał pracę pedagogiczną swojego byłego 

ucznia Julianusa, który przedstawił swojego młodego syna Demostenesowi jeszcze przed 

wysłaniem go do Antiochii. Rzadziej zdarzały się takie przypadki, gdy ojcowie kontynuowali 

edukację swoich synów, gdy okoliczności przerwały ich kształcenie w Antiochii. Z pewnością 

wynikało to z wysokiego poziomu kształcenia w szkołach retorycznych, wobec czego ojcowie 

ci nie czuli się na tyle kompetentni, aby kontynuować edukację swoich synów na tym etapie 

(Cribiore, 2007).   

W późnej starożytności często stosowano model nauczyciel-ojciec i uczeń-syn do opisu 

relacji pedagogicznych. Taka zależność ucznia od nauczyciela rodziła obustronne uczucie, 

dlatego już sofista Himeriusz relacje między uczniem i nauczycielem określił w kontekście 

miłości (eros) i zwracał się do swoich uczniów jak do swoich dzieci i synów, czyli paides 
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(Or. 9.30; 24.20). Uczucie do swojego nauczyciela (eros) sprawiało, że praca ucznia stawała 

się produktem imitacji. Oznacza to, że uczeń, który uległ urokowi (philtron) nauczyciela, 

uważał go za godnego takiego samego szacunku, jaki miał wobec własnego ojca „lub nawet 

więcej” (Or. 3.22). Dzięki temu, zdaniem Libaniosa uczeń miał dwóch ojców – jednego, który 

go spłodził i drugiego, „który przekonał go do miłości do retoryki”. Miłość do nauczyciela 

sprawiała, że młodzieniec toczył zaciekłe bitwy na słowa z uczniami innych sofistów. 

Proceder ten ostatecznie znajdował usprawiedliwienie w oczach Libaniosa. Toczenie bitw na 

słowa w imieniu nauczyciela, było wyrazem miłości ucznia względem nauczyciela. Dlatego 

też Libanios w późnych latach swojego życia żałował, że jego uczniowie uchylali się przed 

okazywaniem mu tak rozumianej miłości, powstrzymując się przed bitwami toczonymi  

w jego imieniu. Oburzał się również, gdy reagowali z obojętnością (i bez „miłości”) na jego 

deklamacje (Or. 3.10). W tym miejscu należy wspomnieć, że obraz Libaniosa otoczonego 

przez chór wiernych uczniów, którzy zawsze pozostawali względem niego głęboko lojalni, 

jest zdecydowanie wyidealizowany. Przykładem „niewiernych” był Jan Chryzostom, który 

pałał prawdziwą nienawiścią do niego w swojej oracji „O Babylasie”, gdzie ośmieszył 

swojego nauczyciela, jego religię i poczynił gorzkie uwagi dotyczące słów i wyrażeń 

wyodrębnionych w „Monodii dla świ tyni Apollo w Daphne” Libaniosa. Oprócz ostrych 

epitetów Jana Chryzostoma, we wspomnianej oracji dostrzec można głęboką wrogość byłego 

już chrześcijańskiego ucznia, który posłużył się obfitą mitologią, a także spierał się  

z metodami, których nauczył się w szkole. Cytując Platona: „Grecy są dziećmi, a nigdzie nie 

ma starego Greka”, brutalnie zdegradował starego sofistę (Cribiore, 2007).  

Uczniowie Libaniosa – zarówno poganie, jak i chrześcijanie – chętnie korzystali  

z rozrywek w Antiochii. Wśród nich był wspomniany już Jan Chryzostom, który był 

miłośnikiem teatru. Później jednak odrzucił te przyjemności, co z pewnością dokonało się pod 

wpływem Libaniosa. Ten zaś w późnych mowach często krytykował brak zaangażowania 

uczniów w paideię, a spektakle uważał za szkodliwe dla nauki retoryki. Jego krytyka 

wyścigów i przedstawień teatralnych rozciągała się także na jego byłych uczniów, którzy po 

opuszczeniu szkoły okazywali więcej entuzjazmu dla koni niż dla książek (Cribiore, 2007). 

W latach największej aktywności Libanios przyznał, że „trudził się dla wielu, ale 

cierpiał przez wielu”. To stwierdzenie wynika z tego, że bywali uczniowie, którzy byli 

niewdzięczni wobec swoich nauczycieli i czasem zachowywali się jak przysłowiowe 

„barany”, które ignorowały tych, którzy ich wychowali. Późniejsze oracje Libaniosa ukazują, 

że jego negatywne postrzeganie niektórych uczniów zmieniło się – niestety na gorsze – pod 

wpływem ogólnego rozczarowania się życiem. Jednakże jego uczucia do niektórych z nich  
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i wysokie wyobrażenie, jakie miał o swojej pracy, jako edukatora, pozostały niezmienione,  

o czym świadczą listy z ostatnich lat. Radował się sukcesami swoich uczniów, zadręczał się 

ich porażkami, a także próbował organizować ich małżeństwa. Życzył sobie, by mogli mu 

posłać swoje dzieci i rozpaczał nad ich śmiercią. Własne zawiedzione oczekiwania ojcowskie 

mogą częściowo uzasadniać pragnienie posiadania inteligentnych dzieci w postaci uczniów. 

Mimo że był bardzo świadomy tego, że jego syn Cimon, przez elokwencję i przez więzy krwi 

jest „podwójnie jego synem”, to jednak każdego ucznia uważał za swojego syna przez fakt 

bycia nauczycielem-ojcem (Cribiore, 2007).    

Libanios zaadoptował rolnicze przenośnie, których wcześniej używali inni autorzy 

piszący o edukacji. W porównaniu jednak, z Pseudoplutarchem
93

, czy Kwintylianem, 

Libanios uczynił z nich integralną część tekstury swojej prozy. Według Libaniosa nauczyciel 

był jak rolnik, który siał
94

, sadził i uprawiał swoje pola: w związku z tym był zobowiązany do 

osiągnięcia obfitych rezultatów, o ile gleba była dobra. Tak, więc biologiczni ojcowie siali 

nasiona w swoim potomstwie i przygotowali glebę, w której z kolei nauczyciel-rolnik siał 

nasiona retoryki. Retoryczny wzrost był uzależniony od środowiska, w którym ów rozwój 

następował. W każdym razie nie zawsze oczekiwany wzrost następował, czego przykładem 

jest pobyt Libaniosa w Konstantynopolu w roku 355. Zawiedziony przeszkodami, jakich tam 

doświadczył na polu edukacyjnym
95

 wyznał, że czuł się jak sfrustrowany rolnik próbujący na 

próżno zaorać morze. Gdy jednak jego sytuacja uległa zmianie i w latach osiemdziesiątych IV 

w. znalazł się w Antiochii, uważał się za rozczarowanego rolnika, którego nasiona spadały na 

kamienie. Według Libaniosa, ojcowie byli siewcami, a matki glebą. Nauczyciel ten do tego 

stopnia identyfikował się z funkcją rodzicielską, że w jednym przypadku przywłaszczył sobie 

rolę matki rodzącej dziecko (Cribiore, 2007).  

Naśladownictwo uczniów skutkowało dziełami, które wtórowały dziełom nauczyciela  

i były dowodem ich zaangażowania. Można, więc powiedzieć, że nauczyciele „płodzili” 

uczniów, którzy z kolei spełniając ich oczekiwania „płodzili” prace, które odzwierciedlały 

kunszt ich nauczycieli – tym samym przynosząc im uznanie. Bywało i tak, że dzieło ucznia 

zostało przyjęte lepiej, niż dzieło samego nauczyciela. Wówczas porażkę nauczyciela osładzał 

fakt bycia „ojcem” ucznia, którego traktował jak syna. Dzieło ucznia miało, bowiem wiele 
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wspólnego z jego nauczycielem i zdradzało jego wyszkolenie. Stylistyczne podobieństwa w 

dziełach sofistów i ich uczniów były czasem tak zbieżne, że słuchacze mieli problem z ich 

przyporządkowaniem. Imitację pracy nauczycieli możemy zidentyfikować na podstawie 

późnoantycznych uczniów takich jak Olympius, czy Leoncjusz. Jednym z nich jest również 

Jan Chryzostom, w którego wczesnych dziełach możemy zidentyfikować ślady oddziaływania 

jego nauczyciela – Libaniosa (Cribiore, 2007). Za takie dzieła możemy uważać m.in. 

„Kazania o Posągach”, które często są umieszczane wśród najlepszych prób krasomówstwa 

Jana Chryzostoma
96

. 

5. Podsumowanie 

Grecka Paideia miała znaczny wpływ na ukształtowanie się współczesnej koncepcji 

wychowawczej, Niestety współczesna pedagogika nieco odstąpiła od tych założeń 

wypracowanych przez sofistów u schyłku starożytności.  Aktualnie posiadamy wiele 

koncepcji wychowawczych, ale z punktu widzenia ich oddziaływania na młode pokolenie 

wiemy, że nie wszystkie przynoszą zamierzone efekty. W związku z tym warto wrócić do 

koncepcji praktykowanej w szkole retorycznej Libaniosa, gdzie nauczyciel pełnił rolę ojca. 

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach postawienie siebie, jako nauczyciela w tej roli, może 

być nieco ryzykowne, ze względu na kryzys ojcostwa. Z drugiej zaś strony uczeń potrzebuje 

autorytetu – jeżeli zatem nauczyciel stanie się dla ucznia drugim „ojcem”, który przeprowadzi 

go przez arkana edukacji, wtedy wdzięczność ucznia uwydatni się nie tylko w szacunku 

względem nauczyciela, ale również w procesie imitacji tej koncepcji w jego rodzinie, ze 

szczególnym uwzględnieniem jego własnych synów.  
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie szkoły retorycznej Libaniosa na tle edukacji późnoantycznej oraz  

w mniejszej mierze na tle edukacji antycznej. Na początku artykuł przedstawia schemat edukacji w tamtym 

czasie i pokrótce go charakteryzuje. Następnie przedstawia szkołę retoryczną Libaniosa – jej lokalizację  

i strukturę. Praca podejmuje interesujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem tejże szkoły, jak chociażby 

poziomy kształcenia, rolę asystentów, listy polecające czy opinie sprawozdawcze nauczyciela. Artykuł sięga do 

literatury anglojęzycznej znanej papirolog R. Cribiore, dzięki czemu pozwala nam precyzyjnie odtworzyć 

funkcjonowanie szkoły retorycznej Libaniosa w późnoantycznej Antiochii, a przez to lepiej zrozumieć 

współczesną edukację w kontekście historii pedagogiki.  

 

Słowa kluczowe: Libanios, szkoła retoryczna, edukacja późnoantyczna 

 

Libanios' rhetorical school in view of antique and late antique education 

 

Summary 

The purpose of this article is to show Libanios' rhetorical school in view of late antique education and to a lesser 

extent in view of antique education. In the beginning, the article presents the education scheme at that time and 

briefly characterizes it. Then it presents Libanios’ rhetorical school - its location and structure. The paper 

addresses interesting issues related to the functioning of this school, such as levels of education, the role of 

assistants, letters of recommendation or teacher's reporting opinions. The article refers to the English literature of 

a well-known papyrologist, R. Cribiore, thanks to which it allows us to accurately reconstruct the functioning of 

the school in late antiqueAntioch, and thus better understand contemporary education in the context of the 

history of pedagogy.  

  

Keywords: Libanios, rhetorical school, late antique education. 

 

1. Wstęp 

Z pewnością niejednokrotnie zastanawialiśmy się, jak właściwie wyglądała edukacja  

w okresie antycznym i późnoantycznym. Badania z wielu dyscyplin naukowych, pozwalają 

nam usystematyzować i odtworzyć model edukacyjny obowiązujący w tamtym czasie. 

Zauważamy, że współczesna edukacja w wielu momentach nawiązuje do niej – szczególnie 

gdy idzie o jej etap podstawowy i gramatykalny. Jednocześnie po analizie tego zagadnienia 

można się pokusić o stwierdzenie, że szkoły retoryczne, które wówczas egzystowały, miały 

niejednokrotnie wyższy poziom kształcenia w zakresie retoryki niż ma to miejsce w chwili 

obecnej. Oznacza to, że należy poszukiwać nowych inspiracji w szkołach retorycznych 

tamtego okresu, aby adaptować ich sprawdzone rozwiązania pedagogiczne w obecnym 

systemie kształcenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się strukturze i organizacji szkoły 

retorycznej Libaniosa, będącego kontynuatorem kształcenia retorycznego w Antiochii. 
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2. Model szkolnictwa antycznego i późnoantycznego 

Żeby dobrze zrozumieć istotę szkoły retorycznej Libaniosa, należy pamiętać o specyfice 

antycznego oraz późnoantycznego modelu organizacyjnego szkolnictwa. Syntezę takiego 

modelu na gruncie polskim przedstawił M. Kosznicki na podstawie analizy prac m.in. S.F. 

Bonnera, H.I. Marrou i A. D. Bootha. Na podstawie wyników tych badań wiemy, że  

w starożytności uczniowie odbywali pełny kurs literackiej nauki w podobnym do siebie 

systemie, w którym można wyodrębnić trzy jego etapy nadzorowane przez oddzielnych 

nauczycieli. Na pierwszym etapie edukacji uczniowie podejmowali naukę czytania i pisania  

w szkole podstawowej. Gramatyki i poezji uczyli się w szkole gramatycznej, a sztuki 

mówienia w szkole retorycznej (Kosznicki, 2014).  

W szkole elementarnej prowadzonej przez nauczyciela zwanego najczęściej litterator 

lub grammatistes uczniowie uczyli się czytania, pisania oraz podstawowych działań 

matematycznych. Celem edukacji w szkole elementarnej było nauczenie dziecka liter, głosek  

i sylab, by w ten sposób nauczyło się wypowiadania słów i układania ich w pełne zdania. 

Takie nauczanie ukierunkowane było głównie na uczniów z nizin społecznych, ponieważ 

dzieci z warstw bardziej uprzywilejowanych odbierały wykształcenie w domu lub  

u nauczycieli szczebla wyższego, czyli u gramatyków (Kosznicki, 2014). 

Drugi etap kształcenia zwany szkołą gramatyczną obejmował bardziej zaawansowaną 

edukację, podczas której uczniowie poznawali najważniejsze dzieła literatury klasycznej 

(głównie poezję) ucząc się zarazem analizy studiowanych tekstów. Zdobywali tu wiedzę  

z zakresu gramatyki, metryki, frazeologii, uzupełnianą elementami historii, geografii  

i mitologii. Na tym etapie dokonywał się proces enkulturacji, tj. proces przekazu dziedzictwa 

kulturowego warstw średnich i wyższych, co z kolei otwierało drogę do edukacji retorycznej 

(Jundziłł, 1996).  

Edukacja retoryczna wieńczyła proces kształcenia młodzieńców pochodzących  

z zamożnych rodzin, których było stać na kosztowny i rozłożony w długim czasie cykl 

edukacyjny. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły retorycznej było zarazem 

potwierdzeniem przynależności do kręgu „ludzi kultury”. Dopiero ten etap zapewniał 

konieczny dla „wyróżnionych społecznie” system porozumiewania się ponad podziałami 

wynikłymi z pochodzenia i tradycji kulturowych najróżniejszych proweniencji (Kosznicki, 

2014). Szkoły retoryczne, które funkcjonowały w IV wieku na wschodnich obszarach 

cesarstwa rzymskiego, przyciągały uczniów szukających wiedzy i umiejętności z całego 

cesarstwa. Nauka w tych szkołach otwierała im możliwość zrobienia kariery zawodowej  
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w administracji państwowej czy sądownictwie. W tym okresie centrum edukacji retorycznej 

pełniły Ateny, Konstantynopol i Antiochia (Kosznicki, 2014). 

3. Rozumienie szkoły 

W starożytności większość ludzi nie korzystała z edukacji, a nawet z nauki czytania  

i pisania. Stąd trudno zdefiniować ówczesne pojęcie szkoły. Jeżeli chcemy dokonać swoistej 

konceptualizacji tego pojęcia w okresie późnego antyku, należy przyjąć, że „szkoła” to 

całokształt działań edukacyjnych związanych z nauczaniem i procesem uczenia się w ścisłej 

zależności od osoby nauczyciela (Cribiore, 2005). Określenie „szkoła” w okresie 

starożytności nie miało odniesienia do jakiejś sformalizowanej i zinstytucjonalizowanej 

struktury (Kosznicki, 2014). Nie należy, zatem rozumieć szkoły, jako instytucji, gdzie 

edukacja odbywa się na zasadzie relacji nauczyciel-uczeń, ponieważ – jak zauważyła  

E. Szabat – w tamtym okresie szkołę tworzył konkretny nauczyciel, który grupował wokół 

siebie uczniów(Janiszewski i in., 2007). W tym przypadku możemy mówić o kształceniu 

zespołowym opartym o relacje nauczyciel (mistrz) – uczniowie. Z tego względu w antyku 

było tyle szkół, ilu nauczycieli o zróżnicowanym poziomie kształcenia i profilu. Zatem 

struktura ówczesnego „systemu szkolnego” była wypadkową m.in. takich czynników jak: 

dostępność nauczyciela, ambicje edukacyjne rodziców, czy też lokalne uwarunkowania 

społeczne i demograficzne (Cribiore, 2005). Rola nauczyciela polegała na tym, żeby znaleźć 

odpowiednie miejsce na założenie szkoły. Badania obiektów szkolnych z okresu starożytności 

ukazują szerokie spektrum ich umiejscowienia. Szkoła mogła się znajdować w prywatnym 

lub publicznym budynku. Poza tym mogła być usytuowana na obrzeżach starożytnej świątyni, 

w celi klasztoru, w prywatnym domu, na świeżym powietrzu, na rogu ulicy lub pod drzewem. 

Ostatecznie wszystko zależało od konkretnego nauczyciela, który zyskując coraz większe 

uznanie, mógł sobie pozwolić na zmianę lokalizacji i organizację szkoły na wysokim szczeblu 

edukacyjnym. Jeśli postanowił się przenieść w inne miejsce, wtedy szkoła przestawała istnieć. 

Taki mechanizm ukazuje, jaki wpływ w tego typu systemie edukacji miała osoba nauczyciela 

na poszczególnych uczniów. Jednocześnie nie było żadnej zewnętrznej struktury, na której 

uczeń mógłby polegać oraz żadnego wyższego autorytetu niż nauczyciel. Nie było również 

żadnej zewnętrznej kontroli procesu kształcenia poza rodzicami uczniów. Ponieważ szkoła 

była nauczycielem, a nauczyciel szkołą, łatwo zrozumieć, że nie miała żadnej stabilności  

i trwałości (Cribiore, 2005). Starożytne szkoły były zorientowane na wiedzę i zasadniczo 

zapewniały jednolity program nauczania, który zakładał określony postęp w rozwoju 

intelektualnym. Chociaż treść podstawowego poziomu edukacji mogła zależeć w pewnym 

stopniu od lokalnych warunków, wiedza przekazywana na wyższych poziomach była spójna. 
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To znaczy, że uczniowie na poziomie gramatykalnym lub retorycznym w dowolnym miejscu 

na Wschodzie, mogli z łatwością porównać efekty swojej pracy. Przypuszczalnie 

jednorodność treści intelektualnych, które podejmowały poszczególne szkoły doprowadziła  

w przeszłości do próby ujednolicenia systemu edukacji poprzez narzucenie jednego modelu 

organizacyjnego z surowym rozróżnieniem między szkołami podstawowymi, gramatykalnymi 

i retorycznymi, kierowanymi przez właściwych im nauczycieli (Cribiore, 2005). Wiedza  

i umiejętności uzyskiwane przez uczniów szczególnie na wyższych poziomach kształcenia tj. 

gramatycznym i retorycznym były porównywalne, a kanon lektur, na którym opierała się 

edukacja literacka, wyjątkowo niezmienny (Gemeinhardt, 2007).  

4. Szkoła retoryczna Libaniosa 

Trzema ośrodkami nauczania retoryki w IV wieku na Wschodzie były: Ateny, 

Konstantynopol i Antiochia. Należy tutaj dodać, że Antiochia, jako centrum edukacyjne 

rywalizowała wówczas z Atenami. Gdy Libanios został oficjalnym nauczycielem retoryki  

w Antiochii, nie miał zbyt wielu kontaktów z sofistami w Konstantynopolu, za wyjątkiem 

Temistosa, który zajmował tam stanowisko filozofa i biegłego retora. Ich korespondencja 

ujawnia wzajemną niechęć i współzawodnictwo. Niechęć, którą Libanios okazywał 

środowisku kultury Konstantynopola w swojej Autobiografii, po początkowych pozytywnych 

doświadczeniach, mocno zabarwiły pamięć o mieście, które – jak opisywał – było 

niekulturalne, powierzchowne i skorumpowane (Cribiore, 2014).  

Libanios dążył do zainteresowania dziedziną retoryki jak największej liczy odbiorców. 

W rzeczywistości jednak społeczeństwo przestało się nią interesować. Wynikało to przede 

wszystkim z tego względu, że ludzie stawali się coraz bardziej chciwi na pieniądze i zwrócili 

się ku studiowaniu innych zagadnień: rzymskiego prawa, łaciny i stenografii. Pomagały im 

one w uzyskiwaniu stanowisk w administracji cesarstwa. Bogaci ludzi uchodzili za 

szczęściarzy, a ludzie kultury często pozostawali w pogardzie. Stąd też brak zainteresowania 

retoryką – jego kochaną „oblubienicą” – powodował u niego rozczarowanie i zgorzkniałość, 

którą można zauważyć w jego dziełach (or. I) (Cribiore, 2014). 

Kiedy Libanios był młodym i popularnym nauczycielem retoryki w Nikomedii, był 

uprawniony do prowadzenia zajęć w dowolnym miejscu, nawet w łaźni (Or. 1,55). Jego 

pozycja stała się bardziej niepewna, gdy przeprowadził się do Antiochii, gdzie najpierw 

musiał korzystać z własnego domu, aby uczyć piętnastu uczniów, których przyprowadził ze 

sobą
97
. Pomimo przeniesienia się do innego miejsca na obrzeża placu miejskiego, które od 
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 Nauczyciele często używali prywatnych pomieszczeń do nauczania, co czynił również Libanios na początku 

swojej kariery (Cribiore 2014) 
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razu przyniosło mu wzrost liczby uczniów, nie był usatysfakcjonowany, ponieważ inni 

sofiści, którzy prowadzili lekcje w świątyni Muz, odnosili dużo większe sukcesy. Jego 

zdaniem decydujące było szczere oddanie się Muzie Kaliope, co miało sprawić, że w ciągu 

kilku dni udało mu się założyć szkołę w dużej sali ratusza (Cribiore, 2005). Opis tej budowli 

odnajdujemy w jednej z oracji Libaniosa (Or. 22,31) gdzie autor opisuje ratusz, jako 

zadaszoną salę wykładową (teatron) z czterema kolumnadami, które otaczały dziedziniec 

zamieniony w ogród z wielką różnorodnością drzew. Libanios używał tego „teatru” do 

deklamacji i prowadzenia regularnych zajęć, jak również do ćwiczeń deklamacji przez jego 

studentów. Wspomniana sala była monumentalną budowlą z imponującym wejściem i pełniła 

funkcję oficjalnego didaskaleionu (szkoły). Po jednej stronie znajdowały się dwa miejsca: 

krzesło nauczycielskie (tron) i drugie, które okazjonalnie zajmował uczeń potrzebujący 

bardziej osobistej pomocy. W sali przypuszczalnie były również rzędy ławek, o których 

Libanios nie wspomina. Wszyscy uczniowie znajdowali się w tej dużej sali, ale byli 

podzieleni na grupy/klasy (symmoria) w zależności od poziomu edukacyjnego
98
. Salę, która 

pełniła rolę klasy oddzielało od rady miejskiej jedno wąskie przejście, co sprawiało, że 

uczniowie mogli usłyszeć szum publicznych dyskusji, a nawet krzyki chłostanych ludzi. Poza 

tymi mankamentami trzeba przyznać, że szkoła miała dobrą lokalizację
99
, ponieważ retoryka 

była uważana za przygotowanie do życia publicznego. Poświęcenie się Libaniosa – który 

został urzędowym sofistą Antiochii – działalności edukacyjnej, można zauważyć również  

w czasie jego starości i choroby. Nie skorzystał wtedy z możliwości powrotu do prywatnej 

kwatery, ale kazał się niewolnikom transportować do ratusza, gdzie kładł się na kanapie 

(Cribiore, 2014).   

W starożytności procesowi przyjęcia uczniów do szkoły, towarzyszył zwyczaj pisania 

listów polecających do dyrektora szkoły. Pisali je ojcowie, a w przypadku ich braku – 

wujowie, krewni lub byli studenci. Listy miały na celu nawiązanie kontaktu między rodziną  

a dyrektorem szkoły. Z tego względu potwierdzały przynależność ucznia do właściwej klasy 

społecznej i zamożność jego rodziny. Normą były trzy lub cztery listy wprowadzające. W tym 

celu pozyskiwano również opinie poprzednich nauczycieli. Poufność nie miała tu żadnego 

znaczenia, dlatego uczniowie znali ich treść. Libanios czasami chwalił styl retoryczny 
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 Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku szkoły Ulpianosa, a później Zenobiosa, którzy byli poprzednikami 

Libaniosa w Antiochii (Or. 36.10-11). Taki paradygmat nauczania, w myśl którego uczniowie i nauczyciele 

szkół podstawowych i gramatycznych znajdują się razem w jednej sali, gdzie wskazówek udziela nauczyciel, 

jego asystent i starsi uczniowie ukazuje Hermeneumata. Trzeba przyznać, że w takim hałasie z pewnością trudno 

było uczniom utrzymać koncentrację. (Cribiore 2005) 
99

 Na podstawie Libaniosa widzimy, że sukcesy nauczycieli zaawansowanego poziomu edukacji, były wysoce 

zależne od możliwości zdobycia korzystnej lokalizacji dla szkoły. (Cribiore 2005) 
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konkretnego autora listu. Uczniowie zwykle przybywali do szkoły ze swoimi pedagogami 

jesienią, choć niektórzy przyjeżdżali nawet w trakcie roku szkolnego. Najczęściej było to 

pierwsze spotkanie uczniów z Libaniosem, który wówczas wychwytywał cechy fizyczne 

łączące ich z rodziną, którą znał. Jednak jego komentarze nie zawsze były dobrze 

przyjmowane – szczególnie wtedy, gdy bezpardonowo opisywał cechy anatomiczne mówiąc 

na przykład, że dany uczeń ma typowy jak na ową rodzinę syryjski nos. Podczas pierwszego 

spotkania miał miejsce również swego rodzaju tekst diagnostyczny mający na celu ustalenie 

talentów ucznia, w celu umieszczenia go w odpowiedniej klasie. Libanios dawał uczniom 

różne polecenia do wykonania i w ten sposób sprawdzał ich pamięć, a także zakres ustny  

i pisemny ich języka. W ramach testu była również logiczna łamigłówka. Test służył 

Libaniosowi do tego, żeby przyporządkować ucznia do odpowiedniego poziomu 

zaawansowania. Libanios na podstawie owej diagnozy prezentował naturalne cechy uczniów, 

wypowiadał własne spostrzeżenia na ich temat i zapewniał ojców, że ich synowie są gotowi 

do rozpoczęcia nauki retoryki (Cribiore, 2014).  

Na podstawie listów i oracji Libaniosa, jesteśmy w stanie wskazać uczniów, którzy 

uczęszczali do jego klas w latach 355-393. Jego uczniowie generalnie należeli do wyższych 

klas społecznych, choć wśród nich było kilku synów nauczycieli i mało ważnych dekurionów 

(członków rady miejskiej), którzy doceniali znaczenie edukacji. Rodzice często wysyłali 

razem kilku synów do szkoły, aby mogli się nawzajem wspierać i kontrolować. Ponadto 

rodzice utwierdzali pedagogów w przekonaniu, że ich zadaniem jest nadzorowanie nauki, 

dbanie, aby uczniowie rzetelnie wykonywali swoją pracę, ale również wspieranie ich w czasie 

choroby i korygowanie zachowania w stosownym momencie. Pedagodzy pełnili swoją 

powinność stale pilnując młodych mężczyzn i – niczym psy – odstraszali ich nieprzyjaciół. 

Jednak nie wszyscy uczniowie byli wspierani przez rodziny, które mogły płacić za naukę  

i być dla nich oparciem. W epistolarnej twórczości Libaniosa widzimy również obraz kilku 

chłopców, którzy stracili jednego lub oboje rodziców. W takiej sytuacji nauczyciel nie tylko 

zrzekł się opłat za naukę, ale również szukał darczyńców, którzy przez kilka lat zapewniali 

swego rodzaju stypendium i wsparcie (Cribiore, 2014).    

Niektóre rodziny potrzebowały zapewnienia, że edukacja przynosi efekty, a pieniądze 

nie są wydawane na próżno. Stąd też Libanios pisał listy pełniące funkcję kart 

sprawozdawczych, w których opisywał naturalne talenty, zaangażowanie ucznia i czasem 

jego zachowanie. Pisał je głównie latem i uważał je za priorytet. Co ciekawe,  

w sprawozdawczych listach Libanios koncentruje się głównie na pozytywnych cechach 

uczniów, podczas gdy w przemówieniach przedstawia ich w nieco innym świetle – jako 
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niesfornych młodych mężczyzn. Z pewnością jest to retoryka Libaniosa, któremu zależy na 

odpowiedniej reputacji i dalszym finansowaniu go przez rodziców. Rodzina również 

oczekiwała zapewnień ze strony nauczyciela, o doskonałości ucznia, choć zdawała sobie 

sprawę, że w rzeczywistości może być inaczej. Przykładem jest uczeń Silwan, którego 

Libanios opisuje w Oracji 38,2. Nauczyciel uważał, że uczeń ten „był tępy” i nie pojmował 

tego, co mu powiedziano, dlatego poczuwał się do odpowiedzialności, aby wywierać na niego 

nacisk. Ten tekst z pewnością wybrzmiałby zupełnie inaczej w liście sprawozdawczym do 

jego rodziców (Cribiore, 2014).  

Do szkoły Libaniosa przybywali młodzi mężczyźni najczęściej w wieku czternastu lub 

piętnastu lat. Bywały jednak odstępstwa od tej zasady. Na podstawie zapisów stwierdzamy, że 

niektórzy uczniowie zaczynali już w wieku jedenastu lat, a inni, kiedy mieli założoną 

rodzinę
100
. Należy wspomnieć, że prawo cesarza Walentyniana z 370 roku określało 

dwadzieścia lat, jako górną granicę wiekową dla edukacji w szkole retorycznej (Cribiore, 

2014). 

Aby sprostać oczekiwaniom swoich uczniów, Libanios zatrudniał nauczycieli-

asystentów, którzy przygotowywali uczniów do wstąpienia do najwyższej klasy, którą uczył 

osobiście. Nauczycieli-asystentów Libanios nazywał Koryfeuszami, „liderami chóru”. Byli to 

najczęściej starsi uczniowie, którzy reprezentowali kolegów z klasy i czasami mogli uczyć, 

gdy nauczyciel był chory (Cribiore, 2005). Z badania ich tożsamości i charakteru wynika, że 

na asystentów wybierał szanowane osoby o przeciętnej pozycji, które nie chciały lub nie 

mogły zakwestionować jego siły osobowości. Ostatecznie zależało mu na tym, aby był  

w szkole najwyższym autorytetem. W 361 roku miał czterech asystentów. Znaczyłoby to tyle, 

że każdą klasę prowadził jeden asystent, a najwyższy jej poziom prowadził sam Libanios.  

W Oracji 31 nauczyciel przedstawił z pewnym patosem, ale i z retoryczną emfazą nędzny 

poziom życia swoich asystentów i obarczał za taki stan rzeczy radę miejską Antiochii. 

Jednocześnie miał świadomość tego, że ich sytuacja ekonomiczna i reputacja nie ulegnie 

zasadniczej zmianie z uwagi na fakt, że byli jedyni podrzędnymi nauczycielami (Cribiore, 

2014).  

Uczniowie pracowali na indywidualnym materiale, takim jak kawałek papirusu, 

ostrakon lub tabliczka. Czasem pomimo tego, że byli na różnym poziomie umiejętności, 

dzielili się niektórymi materiałami do pisania jak chociażby zeszytami wykonanymi z kilku 

połączonych ze sobą tabliczek, które nie należały do nich, ale były własnością szkoły. 
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Późnorzymski lub wczesno-biantyński zeszyt z pięciu woskowanych tabliczek pokazuje pracę 

nowicjuszy piszących alfabet i ćwiczących nazwy liter, a także ćwiczenia w pisaniu uczniów 

o wysokich umiejętnościach – przypuszczalnie praktykantów (Cribiore, 2005).  

Informacje o wielkości tej szkoły z punktu widzenia odległości czasowej są niezwykle 

cenne. Liczba studentów Libaniosa zmieniała się w różnych momentach jego kariery. Wiemy, 

że w Konstantynopolu miał osiemdziesięciu uczniów, a kiedy przybył do Antiochii, liczba ta 

spadła do piętnastu (Or. 1,37 i 101; Ep 405). Kiedy został publicznym nauczycielem retoryki 

liczba jego uczniów ponownie wzrosła do osiemdziesięciu rocznie.  

5. Podsumowanie 

Szkoła retoryczna Libaniosa, w rzeczywistości nie jest tylko i wyłącznie jego koncepcją 

pedagogiczną, ale wynikiem wypracowanego przez wiele wieków systemu kształcenia, który 

obowiązywał w tamtym okresie. Choć nie była ona obowiązkowa, wielu rodziców 

decydowało się na to, aby posłać tam swoje dzieci, aby mogły uczestniczyć w procesie 

edukacyjnym i mieć zapewniony lepszy start w dorosłe życie. Choć z uwagi na opłaty, nie 

wszystkich rodziców było stać, żeby posłać tam swoje dzieci, w prowadzonej przez niego 

szkole, w szczytowych momentach było osiemdziesięciu uczniów. Świadczy to o tym, że 

sposób prowadzenia zajęć i sukcesy w postaci awansu społecznego, stanowiły naturalną 

reklamę dla kolejnych chłopców rozważających możliwość podjęcia nauki z zakresu sztuki 

wymowy. Z pewnością szkoła retoryczna Libaniosa stanowi wyzwanie dla współczesnej 

edukacji, aby w trosce o kulturę słowa, w ramach kształcenia średniego i wyższego, położyć 

większy nacisk na edukację z zakresu krasomówstwa.   
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Streszczenie 

Samorząd terytorialny w Polsce istnieje od 30 lat. Po ukształtowaniu się struktury organizacyjnej polskiego 

samorządu terytorialnego podstawową jednostką terytorialnego podziału kraju pozostały gminy. W artykule 

przedstawiono wpływy i dochody własne gmin, akty prawne, rodzaje gmin oraz zasięg obszarów miejskich  

i wiejskich, który jest aktualizowany jest co roku, w dniu 1 stycznia, w wyniku zmian w podziale 

administracyjnym Polski. Artykuł zawiera również istotne problemy samorządu terytorialnego, jakim jest zakres 

jego samodzielności finansowej. Problem zakresu samodzielności finansowej samorządu terytorialnego zawsze 

będzie budził kontrowersje, w miarę postępującej decentralizacji tej instytucji bądź centralizacji państwa.  

 

Słowa kluczowe: gmina, finanse publiczne, jednostki samorządu terytorialnego 

 

Characteristics of communes in Poland 

 

Summary 
Local government in Poland has existed for 30 years. After forming the organizational structure of the Polish 

local government, the basic unit of the territorial division of the country remained communes. The article 

presents own revenues and revenues of communes, legal acts, types of communes and the range of urban and 

rural areas, which is updated every year on January 1 as a result of changes in the administrative division of 

Poland. The article also contains important problems of local government, which is the scope of its financial 

independence. The problem of the scope of financial independence of local government will always be 

controversial as the institution decentralizes itself or the state centralizes. 

 

Keywords: commune, public finances, local government units 

 

1. Wstęp 

Samorząd terytorialny, dzięki przeprowadzonym w Polsce reformom na początku lat 

dziewięćdziesiątych, uzyskał pewne uprawnienia. Uprawnienia te zostały przekazane przez 

władzę centralną na organy niższych szczebli władz terytorialnych, czyli na gminy, a później 

na powiaty i województwa. Przeprowadzone reformy miały na celu decentralizację, 

zachodziły na wielu płaszczyznach i dotyczyły wielu zmian ustrojowych, politycznych, 

ekonomicznych oraz finansowych. Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały w ten sposób 

zasoby publiczne oraz możliwość nimi dysponowania (Poniatowicz, 2015). Przeprowadzona 

decentralizacja spowodowała pojawienie się dyskusji na temat autonomii finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego a to związane jest ściśle z samodzielnością i stabilnością 

fiskalną JST. 

Rozwiązania prawne regulujące podział zadań publicznych pomiędzy państwo  

a samorząd lokalny oraz jego poszczególne szczeble wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej 
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Polski ((Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz innych ustaw ustrojowych (Dz.U.  

z 2013 r., nr 595 i Dz.U. z 2013 r. nr 596). 

Analizując aspekty prawne można wskazać ogólne zasady ( Wójtowicz, 2014): 

 W Polsce występuje zasada domniemania właściwości władzy samorządowej  

w sprawach publicznych, czyli samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne 

niezastrzeżone dla organów innych władz publicznych. Konstytucja wskazuje, iż wśród JST 

dominującą pozycję zajmuje gmina, która ma prawo realizacji wszystkich zadań 

samorządowych. 

 Zadania przyznawane dla gmin mają charakter otwarty, a ustawa gminna wymienia jej 

zadania własne jedynie przykładowo. Otwarty pozostaje także wykaz zadań województwa, co 

do zakresu działania. Odmienne rozwiązanie przyjęto natomiast w ustawie powiatowej, 

wedle, której powiat może realizować jedynie zadania wyraźnie przypisane mu przez 

ustawodawstwo. 

 Wskazać można również na duży stopień ogólnikowości przedmiotowych wykazów 

zadań przypisanych poszczególnym szczeblom samorządowym, zawartych w każdej z ustaw 

ustrojowych oraz znaczne ich podobieństwo. 

 W ustawach ustrojowych przyjęto tradycyjny i wynikający z Konstytucji RP podział 

zadań publicznych na własne i zlecone. Tego rodzaju klasyfikację zastosowano bezpośrednio 

tylko w ustawie gminnej. Ustawa powiatowa i wojewódzka nie wprowadziły natomiast tego 

podziału, przy czym zarówno w powiecie, jak i w województwie możliwa jest realizacja 

zadań z zakresu administracji rządowej. 

 W przypadku samorządu gminnego dokonano podziału zadań własnych na 

obligatoryjne i fakultatywne. Konsekwencją zaklasyfikowania danego zadania do kategorii 

obligatoryjnych jest to, że na gminie i jej organach ciąży obowiązek ich wykonania,  

a obywatelowi przysługuje z tego tytułu określone roszczenie. 

 W ustawach ustrojowych potwierdzono wynikającą z Konstytucji RP zasadę 

adekwatności gwarantującą JST, że zmiany w katalogu przyznanych im zadań publicznych 

możliwe są jedynie pod warunkiem stosownych korekt w podziale dochodów publicznych. 

Z zadaniami, jakie zostały powierzone przez władze centralne JST związane są również 

pewne uprawnienia, dotyczące źródeł finansowania, które równocześnie otrzymały. 

Trójstopniowy podział administracyjny (terytorialny) Polski został wprowadzony z dniem  

1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, 

następnie na powiaty (w tym gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy. 
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Podział ten zastąpił obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny na 

województwa i gminy. 

Wprowadzony w 1999 roku podział obejmował: 

 16 województw; 

 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu; 

 2489 gmin (w tym 11 gmin m.st. Warszawy). 

Podział ten, od chwili jego wprowadzenia, ulega niewielkim modyfikacjom. W 2002 roku 

utworzono 7 powiatów i jedną gminę, jeden powiat przekształcono w miasto na prawach 

powiatu oraz zlikwidowano 12 gmin, w 2003 roku zlikwidowano jedno miasto na prawach 

powiatu (przywrócone następnie w 2013 roku), w 2010 roku utworzono jedną gminę, w 2015 

oraz 2019 roku zlikwidowano po jednej gminie. Dodatkowo, co roku następują niewielkie 

korekty granic województw, powiatów i gmin. 

Według stanu na 1 stycznia 2020 r. podział administracyjny Polski obejmował: 

 16 województw; 

 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu; 

 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 642 gmin miejsko-wiejskich i 1533 gmin 

wiejskich) (http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/raporty/WebRaportZestawienie.aspx). 

Na podstawie podziału administracyjnego Polski ustalone są rodzaje gmin oraz obszary 

miejskie i wiejskie widoczne na rysunku 1. 

Rodzaje gmin oraz obszary miejskie i wiejskie w statystyce publicznej wyodrębnia się na 

podstawie podziału terytorialnego kraju przy użyciu identyfikatorów Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Jest to podział formalny, oparty 

wyłącznie na kryterium administracyjnym. Wyróżniane są trzy rodzaje gmin: 

 gminy miejskie, których granice pokrywają się z granicą miasta tworzącego gminę 

(gminy miejskie mogą być także miastami na prawach powiatu); 

 gminy miejsko-wiejskie, w których skład wchodzą zarówno miasta w granicach 

administracyjnych, jak i obszary poza granicami miast; 

 gminy wiejskie, które na swoim obszarze nie posiadają miast. 

Miastami w Polsce są miejscowości posiadające prawa miejskie bądź status miasta 

nadany w trybie określonym odpowiednimi przepisami. 

Statystyka publiczna wyróżnia dwa rodzaje obszarów: 

 obszary miejskie (miasta) obejmujące tereny położone w granicach administracyjnych 

miast, czyli obszary gmin miejskich oraz miast w gminach miejsko-wiejskich; 
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 obszary wiejskie (wieś) obejmujące tereny pozostające poza granicami 

administracyjnymi miast, na które składają się obszary gmin wiejskich i części 

wiejskie gmin miejsko-wiejskich. 

 

Rys. 1 Podział administracyjny Polski na województwa i powiaty w dniu 1 stycznia 2018 r. Źródło: 

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/ (stan na dzień 

10.05.2020 r.). 

 

Rodzaje gmin oraz zasięg obszarów miejskich i wiejskich aktualizowany jest, co roku, 

w dniu 1 stycznia, w wyniku zmian w podziale administracyjnym Polski ogłaszanych 

rozporządzeniami Rady Ministrów dotyczącymi ustalenia granic gmin i miast oraz nadania 

miejscowościom statusu miasta pokazano na rysunku 2. Przykładowo: 

 w 2017 roku zwiększono obszar 10 miast (w tym czterech gmin miejskich, z czego 

trzy to miasta na prawach powiatu), zmniejszono obszar jednego miasta (gmina 

miejska stała się gminą miejsko-wiejską) oraz utworzono 4 nowe miasta (w związku  

z czym 4 gminy wiejskie stały się gminami miejsko-wiejskimi); 
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 w 2018 roku zwiększono obszar 5 miast (w tym jednej gminy miejskiej będącej 

jednocześnie miastem na prawach powiatu), zmniejszono obszar jednego miasta 

(gmina miejska będąca jednocześnie miastem na prawach powiatu) oraz utworzono  

7 nowych miast (w związku, z czym 7 gmin wiejskich stało się gminami miejsko-

wiejskimi); 

 w 2019 roku zwiększono obszar 10 miast (w tym pięciu gmin miejskich, z czego dwie 

to miasta na prawach powiatu), zmniejszono obszar jednego miasta (w gminie 

miejsko-wiejskiej) oraz utworzono 10 nowych miast (w związku, z czym 10 gmin 

wiejskich stało się gminami miejsko-wiejskimi). 

 

Rys. 2 Rodzaje gmin w Polsce według TERYT w dniu 1 stycznia 2018 r. Źródło:https://stat.go .pl/statystyka-

regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/ 

data pobrania 05.05.2020 r.  

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli 

dochody gminy na grupy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530). Pierwszą z nich są wpływy  

z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zalicza się do niej 

następujące podatki: 

 Podatek od nieruchomości; 
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 Podatek rolny; 

 Podatek leśny; 

 Podatek od środków transportowych; 

 Opodatkowanie w formie karty podatkowej; 

 Podatek od spadków i darowizn; 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych; 

Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego szereguje wpływy z opłat, jako: 

 wpływy z opłaty skarbowej; 

 wpływy z opłaty targowej; 

 wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów; 

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126); 

 i z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie 

odrębnych przepisów. 

W przypadku gmin w Polsce podstawowym dochodem własnym jest podatek od 

nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udziały w podatkach 

dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną, jako metoda równoważenia 

budżetów samorządu terytorialnego. Stanowią one: 37,89% wpływów z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Ponadto, jako odrębne 

kategorie dochodów gminy wyróżniamy: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 

gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych gminy oraz odsetki od 

środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku 

gminy. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne (Walczak 2011). Od 01.08.2019  

w życie weszła pierwsza ulga w PIT, czyli zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Ta dobra 

wiadomość dla około dwóch milionów osób, ale jednocześnie wpłynie to na finanse 

samorządu terytorialnego, który ma udziały we wpływach z PIT 

(https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1424417,zerowy-pit-mniej-pieniedzy-dla-

samorzadow.html
 
). 

Jednostki samorządu terytorialnego są znaczącym podmiotem z punktu widzenia 

systemu finansowego, ponieważ odpowiadają za redystrybucję publicznych zasobów 

pieniądza, jak również biorą udział w redystrybucji funduszy UE. Warto również zwrócić 
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uwagę na rozmiar zakupów dóbr i usług dokonywany w ramach realizowanych funkcji  

i zadań przez JST. Elementy pozwalające zachować stabilność fiskalną przez JST określa 

ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240; ze zm.), odnosi się ona  

w szczególności (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240; ze zm.): 

 zachowania równowagi budżetowej (art. 242); 

 zasad sfinansowania deficytu budżetowego (art. 217); 

 stanowienia systemu rezerw (art. 222); 

 prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej JST (art. 254); 

 działań zmierzających do zachowania stabilności finans. (art. 86 oraz art. 260); 

 indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) - obostrzenia dotyczące 

nadmiernego zadłużenia (art. 243). 

Tabela 1. Matryca samodzielności JST. Źródło: L. Oulas irta, M. Turala, Financial autonomy and consistency of 

central go ernment policy towards local go ernments, “International Re iew of Administrati e Sciences”, 2009, 

vol. 75 (2), s. 339-364, za: M. Poniatowicz, Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego  

w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr 404, s. 253. 

 100%        Samodzielność wydatkowa (SW)        0% 
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fakultatywne 

b) Zadania własne 
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%

 1.Własne dochody 

podatkowe i inne 

dochody własne 

Najszersza autonomia Szeroka autonomia 
NIESPÓJNOŚĆ 

SYSTEMU 

2.Transfery z 

budżetu państwa o 

charakterze 

ogólnym 

Szeroka autonomia Średnia autonomia Ograniczona autonomia 

3. Transfery z 

budżetu państwa o 

charakterze 

celowym 

NIESPÓJNOŚĆ 

SYSTEMU 

Ograniczona 

autonomia 

Bardzo ograniczona 

autonomia 

 

Analizując doświadczenia JST w obliczach kryzysu oraz badań prowadzonych nad 

bezpieczeństwem finansowym w opinii B. Filipiaka można wskazać warunki, które będą 

określać stabilność finansową danej JST (jednakże należy podkreślić, że poniższe kryteria 

muszą występować równocześnie), tymi warunkami są (Filipiak, 2016): 

 wszelkie zakłócenia pochodzące z rynku nie spowodują utraty zdolności do 

wywiązywania się ze zobowiązań; 
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 zostanie zapewniona realizacja zadań na dotychczasowym poziomie 

jakościowym i ilościowym. 

Samodzielność finansowa JST stanowi bazę rozważań nad znaczeniem poszczególnych 

kategorii dochodów i wydatków a ich powiązaniem z poziomem samodzielność finansowej. 

Problem ten w sposób opisowy przedstawiają L. Oulas irta i M. Turala. W zaproponowanej 

„matrycy samodzielności” autorzy uwzględniają aspekty dochodowe oraz finansowe 

samodzielności finansowej. Podczas budowy matrycy przyjęli założenie, iż największy zakres 

samodzielności JST obserwuje się w samorządach, gdzie system dochodów samorządowych 

w głównej mierze zbudowany jest na własnych dochodach podatkowych, a wśród zadań 

przeważają zadania własne o charakterze fakultatywnym w strukturze dochodów 

samorządowych (Wyszkowska, 2018). Natomiast najwęższy zakres można wskazać  

w przypadku dominacji transferów z budżetu państwa o charakterze celowym i zadań 

zleconych obligatoryjnie. samorządowi terytorialnemu do wykonania przez administrację 

rządową (Poniatowicz, 2015). Poniatowicz podejmuję próbę umiejscowienia polskich JST na 

przedstawionej w tabeli 1 matrycy. Uznaje, iż miastom na prawach powiatu można przypisać 

średni zakres autonomii finansowej, gminy dysponują ograniczonym zakresem, natomiast 

powiaty i województwa są jednostkami o bardzo ograniczonej autonomii (Poniatowicz, 

2015). 

Dylewski wskazuje, że samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego 

związana jest z zapewnieniem dochodów JST, które pozwoliłyby na realizację zadań 

publicznych oraz umożliwiałyby swobodne kształtowanie wydatków gmin w ramach 

przyznanych uprawnień oraz utworzenie stosownych gwarancji proceduralnych i formalnych 

w tym zakresie (Dylewski). Prawdziwa samodzielność fiskalna, jak zwraca uwagę wielu 

autorów, nie może istnieć bez wymiaru finansowego (Wyszkowska, 2018). Powiązany jest on 

z przeniesieniem uprawnień z poziomu centralnego na lokalny, obrazujący się w przerzuceniu 

części zasobów finansowych do JST oraz uzyskanie możliwości swobodnego dysponowania 

nimi przez te jednostki. Aspekt finansowy jest najważniejszym elementem umożliwiającym 

samodzielne działanie jednostek samorządu terytorialnego. Przeniesienie tych uprawnień 

umożliwia dla samorządów realizację interesów lokalnych, swobodne zarządzanie w ramach 

otrzymanych kompetencji i realizację powierzonych zadań. Finansowa samodzielność wiąże 

się również z odpowiedzialnością za finansowe skutki podejmowanych decyzji, co stanowi 

najistotniejszy element. 
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Istotnym źródłem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są udziały we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego 

od osób prawnych (CIT). 

Tabela 2. Udziały we wpływach z podatku PIT w latach 2017 i 2018. Źródło: Opracowanie własne. 

 2017 2018 

Gminy 37,89% 37,98% 

Powiaty 10,25% 10,25% 

Województwa 1,60% 1,60% 

RAZEM 49,74% 49,83% 

 

Wielkość udziału we wpływach z podatku PIT w latach 2017 i 2018 przedstawia tabela 2. 

Ustalona na 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT) była wyższa o 0,09 punktu proc. od udziału ustalonego na 2017 r. Wskaźnik 

udziału gmin we wpływach z podatku PIT, określony w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 39,34%,  

z zastrzeżeniem art. 89 ustawy. Zgodnie z regulacją art. 89 tej ustawy udział gmin we 

wpływach z podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających 

iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju.  

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT wyniosła 37,98%. 

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w 2018 r., w porównaniu, do wskaźnika 

obowiązującego w roku 2017, nie uległ zmianie, co obrazuje tabela 3. 

Tabela 3. Udziału we wpływach z CIT w latach 2017 i 2018. Źródło: Opracowanie własne. 

 2017 2018 

Gminy 6,71% 6,71% 

Powiaty 1,40% 1,40% 

Województwa 14,75% 14,75% 

RAZEM 22,86% 22,86% 

 

W 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego sporządzały uchwały budżetowe  

i wieloletnie prognozy finansowe, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które w tym zakresie nie uległy zmianie. 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

w 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązane były stosować zasadę 

zrównoważenia budżetu w części bieżącej, zgodnie, z którą organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące 

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
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ubiegłych i wolne środki (będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Na koniec roku budżetowego 

wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem 

przypadku realizacji zadań bieżących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

(UE) oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wówczas, wykonane wydatki 

bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków 

bieżących z udziałem środków UE i EFTA, w przypadku, gdy środki te nie zostały 

przekazane w danym roku budżetowym. 

Kształtowanie się dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  

w 2018 r. było w głównej mierze zdeterminowane dobrą sytuacją makroekonomiczną. Na 

poziom dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na 

dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływ miało 

wprowadzenie szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania 

przepisów podatkowych, ograniczających straty z tytułu oszustw oraz unikania 

opodatkowania. Podjęte zostały również nowe działania mające na celu odbudowę strumienia 

dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. 

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U z 2017 r. poz. 2260) wprowadzono od 1 stycznia 2018 r. przepisy dające 

ministrowi obrony narodowej możliwość wspierania dotacjami z budżetu państwa jednostek 

samorządu terytorialnego, które podejmą działania zmierzające do budowy lub remontu 

strzelnic oraz rozwijania sportu strzeleckiego. Dodatkowo ustawa ta wprowadziła możliwość 

udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na budowę i remonty pomników 

upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Dotacje te mogą być udzielane ze 

środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie  

i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

z 2018 poz. 37 z późn. zm.). 

W 2017 r. został utworzony Górnośląski Związek Metropolitalny. Jest to zrzeszenie gmin 

województwa śląskiego, realizujące zadania publiczne w zakresie określonym  

w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. 

U. poz. 730). Do zadań tych należy, między innymi: kształtowanie ładu przestrzennego, 
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rozwój publicznego transportu zbiorowego, metropolitalne przewozy pasażerskie. Dochodami 

związku są m.in.: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

zamieszkałych na obszarze związku, składki z budżetów gmin, wchodzących w skład 

związku, dochody z majątku związku, dotacje z budżetu państwa i z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. Rok 2018 był pierwszym, w którym związek metropolitalny 

otrzymał udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5%. 

W 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody ogółem w wysokości 

251.846.419 tys. zł, tj. 98,5% planu rocznego oraz wydatki w wysokości 259.386.268 tys. zł, 

tj. 93,2% planu. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się deficytem  

w wysokości 7.539.849 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 22.880.265 tys. zł 

(Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2017 r.  

i 2018 r.).  

Jak wynika z danych GUS za lata 2008-2017, największy skok dochodów własnych, na które 

składają się m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT, odnotowano w gminie 

wiejskiej Brzeżno w woj. zachodniopomorskim. Wpływy do kasy gminy zwiększyły się 

niemal pięciokrotnie, zbliżając się w 2017 r. do średniej dla gmin w Polsce 

(http://samorzad.pap.pl/depesze/polecane.kadry/185325/Dochody-wlasne-gmin-rosna--ale-

nierownomiernie). 

W zeszłym roku dochody własne gminy Brzeżno w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

osiągnęły poziom 2410 zł, podczas gdy dekadę wcześniej było to zaledwie 494 zł. 

W ciągu ostatnich 10 lat ponad czterokrotnie wzrosły dochody trzech innych gmin wiejskich. 

W Ostrowie w woj. podkarpackim wpływy wynoszą obecnie 4 757 zł per capita, w Dygowie 

(woj. zachodniopomorskie) - 3 663 zł, natomiast w położonych w woj. łódzkim 

Sulmierzycach - 4761 zł. 

W sumie około 600 gmin odnotowało, co najmniej dwukrotny lub niemal dwukrotny wzrost 

dochodów własnych. W tym czasie 34 samorządy notowały wzrosty mniejsze niż 10 proc.  

W 44 gminach doszło do spadków, w tym w połowie nieprzekraczających 10 proc. 

Do największego uszczuplenia dochodów własnych w przeliczeniu na mieszkańca, na 

poziomie połowy wpływów, doszło w Stepnicy (woj. zachodniopomorskie) i Jastarni (woj. 

pomorskie). Oba samorządy w międzyczasie zmieniły status na gminę miejsko-wiejską – 

Stepnica z gminy wiejskiej, a Jastarnia z gminy miejskiej. W Stepnicy dochody zmalały do 

poziomu 2 182 zł (59 proc.). Spadek wpływów do gminnej kasy nastąpił równolegle ze 

zmianą statusu gminy. Natomiast w Jastarni ubytek ten wyniósł 49 proc. W 2017 r. do tej 

pomorskiej gminny wpłynęło 4 845 zł per capita, natomiast 10 lat wcześniej - 9 570 zł (przy 



249 

 

czym 2008 r. był rokiem jednorazowego gwałtownego skoku dochodów gminy). 

Wśród 66 największych miejscowości w Polsce (miast na prawach powiatu) największy 

procentowy wzrost odnotowano w Tarnowie (79 proc.). Dochody zwiększyły się tam do 

poziomu 2 969 zł per capita. Natomiast do kwoty 2 491 zł wzrosły wpływy drugiej z kolei 

Łomży (76 proc.), a w kolejnym Świnoujściu - do sumy 5 291 zł (73 proc.). 

Jedynie Żory odnotowały w tym czasie nieznaczny, 3-proc. spadek - do kwoty 2 486 zł  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli o 70 zł mniejszej niż dekadę wcześniej. 

2. Zakończenie 

Samorząd terytorialny w Polsce istnieje od 30 lat. Po ukształtowaniu się struktury 

organizacyjnej polskiego samorządu terytorialnego podstawową jednostką terytorialnego 

podziału kraju pozostały gminy. Wśród nich od początku 1999 roku funkcjonują miasta na 

prawach powiatu. Stanowią one odrębną kategorię gmin, z własnymi problemami, które są 

zasadniczo różne, w porównaniu do gmin wiejskich, ale również do małych gmin miejskich  

i wiejsko-miejskich (http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2019/04/RAN 

KING-FINAN-2018-final.pdf). Miasta na prawach powiatu odróżniają się od innych 

jednostek samorządu tym, że mają rozwiniętą infrastrukturę techniczną, która wymaga 

dużych nakładów. Ponadto mają one znacznie większe, aniżeli małe jednostki, dochody 

własne, co uzależnia ich sytuację finansową od kondycji podmiotów gospodarczych 

znajdujących się na ich terenie, a tym samym od koniunktury gospodarczej kraju. O ich 

dużych potrzebach w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej może 

świadczyć fakt, iż, pomimo, że jest ich tylko 66, to mieszka w nich prawie 33% ludności 

Polski. Dzięki utworzeniu powiatów i województw samorząd terytorialny w Polsce jest 

kompletny a dokonywane niewielkie korekty, związane przykładowo z wyodrębnieniem 

nowych gmin, czy łączeniem się powiatów w pierwszych latach po wprowadzeniu reformy, 

nie podważają tezy, że proces jego tworzenia od strony organizacyjnej został zakończony. Na 

koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowało 2.478 gmin, w tym 66 miast na prawach 

powiatów, 314 powiatów oraz 16 województw samorządowych. Należy jednak wyraźnie 

podkreślić, że pomimo podejmowanych w Polsce w latach 1990-1998 procesów 

decentralizacyjnych podstawowym poziomem organizacyjnym samorządu terytorialnego są 

gminy. Gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz miasta na prawach 

powiatu finansują około 78% wszystkich zadań wykonywanych przez samorząd terytorialny. 

W przypadku powiatów jest to około 13% a przypadku województw samorządowych - 9%. 

Istotnym problemem samorządu terytorialnego jest natomiast zakres jego samodzielności 

finansowej. Integralność finansów samorządu terytorialnego z systemem finansów 
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publicznych a równocześnie polityczna i prawna niezależność samorządu terytorialnego, są 

przyczyną licznych dyskusji związanych z jego funkcjonowaniem, zwłaszcza w zakresie 

pozyskiwania dochodów, finansowania zadań oraz granic zadłużania. Problem zakresu 

samodzielności finansowej samorządu terytorialnego zawsze będzie budził kontrowersje,  

w miarę postępującej decentralizacji tej instytucji bądź centralizacji państwa. Temat ten 

powinien być jednak podejmowany, chociażby po to, aby rozważania teoretyczne nad 

samorządem terytorialnym przyczyniły się do takiej jego ewolucji, która w przyszłości 

doprowadzi do faktycznego upodmiotowienia społeczności lokalnych. Dopiero utożsamienie 

się społeczności lokalnej ze swoim terytorium może być gwarancją odpowiedzialności za jego 

rozwój. Wyznacza to górną granicę decentralizacji. W pierwszej dekadzie XXI wieku 

jesteśmy od tej granicy oddaleni bardziej, aniżeli na początku okresu transformacji. Przyczyną 

jest spadek zaangażowania się społeczeństwa w sprawy społeczne oraz kryzys sektora 

publicznego. Samorząd terytorialny w Polsce w zbyt dużym stopniu zajmuje się 

„administrowaniem” a nie decydowaniem o kierunkach swojego rozwoju. Wynika to faktu, że 

znaczna część jego dochodów ma ściśle określone przeznaczenie (np. dochody z subwencji 

oświatowej i dotacji celowych). Takie ukierunkowanie dochodów na finansowanie 

konkretnych zadań ogranicza zakres samodzielności finansowej samorządu terytorialnego.  

W Polsce zadania finansowane subwencjami i dotacjami celowymi przekraczają znacznie 

60% ogółu wydatków większości gmin, powiatów i województw samorządowych. 

Ograniczaniem samodzielności finansowej JST w Polsce jest także zakres swobody 

decyzyjnej władz samorządowych oraz zakres nadzoru finansowego (http://www.forum-

ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2019/04/RANKING-FINAN-2018-final.pdf). 
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Streszczenie 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu czytelności orzeczeń sądowych w kontekście wprowadzenia 

przez sądy zmian o charakterze językowym w redakcji tychże tekstów. Autor bada w tym celu wewnętrzną 

reformę reguł sporządzania decyzji sądowych francuskiego Sądu Kasacyjnego z 2019 r., uwzględniając 

jednocześnie wskazane przez ten organ teoretyczne założenia proponowanych modyfikacji, jak i ich praktyczne 

funkcjonowanie w wydawanych wyrokach. Do analizowanych elementów należą: styl językowy orzeczeń, 

użycie spójników logicznych oraz zastosowanie nagłówków. Autor rozważa wzajemne relacje między tymi 

zmianami oraz ich wpływ na czytelność orzeczeń Sądu Kasacyjnego. Analiza potwierdza pozytywny wpływ 

wyłożonych przez Sąd Kasacyjny założeń redakcji orzeczeń na ich czytelność, stwierdzając jednocześnie, które 

aspekty uległy poprawie oraz na skutek, jakich zmian. Autor zwraca jednak uwagę na fakt, że dbałość  

o językową stronę sporządzanych orzeczeń nie stanowi jedynej gwarancji ich czytelności. 

 

Słowa kluczowe: francuski Sąd Kasacyjny, orzeczenia sądowe, czytelność orzeczeń, redakcja orzeczeń 

 

The postulate of legibility of court rulings in the light of changes of rules 

governing the editing of rulings delivered by the French Court of Cassation 

 

Summary 

This paper concerns the postulate of legibility of court rulings in the context of linguistic changes introduced by 

the courts regarding editing of their rulings. The author hence examines an internal reform performed by the 

French Court of Cassation in 2019 regarding the rules of editing its decisions. The analysis includes Court’s 

theoretical assumptions on the proposed modifications and their practical functioning in delivered judgments. 

The study involves the examination of: linguistic style of court rulings, use of logical connectors and headings. 

The author considers reciprocal relations between those changes and their impact on the legibility of Court of 

Cassation rulings. The analysis confirms the positi e influence of Court’s editing assumptions on legibility of its 

rulings and names these improvements while stating how they were achieved. Nevertheless, the author points out 

that the linguistic changes concerning editing court rulings do not fully guarantee their legibility. 

 

Keywords: French Court of Cassation, court rulings, rulings legibility, editing of rulings 

 

1. Wstęp 

Od kilku lat można zaobserwować we Francji zachodzące na gruncie redakcji orzeczeń 

sądowych zmiany. Sąd Kasacyjny wprowadził stosowne modyfikacje w 2019 r., dołączając 

tym samym do Rady Stanu, sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Rady 

Konstytucyjnej, które wcześniej podjęły wysiłek zwiększenia czytelności swoich 

rozstrzygnięć. Pojęcie to jest wieloznaczne i może być rozumiane m.in. jako językowa 

łatwość zrozumienia treści orzeczenia, jego przejrzystość strukturalna lub też właściwe 

wyłożenie powodów wydania orzeczenia. Postulat ten ma we francuskiej nauce prawa 
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podwójny wymiar. Po pierwsze, stanowi on integralną część prawa jednostki do sądu
101

 

(Robert, 1995). Po drugie, jako że wymogiem sprawnie funkcjonującego sądownictwa jest 

skuteczna komunikacja z obywatelami, czytelność orzeczeń leży w interesie samego wymiaru 

sprawiedliwości
102

. 

Czytelność orzeczeń jest najczęściej przywoływanym przez francuskie sądy 

argumentem uzasadniającym potrzebę wprowadzenia zmian redakcyjnych wydawanych 

rozstrzygnięć. Wobec tego warto prześledzić, jakimi metodami organy te osiągają zamierzone 

cele i w jaki sposób tego typu modyfikacje wpływają na prezentowanie treści merytorycznej 

orzeczeń. Niniejsze badanie opiera się na reformie wdrożonej przez Sąd Kasacyjny oraz, 

posiłkowo, przez Radę Stanu
103

. 

Przed rozpoczęciem analizy zmian redakcyjnych warto będzie zwrócić uwagę na 

budowę orzeczeń Sądu Kasacyjnego
104
. Chociaż nowe reguły dotyczą wszystkich typów 

decyzji sądowych, w celu ograniczenia materiału badawczego autor oparł badanie na 

konstrukcji wyroków w całości uwzględniających skargę wydanych przez I izbę cywilną Sądu 

Kasacyjnego. Następnie, omówione zostaną wybrane zmiany redakcji orzeczeń. Analiza 

obejmuje następujące zagadnienia: model językowy orzeczeń oraz użycie spójników 

logicznych i nagłówków
105
. Podjęta również zostanie próba określenia wpływu przyjętych 

modyfikacji na czytelność wydawanych decyzji sądowych.  

2. Struktura wyroków Sądu Kasacyjnego 

Romaric Goun wyróżnia trójelementową strukturę orzeczeń Sądu Kasacyjnego. Według 

niego rozstrzygnięcia tego organu składają się z: nagłówka (fr. en-tête), korpusu orzeczenia 

(fr. corps de la décision) i zakończenia orzeczenia (fr. fin de la décision). 

Elementy, które muszą znaleźć się w nagłówku orzeczeń sądów orzekających na 

podstawie francuskiego kodeksu postępowania cywilnego (fr. code de procédure civile, dalej: 

CPC) są określone w art. 454 CPC. Specyfika Sądu Kasacyjnego wymagała jednak 

zmodyfikowania ram wskazanych w tym przepisie. Wobec tego, poprawnie zbudowany 

                                                 
101

 Podobnie orzekł polski Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 stycznia 2006 r., sygn. SK 30/05. 
102

 Warto zwrócić uwagę na komunikat przewodniczącego Rady Konstytucyjnej, Laurent Fabiusa, z 10 maja 

2016 r. (https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/communique-du-president-du-10-mai-

2016), w którym zapowiedział on wprowadzenie przez Radę zmian redakcji orzeczeń celem unowocześnienia jej 

rozstrzygnięć i w konsekwencji ,,uproszczenia ich lektury oraz pogłębienia uzasadnienia”. 
103

 Podejście to jest uzasadnione faktem, że komisja Sądu Kasacyjnego przygotowująca propozycje zmian 

inspirowała się m.in. rozwiązaniami wprowadzonymi przez Radę Stanu (Sąd Kasacyjny 2018). 
104

 Podjęta przez ten organ reforma nie miała na celu zmiany struktury decyzji sądowych, a wyłącznie realizacji 

poszczególnych jej elementów w tekście. 
105

 Autor posługuje się pojęciem nagł wek w dwóch znaczeniach: 1) jako określenie wstępnej części budowy 

orzeczeń francuskich (fr. en-tête) i 2) jako wyróżnienie graficzne poszczególnych elementów wyroku (niniejsze 

znaczenie). Poszczególne użycia będą sygnalizowane w tekście. 
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nagłówek tego organu powinien zawierać wskazanie sądu, nazwiska przewodniczących (fr. 

présidents) i sędziów (fr. conseillers), rzecznika generalnego (fr. avocat général), 

protokolanta (fr. greffier), stron oraz ich pełnomocników, oznaczenie składu orzekającego, 

daty posiedzenia, numeru skargi oraz informację o opublikowaniu wyroku w biuletynie 

orzeczeń (Goun 2018). Następnie, zgodnie z art. 454 CPC i art. L. 111-1 kodeksu organizacji 

sądownictwa powszechnego (fr. code de l’organisation judiciaire), zamieszcza się wzmiankę 

,,REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS” (pl. Republika 

Francuska – w imieniu narodu francuskiego). 

Drugi człon struktury orzeczeń, korpus, składa się ze wskazania podstawy prawnej (fr. 

visa), przytoczenia faktów
106

 (fr. faits) oraz ich oceny, a także wnioskowania (fr. aperçu du 

raisonnement) dokonanego przez sąd  (Goun 2018). Wymóg podania podstawy prawnej 

wynika z art. 1020 CPC i realizuje się poprzez wskazanie normy prawa stanowionego albo 

normy prawa niestanowionego (Goun 2018). Drugi z tych sposobów polega na wydaniu 

orzeczenia na podstawie wiążącej zasady prawa bez wskazywania przepisów prawa
107

. Jako 

że Sąd Kasacyjny nie jest sądem orzekającym w sprawie, a wyłącznie w przedmiocie 

zaskarżonego orzeczenia, przytacza on fakty w ograniczonym zakresie (Goun, 2018). Jak 

zostało już wcześniej wspomniane, w ostatniej części korpusu wyroków Sąd Kasacyjny 

prezentuje przeprowadzone wnioskowanie (sylogizm francuski) oraz jego rezultat.  

W wypadku wyroków w całości uwzględniających skargę jest to zawsze stwierdzenie 

naruszenia prawa przez sąd niższej instancji (Goun, 2018). 

Ostatnia część wyroków, zakończenie, składa się z sentencji (fr. dispositif) oraz 

podpisów składu orzekającego (Goun, 2018). Nie należy mylić sentencji francuskiej  

z polskim znaczeniem tego terminu, czyli wieloelementowym członem orzeczeń (Zieliński 

2019). Sentencja w rozumieniu francuskim jest bliska polskiej formule (tenorze) sentencji. 

Jest to, więc część wyroku zawierająca rozstrzygnięcie w sprawie. Z kolei podpisy składu 

orzekającego stanowią obowiązkowy składnik orzeczeń na mocy art. 456 CPC. 

Warto również zauważyć, że do wyroków w całości uwzględniających skargę załącza 

się przytoczone przez skarżącego zarzuty kasacyjne. Są, więc one ulokowane poza właściwą 

treścią orzeczenia (Goun, 2018). 

  

                                                 
106

 W tym dotychczasowego przebiegu postępowania. 
107

 Tytułem przykładu, Sąd Kasacyjny w wyroku Cass. civ. 2ème, 31 mai 2018, n° 17-18.142 powołał się wprost 

na zasadę związania sądu cywilnego wyrokiem karnym. 
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3. Redakcja wyroków Sądu Kasacyjnego 

Zgodnie z francuską tradycją redakcji orzeczeń, decyzje Sądu Kasacyjnego aż do 2019 

r. składały się z jednego zdania, którego poszczególne człony rozlokowane były w kolejnych 

akapitach (fr. phrase unique). Praktyka ta miała zapewniać najwyższy poziom argumentacji 

sądowej i przyczyniać się do skutecznego przekonywania stron o słuszności rozstrzygnięcia. 

Sąd wykazywał w oparciu o tradycyjne reguły wnioskowania i redakcji orzeczeń, że przyjęte 

przez niego rozwiązanie stanowi jedyne możliwe zastosowanie normy prawnej w danej 

sprawie. Model phrase unique miał także wykluczyć zagrożenie rozpatrywania przez sędziów 

kwestii nieistotnych dla wydania wyroku (Rada Stanu, 2012). Charakteryzował się on m.in. 

wielokrotnym stosowaniem znaków interpunkcyjnych (zwłaszcza średników) oraz 

uporządkowanym i konsekwentnym użyciem spójników logicznych. Sąd posługiwał się 

przede wszystkim wyrażeniami bezosobowymi, które w zamyśle miały maksymalizować 

obiektywizm orzeczenia. 

Rozwiązanie to stawało się z czasem przedmiotem coraz szerszej krytyki
108

, w tym 

także w samych sądach (Rada Stanu 2012; Sąd Kasacyjny, 2018). Jego przeciwnicy zwracali 

uwagę na wysoki stopień skomplikowania poszczególnych członów zdania oraz ich 

nadmierną długość, co skutkowało rażąco niską czytelnością orzeczeń. Również Komisja ds. 

wdrożenia reformy Sądu Kasacyjnego stwierdziła, że porzucenie phrase unique poprawi 

czytelność i zrozumiałość wydawanych przezeń wyroków oraz uprości proces tłumaczenia 

tych tekstów na języki obce (Sąd Kasacyjny, 2018). Odejście od modelu jednozdaniowego 

oznaczało w praktyce przyjęcie stylu wielozdaniowego, co w polskim sądownictwie stanowi 

językowy standard. Rozwiązanie to wymagało jednak dalszej ingerencji w tekst. Porzucenie 

phrase unique rodziło wszak obawę o zachowanie przejrzystego sylogizmu oraz płynnych 

przejść między akapitami, a ponadto skutkowało koniecznością ponownego określenia roli 

spójników logicznych i interpunkcji. 

Jak zostało to już wcześniej zasygnalizowane, użycie spójników logicznych (fr. 

connecteurs logiques) było ściśle powiązane z jednozdaniowym modelem orzeczeń. Elementy 

te umożliwiały zachowanie odpowiedniej budowy rozstrzygnięcia. Ich rolą było również 

wprowadzanie poszczególnych części struktury wyroku. Przykłady wykorzystywanych 

spójników wraz z ich funkcjami zostały opisane w Tab. 1. 

  

                                                 
108

 Zob. Touffait A., 1974. Pour une moti ation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la 

Cour de cassation, RTD civ.; Robert J., 1995. La bonne administration de la justice. AJDA. oraz Vignon-

Barrault A., 2007. les difficultés de compréhension d’un arrêt : point de  ue du lecteur, LPA n°19. 
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Tabela 1. Przykładowe spójniki logiczne wykorzystywane w wyrokach Sądu Kasacyjnego w całości 

uwzględniających skargę wraz z propozycjami tłumaczenia na język polski (opracowanie własne na podstawie 

Goun R. N., 2018. Etude comparée du style des décisions de justice : Cour de cassation fran aise – Cour 

suprême du Royaume uni – Tribunal fédéral suisse. Paryż: Uni ersité Paris II Panthéon-Assas: 69-88. URL: 

http://idc.u-paris2.fr/sites/default/files/memoires/memoire_romaric_goun.pdf [13.05.2020]) 

Wprowadzany element struktury 

wyroku 
Spójnik logiczny 

Propozycja tłumaczenia na język 

polski 

Podstawa prawna 
Vu l’article ... Uwzględniając artykuł... 

Vu le principe ... Uwzględniając zasadę... 

Fakty 

Attendu que ... Zważywszy, że ... 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que 

... 

Zważywszy, że, zgodnie z 

zaskarżonym wyrokiem, ... 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt 

attaqué que ... 

Zważywszy, że z zaskarżonego 

wyroku wynika, iż... 

Wnioskowanie sądu 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors 

que ..., la cour a  iolé ... 

Zważywszy, że orzekając w ten 

sposób, sąd naruszył..., jako że.... 

Attendu, cependant, que ... Jednakże zważywszy, że... 

Qu’en statuant comme elle l’a fait 

... 

Że orzekając w przyjęty przez 

siebie sposób... 

Sentencja (w znaczeniu 

francuskim) 
Par ces motifs ... Na tej podstawie... 

 

Jeśli w obrębie tego samego akapitu pojawiła się potrzeba ponownego użycia spójnika, 

zwłaszcza attendu que, Sąd Kasacyjny nie powtarzał jego pełnego brzmienia, tylko jego drugi 

człon - que. Konsekwentne i uporządkowane użycie spójników przez ten organ oznacza, że 

budowa jego orzeczeń opierała się na ich ściśle określonym użyciu. Czytelnik musiał, więc 

uważnie śledzić tekst oraz zwracać uwagę na kontekst wprowadzenia przez sąd spójnika. 

Widać, więc bardzo silny związek między użyciem connecteurs logiques a modelem phrase 

unique. Porzucenie tego ostatniego musiało, więc siłą rzeczy wpłynąć na rolę spójników. 

W istocie, Sąd Kasacyjny wskazuje, że należy odrzucić praktykę zaczynania kolejnych 

akapitów od attendu. Nie można również zamienić tych elementów na ich odpowiednik 

występujący w orzeczeniach sądów administracyjnych, czyli considérant ce qui suit (Sąd 

Kasacyjny 2019). Niestety Komisja Sądu Kasacyjnego przygotowująca wskazany poradnik 

redakcji orzeczeń nie odniosła się w wyczerpujący sposób do kwestii spójników logicznych. 

Uczyniła to jednak wcześniej Rada Stanu. Stworzyła ona listę struktur językowych, których 

użycia sądy powinny unikać (Rada Stanu 2018: passim). Tytułem przykładu można wskazać 

spójniki wyjaśniające (fr. connecteurs explicatifs), takie jak parce que (pl. ponieważ) czy en 

effet (p. w istocie), mogące, według Rady, zaburzyć porządek wnioskowania sądu (Rada 

Stanu, 2018). Innym powodem takiego ograniczenia jest obawa, że osoby redagujące 

orzeczenia będą próbowały umieszczać w tekście zamienniki wyeliminowanych z użycia 

considérant que (i attendu que), co niweczyłoby wysiłek podjętych reform. 

Ostatnim z elementów, które zostaną poddane analizie są stosowane w orzeczeniach 

nagłówki (jako wyróżnienia). Wyroki sprzed reformy, nie wliczając nagłówka (fr. en-tête), 
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wyróżniały w ten sposób dwa elementy. Pierwszym z nich jest analiza zarzutów. Taki 

nagłówek był umieszczany przed podstawą prawną. Zależnie od liczby zarzutów oraz ich 

charakteru mógł on mieć różną postać. Jeśli sąd zważył kilka zarzutów, oznaczał je  

w następujący sposób: Sur le premier moyen (pl. w przedmiocie pierwszego zarzutu), Sur le 

deuxième moyen (pl. w przedmiocie drugiego zarzutu) i tak dalej. Natomiast, jeśli strona 

wszczynająca postępowanie kasacyjne wskazała tylko jeden zarzut, w takim wypadku 

wprowadzano nagłówek Sur le moyen unique (pl. w przedmiocie jedynego zarzutu). Drugim  

z wyodrębnianych strukturalnie elementów była sentencja (w znaczeniu francuskim), do 

której wprowadzenie stanowił zwrot Par ces motifs (pl. na tej podstawie). Nagłówki były 

graficznie wyróżniane od tekstu ciągłego. Stanowiły one jedyny wytłuszczony element 

korpusu i zakończenia orzeczenia, po którym stawiano dwukropek. Przyjęte rozwiązanie 

pozwalało, więc rozróżnić nagłówek, (jako część wstępną orzeczeń; fr. en-tête) od korpusu 

(fr. corps) i zakończenia (fr. fin) orzeczenia. Zorientowanie się czytelnika w poszczególnych 

elementach korpusu nadal jednak wymagało uważnej lektury ze względu na 

wielokontekstowe posługiwanie się spójnikiem logicznym attendu que. 

Wobec powyższego, Sąd Kasacyjny zaproponował wielopoziomowy system 

nagłówków w orzeczeniu. Na pierwszym poziomie sąd powinien umieścić trzy śródtytuły: 

Faits et procédures (pl. fakty i postępowanie), Examen des moyens (pl. badanie zarzutów) 

oraz Par ces motifs (pl. na tej podstawie). Dwa pierwsze są zawarte w korpusie, natomiast 

ostatni w zakończeniu. Na drugim poziomie należy wskazać nagłówki mieszczące się  

w obrębie Examen des moyens, które pełnią funkcję analogiczną w stosunku do nagłówków 

sprzed 2019 r., czyli wskazują poszczególne zarzuty. Każdy z nich musi być jednak 

wzbogacony o dalsze podnagłówki, to znaczy Enoncé [Exposé] du moyen (pl. treść zarzutu)  

i Réponse de la Cour (pl. odpowiedź sądu). Sąd Kasacyjny zaproponował również typografię 

nagłówków poszczególnych poziomów (zob. Tab. 2). Zarysowane rozwiązania są z całą 

pewnością bardziej szczegółowe w stosunku do praktyki sprzed reformy. Aktualne reguły 

pozwalają w prosty sposób i to jeszcze przed lekturą orzeczenia zorientować się, co do 

rozmieszczenia poszczególnych jego elementów. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

rozwiązanie to nie jest podyktowane wyłącznie chęcią zwiększenia przez Sąd Kasacyjny 

czytelności orzeczeń, ale po części stało się ono krokiem koniecznym. Skoro zrezygnowano  

z użycia spójnika attendu que, należało wypracować inny sposób sygnalizowania 

poszczególnych elementów wyroku. W tym kontekście omawiana zmiana stanowi następstwo 

porzucenia modelu phrase unique, a nie równorzędną modyfikację. 
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Tabela 2. Typografia nagłówków orzeczeń Sądu Kasacyjnego według nowego modelu (opracowanie na 

podstawie: Sąd Kasacyjny, 2019. Guide des nou elles règles relati es à la structure et à la rédaction des arrêts: 4. 

URL:https://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/travaux_reforme_2014_2019_9706/redac

tion_decisions_9223/regles_relatives_42949.html [9.05.2020]) 

Wytłuszczenie Nagłówek 1. poziomu 

Kursywa wytłuszczenie Nagłówek 2. poziomu 

Kursywa podkreślenie Nagłówek 3. poziomu 

Zwykły tekst + [wcięcie] Nagłówek 4. poziomu 

Zwykły tekst + [2 wcięcia] Nagłówek 5. poziomu 

 

4. Zakończenie 

Skuteczność wprowadzonych przez Sąd Kasacyjny zmian nie powinna budzić 

wątpliwości. Główną obawą tego organu było potencjalne zagrożenie dla przejrzystości  

i obiektywizmu wnioskowania sędziego. Jak jednak słusznie zauważył radca stanu Nicolas 

Boulouis, styl wielozdaniowy pozwala równie dobrze oddać uzasadnienie przyjętego 

rozstrzygnięcia (Boulouis, 2018). 

Porzucenia modelu phrase unique pociągało za sobą m.in. konieczność ponownego 

określenia roli spójników logicznych, a także uzupełnienia powstałych luk językowo-

logicznych. I tak problem płynnego przechodzenia między poszczególnymi elementami 

struktury orzeczeń jest obecnie rozwiązywany przez odpowiednie użycie nagłówków (jako 

wyróżnień), a nie, jak dawniej, spójników. Należy raz jeszcze podkreślić, że niniejsza analiza 

objęła wyłącznie wybrane zmiany redakcyjne. Tytułem przykładu innych modyfikacji można 

wskazać numerowanie akapitów, uproszczenie terminologii prawniczej oraz ustalenie 

wymogów konstrukcji akapitów leżących w obrębie jednego nagłówka danego poziomu 

(Rada Stanu, 2018). 

Jeśli przyjąć, że czytelność oznacza językową łatwość zrozumienia treści orzeczenia, to 

każda z wprowadzonych zmian wydaje się skuteczna. Ujmując ją, jako przejrzystość 

strukturalną wyroku, nieocenionym wydaje się rozbudowanie roli nagłówków oraz 

wspomniane wprowadzenie numeracji akapitów. Prawnicy mówią jednak częściej  

o czytelności orzeczeń w kontekście uzasadnienia wyroku, a więc przyczyn wydania 

rozstrzygnięcia (Robert, 1995). Takie rozumienie wybiega częściowo poza ramy językowe. 

Odnosi się ono w rzeczywistości do warstwy merytorycznej, która dopiero następnie jest 

wyrażana w formie zawieranych w orzeczeniu zdań. Uzasadnienie decyzji sądowej, jako 

element jego struktury jest, więc wtórne w stosunku do wnioskowania sądu.  

W świetle dokonanej analizy wydaje się, że czytelnymi są orzeczenia sądowe, które 1) 

podejmuje się na podstawie uzasadnionych przesłanek, 2) zawierają odpowiednio precyzyjne 

i zrozumiałe dla stron ich wyłożenie w swojej treści, 3) posługują się adekwatnymi  

stosunku do odbiorcy konstrukcjami językowymi (składniowymi, leksykalnymi etc.) oraz 4) 
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mają przejrzystą budowę. Wprowadzone przez Sąd Kasacyjny zmiany upraszczają lekturę 

jego orzeczeń. Ideał czytelności jest jednak abstrakcyjny i wymaga od sędziów ciągłego 

nakładu pracy (Boulouis, 2018). 
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Streszczenie  

Po wyzwoleniu niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau sytuacja przebywających tam osób 

uległa zmianie, lecz konsekwencje w postaci traumy i zespołu stresu pourazowego pozostały z nimi niemalże do 

końca życia. Niektóre najbardziej przekonujące dowody na to, że byli więźniowie doświadczali traumy i zespołu 

stresu pourazowego, pochodzą z badań nad osobami, które ocalały z Holocaustu i osiedliły się po II wojnie 

światowej w Norwegii. Podobnie jak inne kraje skandynawskie, Norwegia odegrała ważną rolę w dojściu do 

zdrowia i ponownym osiedleniu tysięcy osób ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych. Viktor, Frankl, 

austriacki psychiatra i psychoterapeuta, były więzień obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz-Birkenau, 

twórca logoterapii, w swojej pracy wskazywał, że sens życia można odnaleźć nawet wtedy, gdy człowiek 

znajdzie się w sytuacji granicznej.  

 

Słowa kluczowe: obóz koncentracyjny, trauma, psychologia, komunikowanie  

 

Narration about the victims of the Holocaust. Psychological aspects of 

liberation from a concentration camp  

 

Summary 

After the liberation of the German concentration camp Auschwitz-Birkenau, the situation of people staying there 

changed, but the consequences in the form of trauma and post-traumatic stress disorder remained with them 

almost for the rest of their lives. Some of the most convincing evidence that former prisoners were experiencing 

trauma and post-traumatic stress disorder comes from research on survivors of the Holocaust and settling in 

Norway after World War II. Like other Scandinavian countries, Norway has played an important role in 

recovering and resettling thousands of survivors from German concentration camps. Viktor E. Frankl, an 

Austrian psychiatrist and psychotherapist, former prisoner of concentration camps, incl. Auschwitz-Birkenau, the 

creator of logotherapy, pointed out in his work that the meaning of life can be found even when a person finds 

himself in a borderline situation. 

 

Key words: concentration camp, trauma, psychology, communication  

 

1. Wstęp  

27 stycznia 1945 roku doszło do wyzwolenia największego hitlerowskiego obozu 

koncentracyjnego znajdującego się na terenie okupowanej Polski – Auschwitz-Birkenau. Data 

ta symbolizuje doniosłe wydarzenie, którego nastanie było przez więźniów wyczekiwane, 

lecz jednocześnie dzień ten osadził uwięzionych jeszcze głębiej w ich traumatycznym 

doświadczeniu. Martin E. P. Seligman, profesor Uniwersytetu Pensylwańskiego w Filadelfii, 

identyfikowany, jako badacz zjawiska „wyuczonej bezradności” i „wyuczonego optymizmu”, 

podczas swoich badań wysunął następujący wniosek: gdy osoba ma poczucie, że nie ma 

wpływu na sytuację, w jakiej się znajduje, gdy jest przekonana, że nie może zrobić nic, by 

załagodzić swoje cierpienie albo poprawić jakość życia, przestaje podejmować działania na 
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rzecz polepszenia swojego losu, ponieważ myśli, że to nie ma sensu (Eger, 2018). To właśnie 

wydarzyło się w obozach, kiedy po wyzwoleniu więźniowie mieli możliwość opuszczenia 

kompleksu, wyszli przez bramy, lecz po chwili zawrócili do miejsca swego uwięzienia, gdyż 

nie mieli pewności, co zrobić z tak nagle odzyskaną i obezwładniającą wolnością. Cierpienie 

jest nieuniknione i powszechne w życiu każdego człowieka, jednak kluczową rolę odgrywa  

w analizie tego zagadnienia sposób, w jaki jednostka na to doświadczenie reaguje.  

Seligman psychologię pozytywną określa jako „naukę o pozytywnych emocjach, 

pozytywnych cechach charakteru oraz pozytywnych instytucjach” (Seligman, 

Csikszentmihalyi, 2000). Założeniem psychologów pozytywnych jest wzbogacenie obrazu 

człowieka i usystematyzowanie go, pogłębione badanie tego, co składa się na całość kondycji 

człowieka i jego funkcjonowanie. Psychologia, jako dziedzina wiedzy w praktyce powinna 

nieść rozumienie zarówno dla cierpienia człowieka i sposobu, w jaki jest ono doświadczane, 

jak i zaburzeń, ale również szczęścia, zdrowia oraz optymalnego funkcjonowania (Tucholska 

i Gulla, 2007).  

Do czasu rozwoju teorii psychologii pozytywnej, specjaliści koncentrowali się na 

widocznych objawach patologii i utrudnień w funkcjonowaniu człowieka, gdzie określeniem 

normy był brak symptomów choroby i zaburzeń. Zadaniem psychologii było usuwanie ich  

z życia i otoczenia. Natomiast psychologia pozytywna uwypukla pozytywne aspekty 

funkcjonowania człowieka – przyjemne doznania, rozwój i mocne strony osobowości. W tym 

nurcie nie poprzestaje się na uzyskaniu normy, lecz dąży do optymalizacji pozytywnego 

doświadczania, odczucia szczęścia i rozwoju jednostki.  

2. Doświadczenie traumy wśród więźniów obozów koncentracyjnych  

Trauma to doświadczenie psychofizjologiczne, nawet, jeśli traumatyczne zdarzenie nie 

powoduje bezpośredniego uszkodzenia ciała. Niekorzystne oddziaływanie traumatycznych 

wydarzeń zarówno na umysł, jak i na ciało jest dobrze udokumentowanym i uzgodnionym 

wnioskiem środowiska psychiatrycznego, o czym zaświadcza czwarte wydanie Diagnostic 

and Statiscical Manual of Mental Disorders Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

(DSM – IV). Główną kategorią na liście objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD) są 

„uporczywe objawy nadmiernego pobudzenia autonomicznego układu nerwowego (APA 

1994). Mimo licznych badań i prac poświęconych rozpoznawaniu i leczeniu stresu 

pourazowego i traumy, psychologowie oraz psychoterapeuci dysponowali bardzo ograniczoną 

liczbą narzędzi do wspomagania pacjentów borykających się z doświadczeniem urazu 

fizycznego i mentalnego. Uwaga głównie skierowana była na ograniczenie negatywnego 

wpływu fizycznych dolegliwości związanych z występowaniem PTSD i wynikających stąd 
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problemach adaptacyjnych i możliwej interwencji farmakologicznej. Ciało, jako odrębne od 

umysłu było rzadko badane pod względem możliwości leczenia traumy. Zrozumienie tego, 

jak mózg i ciało przetwarzają, zapamiętują i utrwalają traumatyczne zdarzenia, stanowi klucz 

do leczenia ciała i umysłu, które zostały poddane urazom (Rothschild, 2014).  

O byłych więźniach hitlerowskich obozów koncentracyjnych panuje na ogół opinia, że 

były to osoby skazane na powolną i okrutną śmierć bez jakiejkolwiek możliwości stawiania 

czynnego i skutecznego oporu. Warunki, w jakich byli zmuszeni funkcjonować, wśród 

szykan, wyniszczającej pracy ponad ich możliwości oraz znacznego deficytu dziennej dawki 

kalorii, bez dostępu do leków i bieżącej wody, uniemożliwiały próby stawienia oporu. 

Więźniowie obozów koncentracyjnych najczęściej nie zdawali sobie sprawy z tego, że nawet 

walcząc jedynie o przetrwanie i starając się przeżyć zgodnie z dotychczasowymi 

możliwościami i wartościami etycznymi, stanowili istotny element walki z nazistowską 

polityką Zagłady (Godorowski, 1985). Oddziaływanie w celu wyniszczenia fizycznego  

i zależnie od warunków, w jakich znalazł się więzień oraz jego mechanizmów obronnych  

i indywidualnej odporności osłabiały stopniowo organizm, pośrednio przyczyniając się do 

pojawienia się zmian w osobowości.  

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na traumatyzację byłych więźniów obozów 

koncentracyjnych był antysemityzm. Stanisław Dobrowolski w tekście Na śmiertelnej fali 

postawił tezę, że przed wojną antysemityzm był efektem realnie istniejącego, czyli poza 

antysemicką ideologią, „problemu żydowskiego”. Dobrowolski nie dostrzega, zatem, aby 

istniała ciągłość pomiędzy przedwojennym, wojennym i powojennym antysemityzmem 

Polaków. Według tego autora ciągłość zjawiska została przerwana na skutek Zagłady. Taka 

perspektywa problemu pozwala wysnuć przypuszczenie, że obecnie antysemityzm jest 

aberracją, ponieważ jako przedmiot nie istnieje. Autor ten uniwersalizuje antysemityzm. Po 

pierwsze, uznaje go za „rasistowskie brednie”, po drugie – za „nieludzki stosunek człowieka 

do człowieka”, po trzecie – za „zniewagę naszego poczucia ludzkiej godności”, na którą 

nigdy nie pozwoliłby sobie ktoś „o zdrowym instynkcie moralnym” (Dobrowolski, 1947). 

Antoni Szymanowski podziela jego zdanie, w pisanym na bieżąco raporcie z likwidacji getta 

warszawskiego, nazywając antysemityzm „chorobą moralną” i „moralną aberracją”.   

Lektura i analiza źródeł, takich jak obozowe listy oficjalne i nieoficjalne, które stanowią 

pewnego rodzaju dokument życia obozowego, są konieczne do uchwycenia fundamentalnej  

w humanistyce perspektywy indywidualnej (Sadzikowska, 2019). Liczne źródła naukowe  

i spisane wspomnienia dowodzą, że nawet w obliczu Zagłady i w ekstremalnie ciężkich 

warunkach życia większość więźniów była w stanie przeżyć, nie dopuściła do tego, aby ulec 
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odczłowieczeniu i zdeprawowaniu (Dobrowolski, 1985). Badacze Devoto i Carboni (1977) 

stwierdzili, wprost, iż pobyt w obozie koncentracyjnym był jednym pasmem codziennej, 

uporczywej walki o godność ludzką i była to walka w pełnym znaczeniu tego słowa – jak na 

froncie, z tą jedynie różnicą, że prowadzono ją w nadzwyczaj trudnych warunkach. Walką zaś 

był sam fakt trwania w warunkach stałego zagrożenia i długotrwałych, ekstremalnie trudnych 

warunkach codziennego bytowania. Prowadzono ją głównie na płaszczyźnie psychologicznej, 

zarówno przeciwko przemocy SS wobec więźniów, jak i z własnym lękiem i odczuwanymi 

wewnętrznie słabościami. Na terenach obozów koncentracyjnych stale odbywała się 

bezkompromisowa walka dwóch przeciwstawnych ideologii – humanizmu, który był 

reprezentowany przez więźniów będących przeciwnikami reżimu hitlerowskiego, starających 

się przeżyć pobyt w obozie bez naruszania swoich wartości moralnych, i antyhumanizmu – 

twórców ideologii i jej wyznawców, którzy byli rekrutowani wśród najbardziej 

zdeprawowanych przez system członków załogi obozów koncentracyjnych, czyli 

wyspecjalizowanych oddziałów SS – Trupich Główek (SS – Totenkopfverbande) 

(Dobrowolski 1985). Ryszka podaje, że Hitler i Himmler uważali, że członkowie tego 

ugrupowania to „dzikie bestie, nienadające się do normalnego życia w społeczeństwie” 

(Ryszka 1962). Zadaniem obozów była nie tylko fizyczna zagłada możliwie jak największej 

liczby więźniów, obóz miał „pozbawić więźnia woli, zdolności myślenia i iskierki nadziei” 

(Wierzbiński 1974). Ponadto, więzień przed śmiercią miał być wykorzystany, jako bezpłatna 

siła robocza, a nawet, jako ewentualny wspólnik zbrodni, o ile godził się na oferowaną 

współpracę, co oznaczało pełną adaptację do nowych warunków życia.  

3. PTSD u byłych więźniów obozów koncentracyjnych  

Zespół stresu pourazowego w znacznym stopniu zaburza funkcjonowanie osób nim 

dotkniętych – utrudnia zaspokajanie codziennych potrzeb i wykonywanie nawet najbardziej 

podstawowych zadań. W PTSD traumatyczne zdarzenie nie zostaje, tak samo jak inne 

życiowe wydarzenia, zapamiętane i odsunięte w przeszłość. Trauma pozostaje i zakłóca życie 

swoich ofiar, objawiając się wzrokową, słuchową i/lub inną somatyczną rzeczywistością. 

Osoby raz po raz ponownie przeżywają owo zagrożenie życia i zdrowia, reagując w umyśle  

i ciele tak, jakby ono nadal trwało (Rothschild, 2014). Jako przykład odtwarzania traumy  

i przeszłych wydarzeń posłużyć może historia byłej więźniarki obozu Auschwitz-Birkenau dr 

Edith Eger, urodzonej na Węgrzech, która często nazywana jest „Anną Frank, która nie 

umarła” lub „baleriną z Auschwitz”. W swojej książce „Wybór” pisze m.in. „Ze snu wybija 

mnie hałas za drzwiami pokoju. Nawet odpoczynek jest zagrożony. Boję się tego, co już się 

stało” i „Po pierwszym flashbacku zaczęłam wierzyć, że w moim wewnętrznym świecie żyją 
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demony. Że głęboko we mnie tkwi zaraza. Mój wewnętrzny świat nie był już oparciem, stał 

się źródłem cierpienia, niedających się powstrzymać wspomnień, poczucia straty i strachu. 

Mogłam na przykład stać w kolejce w sklepie rybnym, a kiedy sprzedawca zwracał się do 

mnie, widziałam, jak na jego twarz nakłada się twarz Mengelego (…)”. Kolejno: „Flashbacki 

wciąż się pojawiają, czasem, kiedy prowadzę samochód. Widzę przy drodze policjanta w 

mundurze, czuję, jakbym miała z chwilę zemdleć”. Te doświadczenia są fizycznymi 

objawami żałoby, która jeszcze nie została rozpoznana i przepracowana. Flashbacki to sygnał 

wysyłany przez ciało, by przypomnieć o uczuciach, które w świadomym życiu zostały 

zablokowane. Dalej autorka wskazuje, że już po wojnie, wchodząc rano do fabryki, w której 

pracowała, widziała obok siebie matkę „jak żywą” – widziała jak kobieta się odwraca  

i odchodzi. Jest to nawiązanie do ostatniego kontaktu, gdy podczas selekcji w obozie 

Auschwitz-Birkenau Edith Eger wraz z siostrą poszły „na prawo”, a rodzicom Mengele 

wyznaczył drogę „na lewo”, co oznaczało dla nich śmierć w jednej z komór gazowych. Jak 

wnioskuje autorka, dopiero po wielu latach zrozumiała, że uciekanie od trudnych emocji  

i przeszłości nie oznacza wyleczenia bólu psychicznego, a wręcz go wzmacnia. Teoria 

rozwoju w wyniku nieszczęścia profesora Richarda Farsona mówi: „Bardzo często to sytuacja 

kryzysu… w rzeczywistości czyni nas lepszymi ludźmi. Paradoksalnie, choć zdarzenia takie 

czasem ludzi niszczą, to zazwyczaj są doświadczeniami rozwoju. Na skutek takich nieszczęść 

osoba często dokonuje ponownej oceny swojego życia i zmienia je tak, by odzwierciedlało 

ono głębsze zrozumienie własnych możliwości, wartości i celów”.  

Dlaczego niektóre osoby są bardziej podatne na wpływ traumatycznych wydarzeń niż 

inne? Badacze Schore, van der Kolk, Siegel, De Bellis i współpracownicy, Perry  

i współpracownicy oraz inni twierdzą, że predyspozycja do zaburzeń psychicznych, w tym 

PTSD, ma swoje źródło w stresujących zdarzeniach we wczesnym okresie rozwoju: 

zaniedbaniu, fizycznym i seksualnym wykorzystaniu, niewydolnej relacji przywiązaniowej 

oraz indywidualnych traumatycznych zdarzeniach, takich jak, na przykład, hospitalizacja, 

śmierć rodzica, wypadek samochodowy i podobne. Istnieje przypuszczenie, że osoby, które 

we wczesnym dzieciństwie doświadczyły traumy i/lub nie odniosły korzyści ze zdrowego 

stylu przywiązania, mogą mieć w późniejszym życiu ograniczone możliwości regulowania 

poziomu stresu i nadawania znaczenia i sensu traumatycznym doświadczeniom. Zmniejszona 

aktywność hipokampa u niektórych osób ogranicza ich zdolność do radzenia sobie ze stresem. 

W tych okolicznościach późniejsze traumatyczne doświadczenia mogą być zapamiętywane 

przez niektóre osoby tylko, jako silne emocje i doznania cielesne.  
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4. Wpływ Holocaustu na rozwój psychiatrii  

Nawet w sytuacji, gdy niemowlęctwo i dzieciństwo już minęły, nawet w idealnych 

warunkach, adolescent bądź dorosły może stanąć w obliczu tak traumatycznego 

doświadczenia, że w rezultacie rozwija się PTS lub PTSD. Niektóre najbardziej przekonujące 

dowody na to pochodzą z badań nad osobami, które ocalały z Holocaustu i osiedliły się po II 

wojnie światowej w Norwegii. Podobnie jak inne kraje skandynawskie, Norwegia odegrała 

ważną rolę w dojściu do zdrowia i ponownym osiedleniu tysięcy osób ocalałych  

z niemieckich obozów koncentracyjnych. Oprócz zaspokojenia ich podstawowych potrzeb 

związanych z opieką lekarską, pożywieniem oraz czystymi i bezpiecznymi lokalami 

mieszkalnymi, Norwegowie zapewnili także opiekę psychiatryczną (Rothschild, 2014). Jest to 

odmienne podejście do tego, które opisała Edith Eger w swoich wspomnieniach, wskazując, 

że po wyzwoleniu obozu ocaleli więźniowie najpierw dostają pożywienie i bezpieczne 

schronienie: „Później pojawiają się lekarze, by pomóc odbudować nasze zdrowie fizyczne. 

Nikt jednak nie wytłumaczy nam psychologicznego wymiaru uzdrowienia”. Do czasu  

II wojny światowej psychiatria norweska, podobnie jak europejska i amerykańska, upatrywała 

źródeł choroby psychicznej w deficytach wieku dziecięcego. Ponieważ objawy chorób 

psychicznych były rozpowszechnione wśród byłych więźniów obozów koncentracyjnych, 

norwescy psychiatrzy oczekiwali, że usłyszą historie z dzieciństwa pełne różnych dysfunkcji. 

Ku zaskoczeniu odkryli, że większość ocalałych opowiada o szczęśliwym dzieciństwie 

spędzonym w spójnych i troskliwych rodzinach. Co mogłoby wyjaśnić taką rozbieżność? 

Psychiatrzy ostatecznie wyciągnęli wniosek, że zebrane dane „przekonująco pokazują, iż 

przewlekłe choroby psychiczne mogą się rozwinąć u osób, które miały harmonijne 

dzieciństwo, ale zostały narażone na skrajny fizyczny i psychiczny stres” (Malt, Weisaeth). 

Następstwa Holocaustu przyniosły zatem radykalną zmianę w sposobie traktowania przez 

psychiatrię wpływu skrajnego stresu na dorosłych.   

5. Podsumowanie  

Viktor E. Frankl, austriacki psychiatra i psychoterapeuta, były więzień obozów 

koncentracyjnych, m.in. Auschwitz-Birkenau, twórca logoterapii, w swojej pracy wskazywał, 

że sens życia można odnaleźć nawet wtedy, gdy człowiek znajdzie się w beznadziejnej 

sytuacji, twarzą twarz z przeznaczeniem, którego nie sposób zmienić. Według tego badacza 

cierpienie przestaje być cierpieniem, w chwili, gdy nada mu się sens, chociażby przyjmie rolę 

ofiary. Jedno z głównych założeń logoterapii mówi, że głównym celem człowieka nie jest 

dążenie do przyjemności ani unikanie bólu, lecz właśnie poszukiwanie w swoim życiu sensu. 

Jak przywołuje w swoich wspomnieniach Edith Eger: „W Auschwitz, w Mauthausen,  

http://m.in/
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w marszu śmierci przetrwałam dzięki temu, że zwróciłam się ku swojemu wewnętrznemu 

światu”. Uwięziona odnalazła w sobie nadzieję i wiarę w życie, mimo otaczającego ją 

zewsząd głodu, tortur i śmierci. Victor E. Frankl zadaje pytanie, w jakim stopniu codzienna 

rzeczywistość obozu koncentracyjnego znajdowała odbicie w umyśle przeciętnego więźnia. 

W Człowiek w poszukiwaniu sensu pisze o trzech fazach życia przeciętnego więźnia. Zaczyna 

od przyjazdu do obozu zagłady i odczuwaniu nadziei na ratunek. Druga faza to uczenie się 

adaptacji do warunków uznawanych początkowo za niemożliwe do zaakceptowania, 

wytrzymywanie bicia, zimna i głodu. Nawet trzecia faza, czyli wyzwolenie, nie była zdaniem 

Frankla końcem więzienia, ponieważ zniewolenie może trwać nadal, przyjmując formę 

zgorzknienia, rozczarowania, trudności w odnalezieniu sensu życia i szczęścia. Frankl, idąc 

do miejsca swojej pracy, w ciemności, chłodzie i odczuwając fizyczny ból oraz 

odczłowieczenie, przypomina sobie twarz żony. W tym momencie nachodzi go refleksja, że 

„nawet ktoś, komu wszystko na tym świecie odebrano, wciąż może zaznać prawdziwego 

szczęścia, choćby nawet przez krótką chwilę, za sprawą kontemplacji tego, co najbardziej 

ukochał”. Z kolei Edith Eger, podczas pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-

Birkenau, jak mantrę powtarzała w myślach słowa swojej matki o tym, aby pamiętała, że nikt 

nie zabierze jej tego, co ma w głowie. Tym samym będąc w lagrze, nie mogła sprawić, aby jej 

warunki bytowe się poprawiły, ale mogła uciec w swój świat wewnętrzny i w ten sposób 

ocalić życie. Tym, co znajduje się w samym centrum nauczania Viktora Frankla, są słowa: 

„Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich swobód: 

swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru 

własnej drogi”. 
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Streszczenie  

Na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 1939-1945 przebywali obywatele różnych 

narodowości, posługujący się innymi językami i kodami kulturowymi. W tym wielotysięcznym zbiorze 

przypadkowych i obcych sobie osób powstał odrębny system komunikacji i identyfikacji. Każdy z więźniów 

inaczej postrzegał świat, wychował się w innym środowisku, wśród innych wzorców zachowania i kulturowych. 

Nabyte do czasu pobytu w obozie doświadczenia, znacząco wpływały na zdolności komunikacyjne. Celem 

badań metod komunikacji w obozie Auschwitz-Birkenau było ukazanie, że na jego terenie wykształcił się 

odrębny system komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz wskazanie metod, których więźniowie używali do 

przekazywania sobie nawzajem informacji w sytuacji ekstremalnego zagrożenia życia.  

 

Słowa kluczowe: obóz koncentracyjny, Auschwitz-Birkenau, Lagerspracha, komunikacja społeczna 

 

Words from Auschwitz-Birkenau. Lagerspracha and its meaning 

 

Summary 

In the Auschwitz-Birkenau concentration camp in 1939-1945 there were citizens of different nationalities who 

used different languages and cultural codes. A separate communication and identification system was created in 

this group of thousands of random and strangers. Each of the prisoners perceived the world differently, brought 

up in a different environment, among other behavioral and cultural patterns. The experience acquired during the 

stay in the camp significantly impacted communication skills. The aim of the research on communication 

methods at the Auschwitz-Birkenau camp was to show that a separate verbal and non-verbal communication 

system developed in its area and to indicate the methods that prisoners used to provide each other with 

information in situations of extreme danger to life. 

 

Key words: concentration camp, Suschwitz-Birkenau, Lagerspracha, social communication 

 

1. Wstęp  

Na terenie lagru w latach 1939-1945 przebywali obywatele różnych krajów, 

posługujący się innymi językami oraz odmiennymi kodami kulturowymi. Mimo to powstał 

ruch oporu, nieskładający się przecież z przedstawicieli tylko jednej narodowości. Te 

rozważania są istotne także w odniesieniu do życia codziennego mieszkańców obozu 

Auschwitz-Birkenau, którzy pomimo drastycznych różnic kulturowych oraz bariery 

językowej byli w stanie podzielić się obowiązkami, nieraz też wspierać się w trudnych 

chwilach: dostać przydział do pracy w „lżejszym” komandzie bądź ostrzegać się wzajemnie 

o nadchodzącym niebezpieczeństwie, W tym czasie potrafili także odnaleźć rodzinę  

i bliskie osoby, z którymi podczas łapanki, transportu bądź już podczas selekcji zostali 

rozdzieleni.  

W obozach koncentracyjnych oraz obozach pracy ścierały się ze sobą kultury 

różniące się między sobą językiem, dialektem. Każda narodowość wytworzyła swoją 
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własną konwencję komunikowania (Hansen i Nowak, 2011). Z tego powodu systemy 

poznawcze innych nacji będą dla nich niejasne i niezrozumiałe, co może prowadzić nie tyle 

do nieporozumień na poziomie codziennego życia, ale również do konfliktów. Dla 

przebywających w placówce, takiej jak Auschwitz-Birkenau i pokrewnych, każda utarczka, 

nawet słowna, mogła skończyć się tragicznie – nawet śmiercią.  

2. System komunikacji w obozie 

W tym wielotysięcznym zbiorowisku przypadkowych i obcych sobie osób powstał 

system komunikacji i identyfikacji, dzięki któremu można było ocalić życie. Wartym 

zauważenia jest fakt, że każdy z więźniów inaczej postrzegał świat, ponieważ wychował się 

w innym środowisku, wśród innych wzorców zachowania, etyki i zasad moralnych. Nabyte 

do czasu uwięzienia doświadczenia miały wpływ na zdolności komunikacyjne 

(komunikatywność bądź postawa introwertyczna), chęć tworzenia grup i szukanie wsparcia 

u innych osób lub przeciwnie – działanie prospołeczne bądź nastawione jedynie na 

zabezpieczenie własnych interesów.  

Język, jako podstawowa jednostka komunikowania 

Podstawowym narzędziem komunikacji jest język (Piecuch, 1983). Umożliwia nie 

tylko nazwanie, ale też nadanie poszczególnym rzeczom cech i znaków rozpoznawczych. 

Werbalność i możliwość wzajemnego zrozumienia się w obrębie tego samego języka to 

jeden z aspektów kreowania swojej własnej tożsamości. W tej kwestii niezwykle istotna 

jest również komunikacja niewerbalna, do której w tym wypadku zalicza się ubiór, gesty  

i mimikę twarzy, czyli mowę ciała. Od początku istnienia ludzkości manipulowanie 

własnym wyglądem było jednym ze sposobów wyrażania siebie, czyli komunikowania się  

z otoczeniem.  

Komunikaty niewerbalne stanowią klucz do odczytania intencji i emocji, jednak 

główny sens wypowiedzi najłatwiej jest przekazać za pomocą słów. Na terenie obozu 

zagłady strażnicy byli głównie narodowości niemieckiej, zatem posługiwali się właśnie tym 

językiem między sobą, a także z więźniami (wydawali komendy). Należało się do nich 

zwracać, również w języku niemieckim.  

• Konsekwencje nieznajomości języka niemieckiego w obozie Auschwitz-Birkenau 

Dla wielu uwięzionych nieznajomość niemieckiego kończyła się pobiciem bądź 

nawet śmiercią. Brak możliwości zrozumienia komunikatu i w konsekwencji błędne 

wykonanie pracy lub powierzonego zadania było pretekstem do gniewu, poniżania  

i ukarania więźnia. Także użycie niewłaściwego słowa w danym kontekście, właśnie przez 
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nieznajomość języka, było bardzo niebezpieczne. Taką sytuację w swoich wspomnieniach z 

czasów II wojny światowej opisali Denis Avey razem z Robem Broombym: „Nikła 

znajomość języka w takim miejscu jak Auschwitz mogła być zabójcza. Jednemu  

z kierowników na budowie powiedziałem w twarz: Schwindler, bo kazał nam pracować 

siedem dni w tygodniu bez żadnej przerwy. Wpadł w szał. Wiedziałem, że źle dobrałem 

słowo, bo wezwano strażników, żeby mnie zabrali”.  

Przytoczona lektura jest jednak zapisem wspomnień żołnierzy brytyjskich i jeńców 

wojennych, którzy przebywali na terenie obozu i pracowali w zupełnie innych warunkach 

aniżeli reszta – w fabryce IG Farben. Mieli tam lepsze zaplecze socjalne oraz wyżywienie. 

Wynegocjowali nawet możliwość stworzenia drużyny piłkarskiej, piłkę oraz dostęp do 

boiska.  

• Utrudnienia w kontaktach z bliskimi a kondycja psychiczna więźniów 

Wszelkie działania nazistów miały na celu spowodowanie załamania psychicznego, 

co miało doprowadzić do szybkiej śmierci. Średnia życia w obozie to zaledwie 6 tygodni,  

o czym osadzeni byli informowani bezpośrednio po opuszczeniu wagonów, zanim nawet  

w ogóle zorientowali się, gdzie zostali przywiezieni i jaki czeka ich los. W Auschwitz-

Birkenau w dniu przyjazdu do obozu odbierano przybyłym wszelkie dokumenty oraz 

rzeczy osobiste. Stwarzało to nieograniczone możliwości podszycia się pod cudze 

nazwisko i wykonywany zawód – wiele osób tak robiło. Władze obozowe jednak  

w identyfikacji ofiar nie posługiwały się danymi personalnymi, lecz wytatuowanym na 

skórze numerem. Oprócz tatuażu, każdy wiezień miał swój numer naszyty na spodniach, 

kurtce lub kapocie. Chcąc oskarżyć osadzonego o jakieś wykroczenie, strażnik musiał 

jedynie spojrzeć na numer, nigdy nie pytał o nazwisko (Frankl, 2012). Była to kolejna 

forma przemocy, polegająca na odebraniu więźniowi jego imienia i nazwiska i zastąpienia 

ich numerem obozowym.  

Ludzie nie potrafią żyć z dala od innych, dlatego utrudniania w kontaktach z rodziną, 

która pozostała w rzeczywistości, z której oni zostali brutalnie wyrwani, a także walka  

o przetrwanie każdego kolejnego dnia, przepychanie się, aby dostać swój przydział 

pożywienia oraz aby skorzystać z łaźni i toalety, będąc stale poganianym przez strażników, 

bardzo rozluźniało więzi społeczne. W efekcie brak zaufania do ludzi, a nawet siebie, 

napięcie, brak lojalności oraz ciągłe szykany ze strony strażników, osłabiały wolę walki  

i przeżycia nawet u silnych jednostek.  
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Rzadki i jednocześnie utrudniony kontakt z rodziną i przyjaciółmi, który mógł 

odbywać się jedynie drogą listowną, nie przynosił oczekiwanego ukojenia, ponieważ nie 

był ani trochę spontaniczny, szczery, a przede wszystkim nie była to korespondencja 

prywatna. Z drugiej strony jednak ta namiastka podtrzymywania relacji i otrzymywane 

wieści ze świata spoza obozu mogły podtrzymać na duchu i dać nadzieję na to, że po 

wyzwoleniu, na które więźniowie cały czas bardzo oczekiwali i w które wierzyli, jest 

szansa na powrót do normalnego życia. Za normalne życia uznawano to, jakie wiedli przed 

wojną i uwięzieniem.  

Odarcie z wszelkiej intymności, zarówno w aspekcie lekceważenia tajemnicy 

korespondencji, jak i podczas podstawowych czynności fizjologicznych, również służyło 

do degradacji człowieczeństwa i zabicia ludzkich uczuć i odruchów. Nie bez powodu 

rotmistrz Pilecki w swoim raporcie wspomina, że gdy razem z transportem przybył do 

Oświęcimia, capo wyglądali i zachowywali się jak zwierzęta (Cyra, 2914).  

Utrudniając ofiarom kontakt ze światem zewnętrznym, ale też znacznie wpływając na 

komfort komunikacji między więźniami, naziści dominowali. Sprawowali władzę za 

pośrednictwem przymusu. Taki rodzaj nadzoru tworzony jest na zasadzie dyskursów, które 

ukierunkowują działania aktorów społecznych. Relacje władzy kształtowane są przez 

dominację jednego podmiotu nad drugim, co osadza się także w instytucjach społecznych 

(Castells, 2013).   

Więźniowie, aby poinformować o tym, jakie warunki panują w obozie oraz by 

zapytać o sytuację polityczną i nastroje społeczne podczas trwającej II wojny światowej, 

musieli uciekać się do postępów, pisania nie wprost oraz używania zamienników słów, 

licząc na to, że odbiorca poprawnie odczyta tą zakodowaną informację. Bardzo popularne 

również było powoływanie się w tych listach na nieraz bardzo odległe wspomnienia miłych 

wydarzeń, wycieczek, wakacji, ulubionej potrawy czy spotkania towarzyskiego. Za tymi 

słowami mógł kryć się adres bądź osoba, do której należy się zwrócić i poprosić o pomoc 

lub której trzeba przekazać wiadomość. 

3. „Lagerspracha” 

Poddając analizie język, którego używano w obozach koncentracyjnych, nie można 

pominąć pytania, czy na terenie Auschwitz-Birkenau porozumiewano się za pomocą 

odrębnego języka, żargonu, czy może powstał nowy dialekt, będący hybrydą różnych 

języków, którymi posługiwali się więźniowie (Hansen i Nowak, 2011).   

Danuta Wesołowska, w swoich badaniach nad Lagersprache, zwróciła uwagę 

czytelnika na to, że więźniowie do Auschwitz-Birkenau przyjeżdżali z myślą, że to miejsce 
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pobytu będzie jedynie tymczasowe i niebawem zostaną przesiedleni. Dlatego też z reguły 

mieli ze sobą żywność, kosztowności, pieniądze oraz wszystko to, co poczucie 

odpowiedzialności nakazało im ze sobą zabrać. Przy wyładowywaniu tych ludzi  

z wagonów, co autorka określiła jako eufemizm (według niej w odniesieniu do tej sytuacji 

należałoby używać słów, takich jak: wyrzucanie z wagonów, ogołacanie z dóbr oraz  

z odzieży i wysyłanie na śmierć), więźniowie pracujący przy takiej akcji, mogli się nie 

tylko najeść i ubrać, ale również wzbogacić. Była to, zatem działalność mająca na celu 

uporządkowanie/posprzątanie – stąd nazwa Aufräumungskommando, gdzie aufräumen 

oznacza właśnie „porządkować” lub „sprzątać po kimś” (Wesołowska, 1996). Ludzie, 

zatem zostali pozbawieni człowieczeństwa, przyrównani do śmieci, które należy uprzątnąć.  

Wesołowska, jako kolejny przykład gwary obozowej, przytacza określenie: 

„Meerschaum”. Słowo to w języku niemieckim oznacza „pianę morską”. Jaki ma to 

związek z Auschwitz-Birkenau? Wprowadzone w formie adnotacji w akta więźnia 

pierwsze litery słowa Meerschaum, czyli „Me” oznaczały, że ta osoba ma zostać zgładzona 

– zniszczona bez śladu, tak jak morze wyciera znaki piasku.  

W Lagersprache elementy języka niemieckiego przeplatały się z polskimi słowami. 

Składały się na tę nową strukturę 3 elementy: budowa języka niemieckiego, znajomość 

tego języka wśród więźniów obozu oraz umiejętności posługiwania się językiem 

ojczystym, czyli polskim, jak również elastyczność w łączeniu tych wszystkich elementów 

(Wesołowska, 1996). Komunikacja między ofiarami a personelem obozu odbywała się 

tylko w języku esesmanów. Ponadto, wszelkie urzędowe pisma oraz ogłoszenia 

wywieszane na słupach i murach również były zapisane po niemiecku. Osoby, które 

posługiwały się wyłącznie swoim językiem ojczystym i nie znały tego dialektu, musiały 

liczyć na pomoc innych i na to, że ktoś dla nich taką informację przetłumaczy. Znajomość 

języka niemieckiego miała, zatem duże znaczenie w kontekście przetrwania w obozowej 

rzeczywistości. Z tego też względu więźniowie bardzo szybko przyswajali nowe słowa  

i starali się być jak najbardziej elastyczni w dopasowaniu się do tego nowego modelu 

komunikacji. 

Dla podania przykładów, że w Auschwitz-Birkenau słowa nabierały odmiennego 

znaczenia niż dla osób pozostających poza lagrem, wyraz „eltester” (z niem. „elteste” – 

starszy, spolszczone i w liczbie mnogiej „Ältestrzy”) nie określało wieku więźnia, lecz jego 

obozowy staż. W publikacjach często przywoływane jest słowo „Musel”, które  

w Auschwitz- Birkenau oznaczało „człowiek”. Określenie „blok” oznaczało budynek 

mieszkalny w oflagu, a „durchfallblock” to określenie pomieszczenia, gdzie przebywały 



273 

 

osoby cierpiące z powodu biegunki, „blokada blok” mówiła o zakazie opuszczania miejsca, 

gdzie się mieszkało. Z kolei „blokowy” był osobą, która już długo przebywała w obozie  

i nadzorowała zachowanie pozostałych swoich towarzyszy.  

Część z nowo powstałych wyrażeń to połączenie słowa niemieckiego z polskim. Dla 

przykładu „apelplac” to plac, gdzie odbywał się apel. Zastosowana konstrukcja wywodzi 

się z niemieckiego, lecz całość została spolszczona. Kolejno, „waszraum” to miejsce, gdzie 

więźniowie się myli, czyli obozowa łaźnia. „Pufistka” była więźniarką pracującą  

w lagrowym domu publicznym. „Wysoki besuch” oznaczał dużą frekwencję odwiedzin.  

Czynnikiem wpływającym na kształt i brzmienie Lagersprache było to, że większość 

więźniów przebywających w Auschwitz-Birkenau stanowili Polacy. To przesądzało o tym, 

że wiele niemieckich słów i wyrażeń, w powstającym dialekcie, zaczęło nabierać polskiego 

brzmienia. Sprawa komplikowała się, gdy swój udział w tym procesie zaczęły brać także 

lokalne odmiany języka oraz gwary, jak przykładowo, z Dolnego Śląska, Wielkopolski 

bądź z południa Polski. Często odniesienia te były pogardliwe i pośrednio wyśmiewano się 

z tych dialektów. W użyciu pojawiły się słowa, których celem było poniżenie osoby, do 

której były skierowane, typu „wszorz” – w gwarze śląskiej jest lekceważącym epitetem 

używanym w stosunku do kogoś, kogo się nie szanowało. „Giczoły” to określenie używane 

w Małopolsce i oznaczało nogi, tak samo jak „szlugi”, czyli inaczej papierosy. Do użycia 

weszły także wyrażenia wojskowe, na przykład, „menażka”, czyli miska na jedzenie,  

a z żargonu więziennego „melina” jako określenie na kryjówkę. „Stać na cynku” to 

obozowy odpowiednik stania na czatach. „Rozwałka” w języku Auschwitz oznaczała 

morderstwo.  

Najwięcej wyrażeń powstało w odniesieniu do metod uśmiercania 

wykorzystywanych przez Niemców. Są to: „fenolować, „szpilować”, „zaszpilować”. Było 

to określenie na zabójstwo polegające na wstrzyknięciu fenolu w serce. „Szpila” to po 

prostu „igła”. „Muzułmaninem” nazywano człowieka, który był chory i wycieńczony. Od 

tego słowa utworzono czasownik „muzułmanieć”, co znaczyło tyle, co stawać się coraz 

słabszym. 

W użyciu były też nadane przez więźniów nazwy topograficzne dla poszczególnych 

części obozu: „Meksyk” to obszar w Brzezince, gdzie warunki były znacznie gorsze niż  

w pozostałej części lagru. „Kanada” z kolei to ta lepsza strefa. Ma to odniesienie również 

do stereotypów – w powszechnej świadomości Kanada kojarzy się z zamożnością, Meksyk 

przeciwnie – z biedą, chorobami i ubóstwem.  
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Żydowscy więźniowie byli w Lagersprache określani w zależności od tego, jaka litera 

poprzedzała ich obozowy numer. „Arab” miał na początku literę „A”, „Beduin” 

odpowiednio „B”. Liczba mnoga w Auschwitz- Birkenau to „Araby” i „Beduiny”, co miało 

zabarwienie pejoratywne i obraźliwe (Warmbold 2008). Były zatem w obozie grupy 

faworyzowane oraz dyskryminowane. Poprzez użycie języka więźniowie dokonywali 

między sobą podziałów społecznych. 

Komunikowanie się przy użyciu Lagersprache odbywało się na wielu poziomach. 

Odnosiło się zarówno do definiowania emocji oraz uczuć, ale również do określania 

obozowej hierarchii. Językoznawca Nicole Warmbold w swojej pracy doktorskiej 

podzieliła powstały w obozie język na poziomy. Według jej teorii, którą graficznie 

przedstawiła, jako pierścień: ten zewnętrzny, czyli język „dawcy” obejmuje formę mowy  

i słowa wywodzące się z historii narodu. Kolejno, środkowa frakcja wyznaczona została, 

jako język tej konkretnej grupy, której wszyscy członkowie znajdują się w tej samej 

sytuacji i kontekście. Można to również określić mianem „języka ofiar”. W ten oto sposób 

lagrownicy także identyfikowali się z grupą, czyli pozostałymi osobami przebywającymi  

w zamknięciu.  

4. Podsumowanie  

Język wyznaczał ramy, w pewnym sensie był czynnikiem ograniczającym, dlatego 

powstał indywidualny sposób porozumiewania się, który był kształtowany bieżącymi 

wydarzeniami i powstawał w zależności od potrzeb. Nie był spójny ani jednolity. To samo 

słowo w różnych grupach mogło odnosić się do innej sytuacji, osoby bądź oznaczać coś 

zupełnie innego, niż przyjęło się to w równoległej obozowej społeczności. 

Język obozowy powstał pod wpływem warunków tam panujących oraz wymagań  

i zakazów stawianych przez członków SS. Używane słowa musiały być dostosowane do 

nowej rzeczywistości – zaspokajanie podstawowych potrzeb, w tym fizjologicznych, 

wykreowało nowe określenia. W ten sposób też więźniowie tworzyli więzi społeczne  

i poczucie wspólnoty. Oflag stanowił ich rzeczywistość, więc aby stworzyć sobie 

chociażby iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, wymyślali słowa i całe wyrażenia, które 

zrozumiałe były tylko dla nich. Można sądzić, iż po wyzwoleniu, osoby pozostające 

podczas wojny na zewnątrz, miały trudności z porozumieniem się z byłym więźniem.  

Mieczysława Chylińska w swojej publikacji pisze, że rzeczywistość obozowa 

wymusiła powstanie języka obozu, nieznane wcześniej słowa i frazy, które były przydatne 

tylko w tym jednym miejscu. W przywołanym źródle podane jest także, że sami 
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więźniowie wspominali po latach, iż znajomość i używanie gwary obozowej pomagała 

przetrwać.  

Lagersprache miał za zadanie realizować konkretne potrzeby – komunikację  

i wzajemne zrozumienie się w miejscu, w którym przebywali ludzie, niemający wspólnego 

języka. Te słowa i wyrażenia miały spełniać konkretne funkcje, czyli służyć zaspokajaniu 

potrzeb, a także pomóc w handlu wymiennym na terenie obozu. Z tego tez powodu mowa 

ta była prymitywna i często wulgarna (Hansen i Nowak, 2011) Ta ordynarność miała też na 

celu uśpienie czujności niemieckich strażników i niewzbudzanie podejrzeń. Używanie 

zwrotów grzecznościowych przez więźniów było rzadkością.  

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że wytworzenie tego dialektu miało istotne 

znaczenie dla procesu kształtowania tożsamości. Aspekt ten, oprócz funkcji integracyjnej 

języka, w znaczący sposób wpływał na jakość życia mieszkańców obozu. Naturalną jest 

sytuacja, w której przedstawiciele różnych narodowości, spotykając się w pracy, musieli 

znaleźć dostępny dla wszystkich sposób zrozumienia siebie nawzajem.  

Po wyzwoleniu gwara obozowa straciła swoje pierwotne zastosowanie, jednak dzięki 

temu, że wciąż przywoływano ją w relacjach i wspomnieniach byłych więźniów, nadal 

służy do definiowania obozowej rzeczywistości. Lagersprache można znaleźć  

w dokumentacji, którą prowadzili więźniowie pracujący w magazynach, w sprawozdaniach 

i raportach obozowego ruchu oporu oraz w pamiętnikach. Po wojnie słowa te i wyrażenia 

nadal pojawiały się w spisanych wspomnieniach, a także wywiadach. Z tego względu, iż 

większość tych publikacji powstała już po wojnie, gwara obozowa ukazana jest, jako obiekt 

kultywowania tradycji i zachowania pamięci o tamtych wydarzeniach.  
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Streszczenie 

Celem pracy było syntetyczne ujęcie szerokiego zakresu aktywności twórczej Ludwika Wawrzynowicza  

w Częstochowie. Ponadto wykazanie znaczenia tej postaci dla regionu. Istotę metody stanowił przegląd 

zachowanego oraz powstałego piśmiennictwa oraz analiza twórczości kompozytorskiej. Ludwik Wawrzynowicz 

był absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Warszawie, jako 

śpiewak Opery Warszawskiej. W 1902 roku przyjechał do Częstochowy gdzie przyjął stanowisko dyrektora 

artystycznego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” oraz dyrygenta chóru. W 1904 roku założył Szkołę 

Muzyczną L. Wawrzynowicza w Częstochowie. Placówkę prowadził oraz był aktywnym nauczycielem przez 42 

lata, do 1946 roku. Szkoła przyczyniła się wydatnie do rozkwitu częstochowskiego środowiska muzycznego oraz 

życia kulturalnego miasta. Wawrzynowicz był animatorem kultury muzycznej, organizatorem licznych 

koncertów. Występował, jako dyrygent, pianista, organista i prelegent. Był także publicystą, stałym 

sprawozdawcą muzycznym „Gońca Częstochowskiego” w latach 1906–1939. Publikował artykuły także na 

łamach innych periodyków. Był działaczem wszechstronnym, aktywnym popularyzatorem kultury muzycznej. 

Wywarł znaczący wpływ na rozwój życia muzycznego Częstochowy.  

 

Słowa kluczowe: Ludwik Wawrzynowicz, kompozytor, publicysta, Szkoła Muzyczna w Częstochowie 

 

Ludwik Wawrzynowicz, organiser of musical lifetime in Częstochowa 

 

Summary 

The aim of the work was a synthetic approach to a wide range of creative activities of Ludwik Wawrzynowicz in 

Częstochowa. In addition, the importance of this form for the region has been demonstrated. The essence of 

these methods was a review of preserved and emerging literature and an analysis of the composer's work. 

Ludwik Wawrzynowicz was a graduate of the Music Conservatory in Warsaw. Professional work used in 

Warsaw as a singer of the Warsaw Opera. In 1902, he arri ed in Częstochowa, where he took the position of 

artistic director of the "Lute" Singing Society and choir conductor. In 1904, the Częstochowa Music School 

named after L. Wawrzynowicz. He ran and was an active teacher for 42 years, until 1946. The school included 

expenses for the de elopment of the music community in Częstochowa and the city's cultural life. 

Wawrzynowicz was a music culture animator and concert organizer. He performed as a conductor, pianist, 

organist and speaker. He was also a journalist and music reporter for Goniec Częstochowski in 1906–1939. He 

also published articles in other magazines. He was a versatile activist and active promoter of musical culture. He 

had a significant impact on the de elopment of Częstochowa's musical life. 

 

Keywords: Ludwik Wawrzynowicz, musician, composer, music journalist.  

 

1. Wstęp 

Życie kulturalne każdego regionu kreują wybitne jednostki. Swą pracą inicjują 

powstanie nowych nurtów jego rozwoju, tworząc nowe placówki, oddziałują na mieszkańców 

i stanowią autorytet dla młodzieży. Również Częstochowa rozwój środowiska muzycznego 

zawdzięcza wielu animatorom, niestety dziś często zapomnianym. Postacią taką jest Ludwik 

Wawrzynowicz, kompozytor, pedagog i publicysta, niestrudzony popularyzator kultury 
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muzycznej, organizator wielu ważnych imprez dla miasta, a przede wszystkim dyrektor 

założyciel pierwszej świeckiej szkoły muzycznej w Częstochowie. W tym roku przypada 150. 

rocznica jego urodzin.  

2. Zakres aktywności Ludwika Wawrzynowicza 

Ludwik Wawrzynowicz (1870-1957) polski kompozytor, pedagog, dyrygent, krytyk 

muzyczny zasłynął, jako aktywny animator kultury, a tym samym popularyzacji sztuki 

muzycznej w Częstochowie. Posiadał liczne kontakty z warszawskim środowiskiem 

muzycznym i dzięki temu zapraszał na koncerty wybitnych wykonawców. W Częstochowie 

występowali skrzypkowie: Stanisław Barcewicz, Paweł Kochański. Ponadto wybitni pianiści: 

Aleksander Michałowski, Józef Smidowicz, Józef Turczyński czy Józef Śliwiński. Występy 

odnotowała też warszawska „Lutnia” pod kierunkiem Piotra Maszyńskiego oraz gwiazdy 

warszawskiej sceny operowej.
109

 

Rozległe stosunki w świecie muzycznym, liczne kontakty i pozycja, jak  zdobył 

Wawrzynowicz w ci gu ostatnich lat, zapewniały mu szerokie możliwości działania. Stał się 

też wkr tce gł wnym organizatorem życia muzycznego ziemi częstochowskiej […] Jego 

kontakty z warszawskim środowiskiem artystycznym zapewniały udział w imprezach […] 

najwybitniejszych polskich artyst w.
110

  

Ważnym ogniwem bogatej działalności Wawrzynowicza była pedagogika muzyczna w 

placówkach oświatowych o profilu ogólnym. Oto kilka ważniejszych placówek, z którymi 

systematycznie współpracował: Prywatna Męska Szkoła Elementarna Z. Wigurskiej 

(dyrygent chóru, pedagog muzyczny), Gimnazjum Męskie G. Kośmińskiego (dyrygent chóru 

i organizator imprez), żeńska pensja Leonii Komar, Gimnazjum żeńskie SS Nazaretanek, 

Gimnazjum Żeńskie i Seminarium Teresy Buszówny (dyrygent chóralny i organizator 

imprez), Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich (dyrygent chóralny), 

Gimnazjum Żeńskie Stowarzyszenia „Nauka i Praca” (dyrygent chóralny, pedagog fortepianu 

i śpiewu),  Państwowe Seminarium Ochroniarek M. Żelisławskiej-Kaczorowskiej (pedagog 

chóru i przedmiotów muzycznych).
111

 W tych placówkach oświatowych jego rolą było 

popularyzowanie kultury muzycznej poprzez edukację uczniów z przedmiotów: śpiew, 

fortepian, teoria muzyki, przygotowanie oprawy muzycznej imprez okolicznościowych  

z udziałem uczniów, prelekcje zapoznawcze z repertuarem koncertowym. W szkołach,  
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z którymi współpracował miał opinię kompetentnego pedagoga. Świadczą o tym zachowane 

pisemne opinie na temat jego pracy. Jedna z nich pochodzi od Teresy Buszówny: 

Ludwik Wawrzynowicz uczy w moim gimnazjum i seminarium śpiewu, wykłada teorię  

i prowadzi ch ry […] Zna przedmiot doskonale, uczy wybornie z całym oddaniem i wielk  

gorliwości .
112

 

W przychylnym tonie wypowiadała się też Przełożona Gimnazjum ss. Nazaretanek  

s. Maria Fides: 

[…] Wykazał L. Wawrzynoicz gruntown  znajomość swego zawodu, jak r wnież 

zdolności pedagogiczne i zmysł artystyczny […] wywi zywał się ze swych obowi zk w 

nadzwyczaj sumiennie, gorliwie i z całym oddaniem.
113

 

Ludwik Wawrzynowicz zasłynął też, jako organizator audycji umuzykalniających dla 

szkół o profilu ogólnym. Celem tego rodzaju działalności była popularyzacja muzyki 

poważnej wśród młodzieży i tym samym dążenie do podniesienia poziomu kultury muzycznej 

w lokalnej społeczności. Inicjatywa koncertów edukacyjnych podjęta była w roku 1910  

i kontynuowana oraz systematycznie powiększana w latach kolejnych. Na program tych 

wydarzeń składały się odczyty Wawrzynowicza oraz ilustracje dźwiękowe złożone z utworów 

różnych epok. W latach 1921-1922 odbywały się muzyczne poranki dla młodzieży szkolnej 

ze zróżnicowanym repertuarem muzycznym.
114

 

3. Kompozycje własne Ludwika Wawrzynowicza 

Twórczość kompozytorską Ludwika Wawrzynowicza charakteryzuje wzmożona 

ekspresyjność i wyrazowość, liryzm i rozszerzona tonalność. Stylistyka brzmienia i faktura 

tych kompozycji pozostaje w kręgu inspiracji muzyką F. Chopina. Wśród kompozycji 

instrumentalnych szczególną uwagę zwracają utwory fortepianowe. Stylistyczne konotacje  

z tradycją polską objawiają się m.in. w cyklu fortepianowych mazurków. Kompozycje te 

charakteryzuje narodowy, polski charakter objawiający się w zastosowanych środkach 

technicznych i ekspresyjnych. 

Twórczość kompozytorska L. Wawrzynowicza nie zachowała się w całości. Pozostało 

ok. 100 utworów, reprezentujących różne gatunki muzyczne. Ze względu na obsadę 

wykonawczą możemy wyróżnić kompozycje: instrumentalne (fortepianowe, organowe, 
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kameralne), chóralne a capella (pieśni na głos z fortepianem, pieśni na głos i organy, pieśni 

na dwa lub trzy głosy z fortepianem), utwory wokalno-instrumentalne. Formą sceniczną jest 

4-aktowa opera Baba Jaga do libretta Janiny Porazińskiej. W obsadzie dzieła są głosy solowe, 

chór, orkiestra, zespół baletowy. Na pozostałą twórczość składają się utwory wokalno-

instrumentalne reprezentowane przez msze, jak Msza pastoralna na chór męski, głosy solowe 

i organy oraz Msza D-dur na podobny skład wykonawczy. Do tego gatunku należą kantaty  

i hymny kościelne. Lirykę wokalną reprezentują pieśni chóralne i solowe do słów polskich 

poetów: J. Słowackiego, E. Słońskiego, Z. Krasińskiego. Pieśni solowe skomponowane 

zostały z akompaniamentem orkiestry bądź fortepianu. Obfita jest twórczość fortepianowa 

reprezentowana przez pięć etiud koncertowych, siedem mazurków, Preludia op. 20 czy 

Poemat oświęcimski.  

4. Dydaktyka, metody nauczania i wychowankowie Wawrzynowicza 

Swoje zamiłowanie pedagogiczne i talent organizacyjny Ludwik Wawrzynowicz 

skonkretyzował w 1904 roku. Uzyskał wtedy zgodę Generalnej Guberni Warszawskiej na 

powołanie pierwszej szkoły muzycznej w Częstochowie. Placówka rozpoczęła działalność we 

wrześniu 1904 roku, zaś jej oficjalne otwarcie miało miejsce w styczniu 1905 roku. 

Informowała o tym miejscowa prasa
115
. Jak można przeczytać w ustawie szkoły, przyjmuje 

ona nazwę „Szkoła Muzyczna Ludwika Wawrzynowicza w Częstochowie” i szczegółowo,  

w 34 paragrafach, określa swoje cele i działania, wymogi kwalifikacji dla nauczycieli czy 

opłaty za naukę
116

. 

„Szkołą kierował dyrektor i kolegium złożone z nauczycieli przedmiotów specjalnych 

(dziś tzw. przedmiotu głównego). Rada pedagogiczna składała się ze wszystkich nauczycieli 

[...]. Zajęcia prowadzono indywidualnie, a lekcje trwały godzinę zegarową
117
”. W paragrafie 

siódmym czytamy, że „W szkole istnieje kurs trzyletni dla fortepianu, skrzypiec, organów, 

wiolonczeli i śpiewu solowego, dla pozostałych instrumentów-dwuletni”
118
. Placówka 

wychodziła naprzeciw uczniom niemającym wcześniej kontaktu ze sztuką muzyczną. „Cykl 

ten poprzedzała klasa przygotowawcza dla uczniów nieposiadających wymaganych 
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umiejętności muzycznych [...]. Poza przedmiotami specjalnymi każdy uczeń obowiązkowo 

uczęszczał na przedmioty dodatkowe obejmujące teorię muzyki (w pierwszym okresie pracy 

szkoły były to zasady muzyki i solfeż, harmonia, historia muzyki), fortepian dodatkowy, chór, 

zespoły kameralne
119
”.  

Zajęcia odbywały się już we wrześniu 1904 roku. Po latach założyciel i dyrektor tak 

pisał we własnoręcznym życiorysie: „w r. 1904 otworzyłem szkołę muzyczną”
120

.  Oficjalnie 

działalność placówki zainaugurowano 10 stycznia 1905 roku
121

. 

Praca pedagogiczna Ludwika Wawrzynowicza była poważana z uwagi na wysoką 

jakość, podejście do wychowanków oraz artystyczne rezultaty. Sam dyrektor i założyciel 

szkoły objął klasę nauczania fortepianu, harmonii, historii muzyki i śpiewu chóralnego.  

W pozytywnych opiniach na temat funkcjonowania szkoły podkreślano wiele aspektów. 

Dotyczyły one dobrego kierownictwa, podkreślały aktywność koncertową, pochwalały 

zapraszanie znawców i muzyków z innych regionów, by oddać szkołę dobrowolnie pod ich 

osąd. Wysoko oceniano repertuar wykonywany przez uczniów, nowoczesne metody 

nauczania, m. in. dobrą szkołę pianistyczną owocującą zręczną techniką, pięknym dźwiękiem 

oraz rozwojem indywidualności uczniów. Zauważano układ ręki na klawiaturze, dzięki 

któremu uczniowie uzyskiwali elastyczny i soczysty dźwięk oraz śpiewność potrzebną  

w wykonywaniu dzieł S. Chopina. 

„Talenty te, przy tak celowej a specjalnej pracy dyr. Wawrzynowicza i w ogóle 

pedagogicznej szkoły, mogą dojść do wspaniałych rezultatów, zostając wybitnymi muzykami 

[…]”
122

. 

Pozytywne opinie dotyczyły też wysokiego poziomu nauczania przedmiotów 

teoretycznych: 

„Zastałem świetne rozwinięcie uczących się w dziedzinie umuzykalnienia, tj. zasad 

muzyki, harmonii i historii muzyki, a co najwięcej świadczy o pracy sumiennej to doskonała 

znajomość solfeżu i dyktanda muzycznego. Wszystko to ogromnie ułatwia i przyspiesza 

nauczanie gry praktycznej”
123

. 

Pierwsi wychowankowie ukończyli szkołę w 1908 roku. Na zakończenie zdawali 

egzamin z przedmiotu głównego oraz z przedmiotów teoretycznych. W ich zakres wchodziły: 
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harmonia, historia muzyki, kształcenie słuchu i estetyka muzyczna. Absolwenci podejmowali 

dalszą naukę, by kształcić się w zawodzie muzyka lub podejmowali działalność zarobkową  

i  tym samym zasilali środowisko muzyczne Częstochowy, jako nowi pedagodzy, dyrygenci, 

organiści czy animatorzy życia muzycznego. W gronie pierwszych absolwentów szkoły 

znaleźli się m. in.: Janina Freytag, Jan Gruszka, Rozalia Lewi, Jadwiga Pomianowska, 

Edward Rychter. Całe wymienione grono po ukończenia pierwszego etapu kształcenia 

pozostawało w szkole na kursie wyższym
124

. 

W zakres działalności pedagogicznej wpisuje się też aktywność społeczna Ludwika 

Wawrzynowicza w środowisku nauczycieli oraz muzyków. Z jego inicjatywy w dniu  

7 kwietnia 1921 roku został zarejestrowany Związek Zawodowy Muzyków Polskich  

w Częstochowie. Wawrzynowicz objął funkcję prezesa tej organizacji. Cele związku 

realizował poprzez pomoc metodyczną dla nauczycieli, organizowanie edukacyjnych 

prelekcji, audycji i koncertów
125

. 

5. Wawrzynowicz jako krytyk i publicysta 

Ludwik Wawrzynowicz pragnął kształtować gusta i szerzyć wiedzę z zakresu muzyki 

poważnej i wykonawstwa artystycznego dzieł muzycznych. Czynił to również na łamach 

lokalnej prasy. Regularnie recenzował m. in. koncerty szkolne, koncerty organizowane przez 

stowarzyszenia (np. Towarzystwo im. S. Moniuszki, „Lira”, „Lutnia), występy gościnne 

wybitnych solistów (H. Melcera, J. Turczyńskiego, S. Barcewicza, Z. Drzewieckiego czy  

A. Rubinsteina). Obszerna jest felietonistyka jest poświęcona zagadnieniom praktyki 

wykonawczej czy twórcom, np. artykuł o nauce rytmu w muzyce, utworach rewolucyjnych  

F. Chopina, przybliżenie życia i twórczości F. Schuberta, O. Kolberga czy S. Moniuszki
126

. 

Wawrzynowicz we wszystkich swoich działaniach, również w publikowanych artykułach, 

walczył o prawidłowy i profesjonalny poziom wykonawczy imprez. Tak stwierdzał: 

„Zastanówmy się, czy fale wieczorków muzyczno-literackich, zwanych szumnie 

koncertami, przynoszą komukolwiek korzyść muzyczną […] na program składają się 

przeważnie nieudolne popisy śpiewaków amatorów […] lub skrzypków […], które być może 

sprawiają przyjemność tylko wykonawcom, lecz sztuka na tem nic a nic nie zyskuje”
127

. 

Czytelny wydaje się przekaz tej sentencji. Autor widzi swą działalność, jako służbę 

i powołanie do krzewienia, jakości, a także uwypuklenia marności działań pseudo-

artystycznych w celu ich ograniczenia. Był głęboko zatroskany o stan kultury muzycznej  

                                                 
124

 W. Malko, Ludwik Wawrzynowicz (1870-1957) – kompozytor, publicysta, pedagog…, s. 132. 
125

 Tamże, s. 140. 
126

 W. Malko, op. cit., Aneks II. Artykuły publicystyczne L. Wawrzynowicza, s. 149-163.  
127

 W. Malko, Biografie kompozytor w częstochowskich…, s. 16 



282 

 

w społeczeństwie. Analizował niski poziom muzykalności na przykład u osoby uznawanej 

ogólnie za muzykalną. Na łamach „Gońca Częstochowskiego” pytał, czy ktoś taki:  

„[…] zasługuje na miano muzykalnego, nie mając żadnego pojęcia o historii muzyki, jej 

literaturze, nie wiedząc, co się dzieje w świecie muzycznym […], każdy o tym wiedzieć 

powinien, bo inaczej nie ma, po co chodzić na koncerty. Dlatego to u nas prawdziwie 

wartościowe koncerty świecą pustkami […]”
128

. 

Obok tekstów o charakterze posłannictwa edukacyjnego i kulturowego zaznacza się też 

działalność Wawrzynowicza, jako recenzenta koncertów. Jednym z nich był koncert 

plenerowy z udziałem rywalizujących ze sobą szkolnych orkiestr. Poza oceną wrażeń 

muzycznych jednej z imprez podkreślał jej walory wychowawcze: 

„Piękną jest rzeczą pracować dla dobra bliźnich, toteż młodzież nasza, w warunkach tak 

dziś trudnych, poświęcając czas i siły swe na wyuczenie się repertuaru do występu, tym 

samym spełnia uczynek humanitarny i to powinno być głównym celem występu”
129

. 

Na łamach lokalnej prasy Wawrzynowicz recenzował regularnie występy znanych 

artystów, takich jak Artur Rubinstein (9 listopada 1913): 

„Rubinstein jest bez zaprzeczenia pianistą wysoce utalentowanym i obdarzonym 

temperamentem młodzieńczym oraz polotem i fantazją bujną. Słyszałem go na jednym  

z koncertów w Filharmonii, gdy miał lat 15 i wówczas już imponował techniką  

i artystycznym wykonaniem utworów […]. Dziś talent jego dojrzał, a wiedza muzyczna 

pogłębiła się […] słowem jest pianistą uniwersalnym”
130

. 

W działaniach publicystycznych na polu recenzenta wydarzeń kulturalnych zaznaczają 

się także krytyczne opinie. Jedną z nich jest wypowiedź na temat wystawienia Aidy  

w Częstochowie w 1906 roku przez zespół z mediolańskiej La Scali. Nisko ocenił wówczas 

złe warunki techniczne na scenie, słabe wyposażenie, pisząc:  

„[…] Czas by doprawdy było pomyśleć o jakimś możliwym teatrze, gdyż obecny  

z takim urządzeniem, jakie posiada, nadaje się najwyżej do grania jasełek […]”
131

. 

Krytyka dotyczyła też ignorancji mieszkańców, którzy niezbyt licznie przybyli na 

wirtuozowski koncert Józefa Turczyńskiego: 
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„Jeżeli szerszej publiczności obojętnym jest usłyszeć znakomite wykonanie, to 

przynajmniej wszyscy studiujący grę fortepianową, powinni uczęszczać na koncerty tego 

rodzaju, by kształcić smak estetyczny, poznawać dzieła oraz style ich”
132

. 

Ostre opinie zaznaczały się często na gruncie tzw. muzyki popularnej, o wartości 

jedynie rozrywkowej. Wawrzynowicz tak określał te muzyczne upodobania słuchaczy: 

„[…] bo u nas dotąd jeszcze publiczność lubuje się w akrobatyce muzycznej […] 

trylikach i ozdobnikach, szybkich pasażykach […] a muzykę […] ignorują”
133

.  

Ta wypowiedź konstatowała plany Wawrzynowicza, jako kulturowego mentora 

przygotowującego publikę na doznania artystyczne na innym poziomie. Na temat pracy 

publicystycznej i krytyki muzycznej Wawrzynowicza można przeczytać: 

„Wawrzynowicz ukierunkowywał sposób odbioru muzyki przez rodzimą publiczność. 

Donosząc o ważnych koncertach i występach popularnych artystów nie stroni od ocen, opisu, 

dzielenia się wrażeniami […]. Tworzył podstawy świadomego odbioru, uczył kryteriów 

oceny i języka, jakim można się posługiwać w wyrażaniu swej opinii na temat czyichś 

artystycznych poczynań”
134

. 

Nad wszystkimi przejawami działalności i licznymi funkcjami, jakie pełnił, niezmiennie 

górowało umiłowanie muzyki i przekonanie o jej ponadczasowym, jednoczącym charakterze. 

Znalazło to odbicie w pięknym i wzniosłym artykule pod tytułem Najpiękniejsza z muz. 

Czytamy w nim, że: 

„[…] muzyka to źródło przeżyć i uniesień […], szkoda wielka, że społeczeństwo tak 

łatwo ją porzuca […] ale myślę, że czas, który nas ogarnia, minie bezpowrotnie i znowu 

zabrzmią dźwięki tej najpiękniejszej z muz, a wierni – będą ją hołubić i cześć jej oddawać”
135

. 

6. Konkluzja. Znaczenie działalności Ludwika Wawrzynowicza dla kultury muzycznej 

miasta i regionu 

Ludwik Wawrzynowicz miał imponujący zakres aktywności zawodowej. Dydaktyka 

i pedagogika muzyczna w założonej przez niego szkole wiązała się z walką o najwyższy 

poziom artystyczny wykonawstwa dzieł muzycznych. Dzięki tej determinacji skutecznie 

przeciwstawiał się wykonawczemu dyletanctwu i uzyskiwał wysoki poziom artystyczny na 

organizowanych przez siebie koncertach. W ten sposób popularyzował w regionie 

częstochowskim sztukę muzyczną najwyższej jakości. Jakość tę budowało także inne 

zjawisko. Wawrzynowicz utrzymywał liczne kontakty z warszawskim środowiskiem 
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muzycznym, zapraszając na koncerty wybitnych wykonawców. Mieszkańcy Częstochowy 

mieli możliwość obcowania z najwyższym poziomem artystycznym podczas słuchania 

koncertów. 

Wawrzynowicz zasłynął ponadto, jako organizator ogromnej liczby imprez 

kulturalnych, nierzadko będąc podczas nich prelegentem, a także pianistą, organistą lub 

dyrygentem. Popisy najczęściej były związane z uczniami i pedagogami szkoły muzycznej. 

Zgromadzona widownia odnosiła na nich bardzo pozytywne wrażenie, o czym często 

informowała lokalna prasa. Było to dowodem pilności uczniów szkoły oraz ich 

niepospolitego talentu. Dowodziło jednocześnie ogromnej pracy pedagogów szkoły.  

Znaczenie Wawrzynowicza dla regionu częstochowskiego miała jego pedagogika muzyczna 

w szkołach podstawowych i średnich w mieście oraz praca społeczna w związkach 

muzycznych i katolickich. Dzięki niemu praca nauczyciela muzyki w szkole urastała do 

wyższej rangi, zyskała na znaczeniu i prestiżu. 

Uzupełnieniem misji artysty i animatora kulturalnego w regionie była działalność 

publicystyczna oraz własna twórczość kompozytorska. Te dwa ogniwa dopełniły 

posłannictwa Wawrzynowicza jako nieprzeciętnego w regionie popularyzatora muzyki.  
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono pewne aspekty analizy pieśni solowych z towarzyszeniem fortepianu Aleksandra 

Zarzyckiego napisane do słów Adama Asnyka. Twórczość Zarzyckiego jest obecnie zapomniana, choć jest ona 

istotna z punktu widzenia polskiej kultury muzycznej II. połowy XIX w. Idiomatyczny dla twórczości 

kompozytora jest gatunek miniatury fortepianowej, jednak przede wszystkim pieśni solowe z towarzyszeniem 

fortepianu. Przeprowadzona analiza wybranych pieśni obejmowała takie zagadnienia jak: tematyka pieśni, 

sposób traktowania wiersza w pieśniach, schematy formalne pieśni, sposoby opracowania partii wokalnych, 

realizacja partii akompaniamentu oraz harmonia. Wnioski wynikające z analiz pieśni stanowią materiał do 

interpretacji badanych dzieł w kontekście zarysowanej charakterystyki gatunku polskiej pieśni solowej  

z towarzyszeniem fortepianu.  

 

Słowa kluczowe: pieśń, Aleksander Zarzycki, Adam Asnyk  

 

Solo songs with piano by Aleksander Zarzycki to the words of Adam Asnyk 

 

Summary 

The article presents certain aspects of songs’s analysis with piano by Aleksander Zarzycki to the words of Adam 

Asnyk. The output by Zarzycki are forgotten now, although it is important from the point of view of Polish 

music culture the second half of the nineteenth century. The genre of piano miniatures idiomatic in the 

composer's works , but above all they are  solo songs with piano accompaniment.The analysis of selected songs 

included such topics as:themes of solo songs, use of the poem in songs, formal patterns of songs, ways of 

modeling vocal parts, accompaniament parts and harmony. The conclusions from the analysis of these songs 

constitute material for the interpretation of the studied works in the context of the outlined characteristic of the 

genre – solo song with piano.  

 

Keywords: song, Aleksander Zarzycki, Adam Asnyk 

 

1. Wstęp 

Uchwycenie istoty pieśni, jako gatunku muzycznego oraz samo stworzenie jej 

jednoznacznej definicji, może okazać się zadaniem problematycznym. Najogólniejsza 

definicja pieśni, mówi o tym, iż jest to utwór wokalny pisany do tekstu lirycznego (Wójcik, 

2006).  

Pieśni funkcjonowały już od czasów średniowiecznych, a swoją kontynuację miały  

w kolejnych epokach, jednak okresem szczególnego rozwoju tego gatunku był bezsprzecznie 

romantyzm. To właśnie w tym okresie nastąpił największy rozkwit pieśni solowej  

z towarzyszeniem fortepianu. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu fakt, że bardzo istotne 

miejsce zajmowała wówczas kultura ludowa, a także zamiłowanie do literatury, jak również 

uczuciowość i subiektywizm (Chomiński, 1974). Obecność tego gatunku muzyki wokalnej 
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była na tyle duża, że pieśni grywano niemal wszędzie, zarówno W wielkich salach 

koncertowych, jak i w prywatnych zaciszach salonów. Wykonywane były one przez 

profesjonalnych muzyków, lecz także przez amatorów (Pociej, 1985). W romantyzmie 

pojawiła się twórczość pieśniowa największych mistrzów tego gatunku, m.in. Franciszka 

Schuberta, Roberta Schumanna, Johanesa Brahmsa czy Stanisława Moniuszki w Polsce.  

W tym okresie pieśń była najpopularniejszym gatunkiem muzycznym, który stał się swego 

rodzaju „znakiem rozpoznawczym” epoki. 

2. Krótka charakterystyka polskiej pieśni romantycznej 

Gatunek pieśni solowej z towarzyszeniem fortepianu opanował całą Europę, w tym 

również Polskę. W repertuarze pieśni polskich możemy zaobserwować duże zróżnicowanie, 

co wynika m.in. z wielkiej różnorodności źródeł inspiracji, po które sięgali kompozytorzy 

podczas procesu twórczego. Z jednej strony przed-romantyczne pieśni polskie odnosiły się do 

muzyki francuskiej, jak również do włoskiej opery (Sadie, 2002). Z czasem jednak do Polski 

dotarł także niemiecki repertuar pieśniowy, który stał się najistotniejszym obcojęzycznym 

punktem odniesienia dla kompozytorów polskich. Mimo wszystko jednak, podobnie jak  

w Rosji czy Czechach, w pieśni polskiej ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem było 

odwoływanie się do rodzimej muzyki ludowej. Tak jak w innych krajach Europy nadrzędną 

tematyką pieśni była tematyka miłosna, jednak w Polsce – będącej pod zaborami  

i nieposiadającej własnych granic – tematom miłosnym często towarzyszyły wątki 

patriotyczne, takie jak walka w imię wolności ojczyzny (Poniatowska, 2010). 

Romantyczna polska pieśń solowa ulegała zmianom na przestrzeni czasu. 

Poszczególnym fazom tych przemian patronowali różni kompozytorzy tworzący pieśni oraz 

poeci, po których teksty szczególnie chętnie sięgano w danym okresie. Wśród faz 

rozwojowych polskiej pieśni romantycznej możemy wyróżnić: fazę „preromantyczną”, 

„wczesnoromantyczną”, „szczytowo-romantyczną", (do której przypiszemy głównie 

działalność Stanisława Moniuszki), „późno-romantyczną", (w której mieści się repertuar 

omawiany w niniejszym artykule) oraz fazę „postromantyczną” (Tomaszewski, 2006).  

3. Pieśni solowe Aleksandra Zarzyckiego – rekonesans 

Aleksander Zarzycki (1834-1895) należy do przedstawicieli polskiej muzyki epoki 

romantyzmu drugiej połowy XIX wieku. Jak wiadomo, czas ten w muzyce polskiej jest 

okresem wciąż niedostatecznie przebadanym przez historyków. Być może właśnie, dlatego 

twórczość Zarzyckiego nadal pozostaje materiałem nieznanym szerokiemu gronu odbiorców.  

Największą część dorobku artystycznego Zarzyckiego stanowią pieśni solowe. Jest ich 

blisko sześćdziesiąt. Z jednej strony jego pieśni były często krytykowane, m.in. za błędną 
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akcentuację języka oraz nie zawsze odpowiednie zastosowanie kontrapunktu (Nowak-

Romanowicz, 1966). Z drugiej jednak strony pieśni solowe Zarzyckiego można uznać za 

warte uwagi, bo nie odbiegają pod względem walorów artystycznych od np. znanych pieśni 

moniuszkowskich. W czasach współczesnych Zarzyckiemu odbiorcy cenili sobie proste 

melodie, wyrazową rolę akompaniamentu oraz wykorzystywane w pieśniach teksty poetyckie 

(Dziębowska, 2012). 

Okres, w którym Zarzycki tworzył swoje pieśni przypada na dwie fazy rozwojowe tego 

gatunku „szczytowo-romantyczną” (op. 2 i op. 9) oraz fazę „późnoromantyczną” (pozostałe 

pieśni). 

Zarzycki w swoich pieśniach wykorzystywał bardzo zróżnicowane teksty poetyckie. 

Sięgał po wiersze poetów cieszących się wielką sławą oraz tych mniej znanych, po wiersze 

poetów rodzimych oraz zagranicznych. Każda z pieśni była oddzielną historią liryczną – 

kompozytor nie łączył swoich pieśni w cykle. Zarzycki wydawał swoje pieśni głównie  

w postaci mniejszych bądź większych zbiorów – zdarzały się jednak w jego dorobku pieśni 

pojedyncze, nieujmowane w ramach opusów.
136

 Najobszerniejszymi zbiorami pieśni 

Zarzyckiego były dwa Śpiewniki na jeden głos op.13i 14, w których można zaobserwować 

świadome nawiązanie do Śpiewnik w domowych Stanisława Moniuszki.  

W pieśniach solowych Zarzyckiego można dostrzec pewne preferencje kompozytora w 

wyborze tekstów poetyckich. Po dzieła niektórych poetów sięgał wielokrotnie, podczas gdy 

wiersze innych poetów znajdowały tylko jednokrotnie swą aplikację w jego pieśniach. 

Zdecydowanie chętniej Zarzycki sięgał po teksty poetów rodzimych (aż w 42 pieśniach) niż 

po teksty poetów obcych (w 14 pieśniach).W przypadku pieśni pisanych do słów polskich 

poetów, Zarzycki aż siedmiokrotnie wykorzystał wiersze tych samych twórców. Jednak 

zdecydowanie najczęściej, bo aż piętnastokrotnie, pisał swoje pieśni do słów Adama Asnyka. 

4. Miejsce twórczości Adama Asnyka w kręgu polskiej pieśni 

Poezja Adama Asnyka cieszyła się wielką popularnością zarówno w czasach 

współczesnych pisarzowi, jak i dziś. Świadczyć o tym może chociażby fakt licznego 

aplikowania wierszy poety do solowych pieśni polskich doby romantyzmu i okresu Młodej 

Polski. Dane na ten temat przywołuje Kazimierz Wóycicki, odnoszący się do 

siedemdziesięciu utworów poetyckich Asnyka, znajdujących swoje opracowanie muzyczne  

w blisko stu- sześćdziesięciu kompozycjach ponad pięćdziesięciu kompozytorów (Wóycicki, 

1931). 

                                                 
136

 Wszystkie zbiory pieśni Aleksandra Zarzyckiego zostały wymienione w haśle encyklopedycznym 

„Aleksander Zarzycki” autorstwa Chmary – Żaczkiewicz w biograficznej części Encyklopedii muzycznej PWM. 
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Jak już wcześniej wspomniano, sam Zarzycki zastosował w swych pieśniach wiersze 

Asnyka aż piętnaście razy. Były to następujące pieśni: 

- Serenada (ze Śpiewnika na jeden głos op. 13) 

- Między nami nic nie było (ze Śpiewnika na jeden głos op. 13) 

- Ach jak mi smutno (ze Śpiewnika na jeden głos op. 13) 

- R żne łzy (ze Śpiewnika na jeden głos op. 13) 

- Tęsknota (z Drugiego śpiewnika na jeden głos op. 14) 

- Idź dalej(z Drugiego śpiewnika na jeden głos op. 14) 

- Siwy koniu (ze zbioru Pięć pieśni. Z motyw w ludowych op. 15) 

- Szumi w gaju brzezina (ze zbioru Pięć pieśni. Z motyw w ludowych op. 15) 

- Bł ka sięwicher w polu (ze zbioru Pięć pieśni. Z motyw w ludowych op. 15) 

- Nie będęCię rwała (ze zbioru Pięć pieśni. Z motyw w ludowych op. 15) 

- Siedzi ptaszek na drzewie (ze zbioru Pięć pieśni. Z motyw w ludowych op. 15) 

- Panieneczka (ze zbioru Dwa śpiewy op. 28) 

- Astry (ze zbioru Dwa śpiewy op. 28) 

- Barkarola (ze zbioru Dwa śpiewy op. 28) 

- Słonko (pieśń niewydana, rękopis). 

5. Tematyka pieśni solowych Zarzyckiego do tekstów Asnyka 

Twórczość poetycka Asnyka przyjmowała różne kierunki i podejmowała rozmaite 

tematy. W solowych pieśniach Zarzyckiego do słów Asnyka dominującą tematyką jest 

tematyka miłosna, występuje ona niemal w każdej pieśni kompozytora do tekstu tego poety. 

W większości przypadków mowa jest o miłości niespełnionej, nieszczęśliwej. Taką tematykę 

można odnaleźć w pieśniach: Między nami nic nie było, R żne łzy, Tęsknota, Siwy koniu, 

Szumi w gaju brzezina, Bł ka się wicher w polu, Nie będę cię rwała, Astry oraz Barkarola. 

Miłość, której towarzyszą rozstania związane z sytuacją powstańczą można z kolei 

zaobserwować w pieśniach R żne łzy, Szumi w gaju brzezina oraz Nie będę cię rwała. 

Sytuacjom lirycznym w tych pieśniach towarzyszą motywy związane z opłakiwaniem bliskiej 

osoby, która jest „daleko” i być może „nie wróci’ - w domyśle - z wojny. 

Kolejnym obliczem miłości w poezji Asnyka, które pojawia się w pieśniach 

Zarzyckiego jest miłość szczęśliwa, pełna optymizmu i nadziei, której często towarzyszą 

liczne porównania do natury. Taki obraz miłości został przedstawiony w pieśniach 

Panieneczka oraz Serenada. Wspomniane już nawiązania do natury są motywem 

idiomatycznym dla twórczości Asnyka. Świat przyrody, w tym kwiaty pojawiają się bardzo 

często w wierszach poety, zarówno w tych optymistycznych, które opisują pozytywne 
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przeżycia podmiotu lirycznego, jak i w tych, w których przedstawione jest cierpienie 

lirycznego ja. W przypadku stosowania opisów przyrody w utworach naznaczonych 

cierpieniem, bardzo często przyroda przyjmuje rolę obserwatora ludzkich nieszczęść. 

Ostatnią grupą tematyczną, jaką można odnaleźć w pieśniach Zarzyckiego do słów 

Asnyka, jest tematyka egzystencjalna. W tych pieśniach poruszane są problemy dotyczące 

życia i śmierci, a także innych wartości, które powinny być istotne w życiu człowieka. Wśród 

takich pieśni można wyróżnić pieśń Idź dalej, w której podmiot liryczny prosi o rychłą 

śmierć, Siedzi ptaszek na drzewie opowiadającą o poszukiwaniu szczęścia oraz pieśń Nie 

m w, która mówi o braku dostrzegania przez człowieka pewnych życiowych możliwości. 

6. Sposób traktowania wiersza w pieśniach 

 Jednym z założeń romantycznej pieśni solowej było tworzenie opracowań muzycznych, 

które odpowiadały formie poetyckiej tekstu oraz jego walorom wyrazowym. Fragmenty 

pieśni mogły być oparte na tym samym materiale motywicznym. Działo się tak wówczas, gdy 

opracowywany tekst poetycki miał regularną strukturę (układ stroficzny, układ rymów),  

a afekt wywoływany tekstem poetyckim został wiernie oddany poprzez strukturę muzyczną. 

Jednak w przypadku, gdy odcinki tekstu różniły się strukturalnie, bądź afekt wypowiadanych 

słów zmieniał się, konieczna okazywała się ingerencja kompozytora, czasami nie tylko  

w samą warstwę muzyczną, lecz także w warstwę słowną. Kompozytorzy bardzo często, 

chcąc wiernie oddać, czy szczególne podkreślić walory wyrazowe poszczególnych słów  

w opracowaniu muzycznym, stosowali powtórzenia niektórych słów, a czasem całych wersów 

wiersza. Praktyka ta była bardzo częsta w pieśniach solowych. Zabieg powtarzania słów  

w pieśni, poza aspektem wyrazowym, miał także na celu zachowanie ścisłej zależności 

pomiędzy prozodią tekstu a formą muzyczną.  

Również w pieśniach Zarzyckiego daje się zaobserwować ingerencja kompozytora  

w oryginalny tekst poetycki. Wprowadzanie modyfikacji tekstowych przyjmowało różną 

funkcję, a także różny stopień zaawansowania. 

Jednym z zabiegów, jakim poddawał Zarzycki tekst poetycki, było powtarzanie 

wybranych słów lub wersów wiersza. Miało to na celu podkreślić tak wyróżnione frazy 

tekstowe i wzmocnić ich wyrazowość. Jako przykład może tutaj posłużyć fragment pieśni 

R żne łzy, w której Zarzycki powtarza słowa „z żałości”, właśnie w celu wzmocnienia 

wyrazowości. Co ciekawe, przy drugim pojawieniu się tych słów kompozytor dodatkowo 

podkreśla ich wydźwięk stosując dynamikę fortissimo. 
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Przykład 1. A. Zarzycki, Różne łzy, t. 33 – 37. Źródło: Transkrypcja własna 

 

Powtarzanie przez Zarzyckiego wybranych słów tekstu wiersza w pieśni można 

zaobserwować niemal w każdym jego utworze. 

Ingerencja w tekst słowny może przyjmować również funkcję formotwórczą, wówczas 

powtórzeniu ulegają większe części tekstu oryginalnego (nierzadko są to całe strofy). Tego 

typu zabieg możemy zaobserwować chociażby w pieśni Siwy koniu. W tej pieśni powtórzony 

został niemal każdy z wersów. Powielenie przez Zarzyckiego wersów, z jednej strony 

podkreśla ich wyrazowość, ale co ważniejsze –przyczynia się do zmiany formy utworu, która 

ulega rozbudowaniu. Zmianę tekstu przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 1. Rozbudowanie tekstu poetyckiego w pieśni Siwy koniu na przykładzie dwóch pierwszych zwrotek 

Tekst oryginalny wiersza Tekst wykorzystany w pieśni 

 

Siwy koniu, siwy koniu! 

Coś tak zadumany? 

Nie wiesz drogi, nie wiesz drogi. 

Do mej ukochanej? 

 

Moja miła nas rzuciła, 

Nie wyrzekłszy słowa: 

Jak nie znajdziesz do niej drogi, 

Zginąć nam gotowa! 

 

Siwy koniu, siwy koniu! 

Coś tak zadumany? 

Siwy koniu, siwy koniu! 

Coś tak zadumany? 

Nie wiesz drogi, nie wiesz drogi, 

Do mej ukochanej? 

Nie wiesz drogi, nie wiesz drogi, 

Do mej ukochanej? 

 

Moja miła nas rzuciła,  

Nie wyrzekłszy słowa, 

Nie wyrzekłszy słowa: 

Jak nie znajdziesz do niej drogi, 

Zginąć nam gotowa! 

Jak nie znajdziesz do niej drogi, 

Zginąć nam gotowa! 

Zginąć nam gotowa! 

 

 

Można postawić ogólny wniosek, że właściwości formalne tekstu poetyckiego nie 

zawsze decydują o formie utworu słowno-muzycznego. Kompozytor miał możliwość 

indywidualnego potraktowania wiesza i nadawania mu nowego kształtu. W ten sposób 

kompozytorzy ukazywali swoje twórcze podejście do tekstu, przejawiające się w dobieraniu 

odpowiednich środków muzycznych, które miały w pełni oddać odpowiednią wyrazowość 

dzieła poetyckiego (Chomiński, 1974). 
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7. Schematy formalne pieśni 

W romantyzmie można mówić o wykształceniu się trzech głównych typów pieśni – 

pieśni zwrotkowej, wariacyjnej oraz przekomponowanej. Nie zawsze były to jednak „czyste 

formy”, bardzo często można było zauważyć ich wzajemne przenikanie się, co prowadziło do 

powstawania np. pieśni zwrotkowych z wariantami (Poniatowska, 2010).  

Pieśniami do słów Asnyka, w których Zarzycki zastosował model zwrotkowy są pieśni 

Serenada oraz Siwy koniu. W nich każda zwrotka oparta jest na tym samym materiale 

muzycznym. Tęsknota, Szumi w gaju brzezina, Nie będę cię rwała to z kolei pieśni, w których 

zastosowano model pieśni wariacyjnej, w której każda zwrotka to materiał muzyczny oparty 

na wariantowaniu poprzedniej części. Model pieśni przekomponowanej można z kolei 

odnaleźć w kompozycjach Idź dalej i Siedzi ptaszek na drzewie, natomiast przykładami 

pieśni, w których brak jednolitego schematu formalnego są Nie m w oraz Ach jak mi smutno! 

8. Sposoby opracowywania partii wokalnych 

Podstawowym elementem pieśni solowej jest niewątpliwie partia wokalna. To właśnie 

na tej płaszczyźnie dochodzi do umuzycznienia tekstu poetyckiego. Jak zauważył Bohdan 

Pociej – istotą romantycznej pieśni jest jej „śpiewność” (Pociej, 1985). Na wspomnianą 

„śpiewność” składają się takie elementy jak: przewaga ruchu sekundowego, wzbogacenie 

artykulacją legato, jednostajność rytmiczna, wykorzystywanie głównie sylabicznego 

opracowania tekstu, ambitus głosu mieszczący się w dwóch oktawach. 

W pieśniach solowych Zarzyckiego do słów Asnyka można odnaleźć wiele cech 

spośród wymienionych wyżej. W całym omawianym repertuarze występuje melodyka 

kantylenowa, często o falistym konturze. W każdej pieśni w przeważającym stopniu tekst 

słowny opracowany jest w sposób sylabiczny, a najczęściej występującymi wartościami 

rytmicznymi w przebiegu partii wokalnej są ósemki bądź ćwierćnuty. Ambitus partii 

wokalnej w analizowanych tu pieśniach mieści się między oktawą a undecymą. 

9. Realizacja partii akompaniamentu 

Już od czasów największego twórcy romantycznych pieśni – Schuberta – 

akompaniament zaczynał zyskiwać na znaczeniu. W pieśniach solowych można mówić  

o kilku zasadniczych funkcjach akompaniamentu, są nimi: funkcja podpory harmonicznej, 

zdwajanie głosu wokalnego, funkcja wyrazowa i/lub ilustracyjna oraz funkcja integrująca.  

W XIX-wiecznych pieśniach solowych instrumentem, który pełnił funkcję akompaniamentu, 

był głównie fortepian. W związku z tym kompozytorzy dobierali takie środki muzyczne, jakie 

mogły być zrealizowane na tym instrumencie.  
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Pieśni Zarzyckiego do słów Asnyka są utworami o bardzo zróżnicowanych 

opracowaniach partii akompaniamentu. Czasami są to proste, akordowe przebiegi, a innym 

razem – struktury nieco bardziej skomplikowane. W każdej z tych pieśni akompaniament 

pełni funkcję podpory harmonicznej oraz funkcję integrującą i w większości przypadków 

także funkcję wyrazową. Funkcja zdwajania partii wokalnej pojawia się natomiast aż  

w siedmiu badanych pieśniach: Między nami nic nie było, Nie m w, Siedzi ptaszek na drzewie, 

Astry, Szumi w gaju brzezina, Barkarola oraz Słonko. 

Ciekawy przykład zastosowania funkcji wyrazowo-ilustracyjnej przez kompozytora 

można zaobserwować w pieśni Serenada. Serenada jest utworem, którego tradycja sięga XVI 

wieku. Był to rodzaj pieśni miłosnej wykonywany przez śpiewaków pod oknem ukochanej, 

któremu towarzyszył akompaniament gitarowy. Zarzycki w partii akompaniamentu Serenady 

zastosował artykulację arpeggio, która daje jednoznaczne skojarzenie z imitacją techniki gry 

na gitarze. 

 

Przykład 2. A. Zarzycki, Serenada, t. 1 -5. Źródło: Gebethner i Wolff, Warszawa 1905 

 

10. Harmonia 

Pod względem harmoniki, analizowany repertuar cechuje się typowym dla romantyzmu 

uwrażliwieniem kompozytora na rolę tego elementu dzieła muzycznego w kształtowaniu 

narracji muzycznej. Harmonika przyczynia się do integracji dzieła muzycznego, stanowiąc 

swego rodzaju szkielet dla całego utworu. Czynnik harmoniczny może pełnić również funkcję 

wzmacniającą wyrazowość danej pieśni. Jednym z podstawowych środków wyrazowych 

osiąganych poprzez harmonię jest ustalenie dla pieśni jej trybu, durowego –kojarzącego się  

w kulturze zachodnio-europejskiej z nastrojem pogodnym oraz molowego – stosowanego dla 

podkreślenia nastrojów związanych ze smutkiem, cierpieniem. W pieśniach solowych 

Zarzyckiego do słów Asnyka przeważają tonacje durowe (jest ich dziewięć). W większości 

pieśni można zaobserwować także operowanie zmianami trybów w obrębie całego utworu, są 

to jednak w głównej mierze zmiany oparte na wzajemnych relacjach akordów z triady 

harmonicznej oraz jej akordów paralelnych. Zazwyczaj wtedy, gdy zmieniają się tryby 
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prezentowanych akordów, zmienia się także i nastrój pieśni. Przykład takich zmian można 

zaobserwować w pieśni Nie będę cię rwała. Utwór ten został napisany w tonacji F-dur  

i w przeważającej jego części dominuje pogodny nastrój. Jednak w momencie pojawiania się 

fraz tekstowych „nie ma już s siada, co kwiaty wykrada”, wyrażających swego rodzaju 

tęsknotę – wówczas pojawiają się akordy molowe.  

11. Krótkie podsumowanie 

Analiza strukturalna i stylo-krytyczna pieśni Zarzyckiego napisanych do słów Asnyka 

pozwala stwierdzić, że wpisują się one w nurt tzw. romantycznej pieśni solowej. Punktem 

wyjścia dla stworzenia pieśni staje się tekst poetycki, którego odpowiedni dobór jest 

czynnikiem niezwykle istotnym podczas całego procesu komponowania. Przepełniona 

emocjonalnością poezja Asnyka pozwoliła Zarzyckiemu na zaprezentowanie swojego kunsztu 

kompozytorskiego z zastosowaniem zróżnicowanych środków stylistycznych i wyrazowych. 

Warto jednak zaznaczyć, że przedstawione w niniejszym artykule bardzo wybiórczo tylko 

pewne aspekty analizy pieśni Zarzyckiego do słów Asnyka stanowią jedynie zarys ogólnej 

stylistyki omawianych dzieł i z uwagi na ograniczenia formalne, jakie stawia zakres artykułu 

– nie wyczerpują tematu w pełni. 

12. Literatura 

Chomiński J., Wilkowska – Chomińska K., Formy muzyczne. Pieśń, PWM, Kraków 1974, s. 

206. 

Wójcik D., ABC Form muzycznych, MusicaIagiellonica, Wydanie V, Kraków 2006, s. 148. 

Sadie S. (red.), The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Vol. 23, Second Edition, 

Oxford University Press, United Kingdom 2002, s. 713. 

Poniatowska I., Historia Muzyki Polskiej. Tom V. Romantyzm, część druga A. Tw rczość 

muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, 1850 – 1900, Sutkowski Edition, Warszawa 2010,  

s. 163 – 165. 

Tomaszewski M., Pieśń polska „wieku uniesień”. Rekonesans [w:] Nowik W. (red.), Topos 

narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku, tom I, Akademia Muzyczna im.  

F. Chopina, Warszawa 2006, s. 59. 

Nowak – Romanowicz A., Z dziej w polskiej kultury muzycznej.Od oświecenia do Młodej 

Polski, t. 2, PWM, Kraków 1966, s. 452. 

Dziębowska E. (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM, Część Biograficzna, Tom 12, PWM, 

Kraków 2012, s. 334. 

Wóycicki K., Asnyk wśr d pr d w epoki, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytut 

Popierania Nauki, Warszawa 1931, s. 194. 



295 

 

Pociej B., Pieśń [w:] „Ruch Muzyczny”, nr 13, PWM, Kraków 1985, s. 14. 

  



296 

 

Odbicie historii i geografii regionu w urbanonimach na przykładzie 

bułgarskiego miasta Sopot 

 

Pucko Lidia 
(1) 

 
1 
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Lidia Pucko: lidiapucko@gmail.com 

 

Streszczenie 

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z opracowaniem onomastycznym nazewnictwa miejskiego 

bułgarskiego miasta Sopot. Urbanonimy są odbiciem historii i specyfiki regionu. Badając nazewnictwo miejskie 

zauważyć można szerokie nawiązania do osób urodzonych w Sopocie, zasłużonych dla miasta i bohaterów 

narodowych. Część z urbanonimów odnosi się do obiektów geograficznych w pobliżu miasta. W artykule 

przedstawiony został podział nazewnictwa na grupy, który pomaga w dalszej analizie. Grupy urbanonimów 

zostały krótko scharakteryzowane przedstawiając ich odniesienia do historii miasta i geografii regionu. 

 

Słowa kluczowe: onomastyka, urbanonimia, Bułgaria, Sopot, nazewnictwo miejskie 

 

Reflection of the history and geography of the region in urbanonyms on the 

example of the Bulgarian city of Sopot 

 

Summary 

The article deals with issues related to the onomastic development of the urban names of the Bulgarian city of 

Sopot. Urbanonyms are a reflection of the history and specificity of the region. When studying urban names, one 

can notice broad references to people born in Sopot, distinguished for the city and national heroes. Some of the 

urbanonyms refer to geographical objects near the city. The article presents the division of names into groups, 

which helps in further analysis. Groups of urbanonyms have been briefly characterized by presenting their 

references to the city's history and geography of the region. 

 

Keywords: onomastics, urbanonymy, Bulgaria, Sopot, street names 

 

1. Wstęp 

Niezwykle interesującą i rozległą dziedziną językoznawstwa jest onomastyka, która 

bada pochodzenie nazw geograficznych i osobowych. Słowo onomastyka
137

 pochodzi od 

greckiego słowa ὄνομα i oznacza ‘imię’, natomiast ὀνομαστικός znaczy ‘związany 

z imieniem’. Ten szeroko rozbudowanym dział nauki, możemy podzielić między innymi na 

toponimię
138
, której przedmiotem badań są nazwy miejscowe, oronimię

139
, badającą 

nazewnictwo górskie, hydronimię
140
, zajmującą się nazwami wód (rzeki, jeziora, morza),  

a także fitonimię (nazwy roślin) itd. W swojej pracy skupiłam się na urbanonimii, czyli 

nazewnictwie miejskim, a jako obiekt swoich badań wybrałam bułgarskie miasto Sopot. 

Pracując nad nazwami ulic w Sopocie szczególną uwagę zwróciłam na zależność, w jaki 

                                                 
137

 Onomastyka w: Słownik wyraz w obcych, pod. red. E. Sobol, Warszawa 1995, str. 793. 
138

 Toponimia, Ibidem, str. 1115. 
139

 Oronimia, Ibidem, str. 803. 
140

 Hydronimia, Ibidem, str. 453. 
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sposób historia i geografia regionu wpłynęła na nazewnictwo miejskie. Zdecydowałam się na 

pracę nad urbanonimami Sopotu ze względu na bogatą historię miasta.  

2. Położenie i historia miasta 

Sopot to miasto w centralnej Bułgarii w okręgu płowdiwskim oddalone około 136 km 

od Sofii i około 64 km od Płowdiwu. Miasto znajduje się u stóp gór Stara Płanina praktycznie 

w środkowej jej części, na wysokości około 510 m.n.p.m. Miasto jest niewielkie, jego 

powierzchnia to zaledwie 36 km
2
 i zamieszkuje je według najnowszych danych (z 31 grudnia 

2018r.) 8197 mieszkańców
141
. Dla porównania powierzchnia naszego rodzimego Sopotu 

wynosi 17km
2
, a liczba mieszkańców jest ponad trzykrotnie większa (obecnie 

33500 mieszkańców
142
). Początki miasta datuje się na XIV wiek jednak pierwsze pozostałości 

osadnictwa na tym terenie szacowane są nawet 3000 lat wstecz. W okolicach Sopotu 

znalezione zostały monety wykonane z brązu, złota i srebra. Według historyków monety te 

wybijano za czasów panowania trackich władców m.in. Seutesa II i Seutesa III, ale i także 

Filipa II Macedońskiego i Aleksandra Wielkiego. Sopot był również jednym z centrów 

bułgarskiego odrodzenia narodowego i związanych z nim walk wyzwoleńczych w XIX 

wieku. Tutaj w 1850 roku rodzi się jeden z najwybitniejszych bułgarskich pisarzy Iwan 

Wazow
143
, który w swoich dziełach wspomina rodzinne miasto. Dziś rodzinny dom literata 

funkcjonuje jako muzeum i jest na liście 100 narodowych obiektów turystycznych Bułgarii
144

. 

Na tej liście znajduje się również sopocki żeński klasztor Ofiarowanie Najświętszej Marii 

Panny, którego początek sięga, aż  XVII wieku. To tylko krótki zarys bardzo bogatej  

i ciekawej historii Sopotu, której ogromną część możemy zauważyć w nazewnictwie 

miejskim. Nad tym aspektem chciałabym się głownie skupić w mojej pracy. Jest to niezwykle 

interesujące jak historia, geografia regionu wpływa na toponimię i urbanonimię miast. A więc 

jak duży wpływ na nazewnictwo ulic Sopotu ma jego przeszłość i położenie geograficzne?  

3. Urbanonimia miasta 

Pracując nad onomastyką nie sposób jest nie zwrócić szczególnej uwagi na etymologię 

ojkonimu Sopot (bułg. Сопот). Cопотъ
145

 z prasłowiańskiego oznacza źródło, szumiący 

potok. W bułgarskim słowniku etymologicznym znajdujemy jeszcze jedno znaczenie 

toponimu. Sopot
146

 może także oznaczać drewnianą rurę, której zadaniem było 

                                                 
141

 https://www.nsi.bg/bg/  [dostęp: 31.03.2020r.] 
142

 https://bip.sopot.pl/a,14601,liczba-mieszkancow.html [dostęp: 31.03.2020r.] 
143

 https://liternet.bg/publish/ azo / [dostęp: 30.03.2020r.] 
144

 https://www.btsbg.org/nacionalni-dvizheniya/100-nacionalni-turisticheski-obekta [dostęp: 30.03.2020r.] 
145

 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wrocław, 1984. s. 360 
146

 Български етимологичен речник том VI (слово – терясвам), ред. Тодор Ат. Тодоров, София 2011, 

с 335-336, 
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doprowadzanie wody do czeszmy. Nadanie miastu takiej nazwy jest jak najbardziej logiczne, 

miasteczko otoczone jest górami, a w pobliżu niego znajdują się źródła, wodospady oraz 

rzeka Leewica, ponadto, co starsze zabudowy w mieście posiadają pozostałość wcześniej 

wspomnianych drewnianych rur, którymi dostarczano wodę. Jednak zanim Sopot otrzymał 

nazwę, pod którą funkcjonuje obecnie, nazywany był Biała Czerkwa, następnie Turcy 

przetłumaczyli toponim na Akçe Kilisi (dosłownie Biały Kościół, Biała Cerkiew od cerkwi, 

która znajdowała się w mieście). W latach 1950 – 1965 miasto nazywało się Wazowgrad, ku 

upamiętnieniu pisarza. Jako ciekawostkę dodam, że szukając informacji o etymologii 

toponimu i historii miasta natrafiłam na kilka miejscowości i wsi o tej samej nazwie. 

Oczywiście oprócz naszego polskiego Sopotu taką samą nazwę mają trzy wsie w Albanii, 

dwie na Ukrainie i w Bułgarii, jedna w Bośni i Hercegowinie, oraz jedna miejscowość  

w Chorwacji, Macedonii Północnej, Serbii oraz w Rumunii.  

Badając nazewnictwo ulic Sopotu od razu dostrzegamy pewną zależność. 

W nazewnictwie miejskim zdecydowanie dominują urbanonimy pochodzące od nazw 

osobowych, nieco mniejszymi grupami są ulice związane z faktami historycznymi  

i urbanonimy geograficzno-topograficzne. Po przeanalizowaniu wszystkich nazw ulic 

postanowiłam je pogrupować, co zdecydowanie pomogło w dokładniejszej analizie 

nazewnictwa. Do pracy nad stworzeniem podziału ulic szczególnie przydatnymi okazały się 

dwa dzieła z zakresu onomastyki: Kwiryna Handke Polskie nazewnictwo miejskie  oraz 

Płowdiw w nazwach. Historia i wsp łczesność w toponimii zapisane Patryka Borowiaka. 

Stworzony przeze mnie podział urbanonimów wygląda następująco (pod każdą kategorią 

wymieniłam nazwy ulic należące do danej grupy): 

1. Nazwy osobowe pochodzące od imion pisarzy i poetów: 

Иван Вазов, Любен Каравелов, Пенчо Славейков, Христо Ботев; 

2. Nazwy osobowe pochodzące od postaci związanych z ruchem narodowowyzwoleńczym: 

Кирил  Слепов, Фратю Попов, Ганчо Попниколов, Васил Левски, Тодор 

Каблешков, Гоце Делчев, Йордан Войвода, Иван Загубански, Гьока Павлов, Георги 

Бенковски, Панайот Волов, Стефан Караджа, Лиляна Димитрова, Хаджи Димитър, 

Вельо Войвода;    

3. Nazwy osobowe pochodzące od imion polityków i wojskowych: 

Александър Стамболийски, Матей Стойков, ген. Карцов, Иван Луизов, ген. Георги 

Ямаков, Георги Сава Раковски, Майор Гуджев, ген. Андреев, Пенчо Дворянов, 

Васил Коларов, Трайчо Костов; 

4. Nazwy osobowe pochodzące od imion postaci związanych z kościołem prawosławnym: 
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Кирил Нектариев, Аверкий Петрович, Св. св Кирил и Методий, Отец Паисий, 

Софроний Врачански; 

5. Nazwy osobowe pochodzące od imion postaci związanych z Sopotem: 

Баба Неделя, Ставри Костов, Съба Вазова, Мария Българова; 

6. Nazwy osobowe pochodzące od imion nauczycieli i pedagogów: 

Калист Луков, Йордан Ненов, Райна Княгиня; 

7. Nazwy ulic pochodzące od imion postaci literackich: 

Дякон Викентий, Колчо Слепия, Бойчо Огнянов; 

8. Nazwy ulic geograficzno-topograficzne: 

Стара планина, Трапето, Добрила, Леевица, Незабравка, Зил пролез; 

9. Nazwy ulic związane z faktami historycznymi: 

3 март, 1 май, 8 март; 

10. Metaforyczne nazwy ulic; 

Борова гора, Опълченска, Мир, Възраждане; 

11. Nazwy ulic niejasne i dwuznaczne: 

Стефан Странджата, Георги Николов, Тана Павлова, Поп Еньо Николов, Христо 

Манчев, Христо Маджаров. 

W Sopocie znajdują się łącznie 63 ulice, aby nie opisywać każdej z nich zdecydowałam 

się na krótką charakterystykę tylko niektórych co ciekawszych z ulic.  

Zdecydowanie najbardziej znaną i najbardziej charakterystyczną postacią związaną 

z Sopotem jest, urodzony właśnie tam, Iwan Wazow. Iwan Wazow to jeden  

z najwybitniejszych pisarzy bułgarskich. W swoim sztandarowym dziele Pod jarzmem 

popularyzuje rodzinne miasto pod dawną nazwą: Biała czerkwa. W urbanonimii miasta 

zauważamy wiele nawiązań do literata i jego twórczości. Główny bulwar, biegnący przez całe 

miasto, nosi imię Iwana Wazowa, tak samo nazwano główny plac w mieście, szkołę oraz dom 

kultury. Trzy ulice nazwane zostały imionami bohaterów głównego dzieła pisarza (Pod 

jarzmem): Bojczo Ognianow, Kolczo Slepija oraz Diakon Wikentij. Ciekawym jest fakt, że 

postacie te wzorowane są na prawdziwych mieszkańcach Sopotu, którzy działali w ruchu 

wyzwoleńczym. Do ulic związanych w pewien sposób z autorem można zaliczyć także ulicę: 

Syba Wazowa. Jest to ulica nazwana na cześć matki pisarza. Syba Wazowa
147

 była poetką  

i przedstawicielką kobiecej organizacji Postojanstwo. Organizowała w swoim domu 

                                                 
147

 http://epicenter.bg/article/Baba-saba- azo a/131639/11/0 [dostęp: 29.03.2020r.] 
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spotkania dla młodych dziewcząt, podczas, których uczyła je między innymi literatury  

i historii Bułgarii.  

Oczywiście w mieście znajdziemy nie tylko nazewnictwo miejskie powiązane 

z Wazowem. Urbanonimami nazwanymi na cześć innych literatów są np. ulice: Luben 

Karawełow i Christo Botew. Luben Karawełow urodził się 7 listopada 1834 lub 1837 roku 

w Kopriwszticy, zmarł 21 stycznia 1879 w Ruse. Czynnie włączał się w ruch 

narodowowyzwoleńczy, a jego bratem był Petko Karawełow, premier i minister Bułgarii. 

Luben Karawełow znany jest z takich dzieł jak Bułgarzy dawnych czas w, Mamisynek czy 

Bogaty nędzarz. Christo Botew uznawany jest za wieszcza narodowego. Był czołowym 

działaczem odrodzenia narodowego. Urodził się 6 stycznia 1848 w Kałoferze, poległ w walce 

1 czerwca 1876 roku w górach Starej Płaniny.  

Sopot, jako jeden z centrów walk o niepodległość Bułgarii charakteryzuje się tym, że 

wiele ulic nazwanych jest właśnie nazwiskami osób powiązanymi z ruchem 

narodowowyzwoleńczym. Grupa urbanonimów pochodzących od nazwisk rewolucjonistów 

jest najliczniejszą grupą, pozwolę sobie, krótko opisać niektóre z postaci: 

 Fratio Popow – urodzony w 1846 roku w Sopocie. Członek Sopockiego Komitetu 

Rewolucyjnego założonego przez Wasyla Lewskiego. Jest inspiracją dla postaci Fratia  

w  powieści Iwana Wazowa Pod jarzmem. 

 Ganczo Popnikołow – członek Sopockiego Komitetu Rewolucyjnego założonego 

w 1869 roku. 

 Wasyl Lewski – Lewski jest największym bohaterem Bułgarii często nazywanym 

apostołem wolności. Nie tylko zakłada w Sopocie komitet rewolucyjny, ale 7 grudnia 

1858 roku składa śluby diakona w sopockim monastyrze św. Spas i przyjmuje imię 

Ignacy w 1861 roku decyduje się opuścić zakon i poświęca się działalności 

narodowowyzwoleńczej. Za swoją działalność zostaje pojmany i stracony 18 lutego 1873 

roku w Sofii. 

 Kirił Slepow – urodzony w 1830 roku w Sopocie, uczestnik powstania kwietniowego 

aktywnie angażuję się w działania niepodległościowe. 

 Iwan Zagubanski – (ur. w Sopocie 1877 – 1903) działacz robotniczego ruchu 

rewolucyjnego, nielegalnie szmugluje czasopismo ,,Iskra” jest pierwszym w Bułgarii 

kurierem pracującym w podziemiu. Film powstały w 1968 roku opowiada jego historię.  

 Panajot Wołow – był rewolucjonistą z pseudonimem Petyr Bankow. Jeden z głównych 

członków Gjurgewskiego Komitetu Rewolucyjnego w powstaniu kwietniowym. 
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 Hadżi Dimityr – właściwie Dimityr Nikołow Asenow, ginie w wieku 28 lat podczas 

walki przeciw Turkom. Po jego śmierci Christo Botew poświęcił mu wiersz. 

Nie mniej liczną grupę stanowią nazwy osobowe pochodzące od imion polityków 

i wojskowych; 

 Aleksander Stambolijski był politykiem, liderem Bułgarskiego Ludowego Związku 

Chłopskiego. Po zamachu stanu 9 czerwca 1923 został odsunięty od władzy, kilka dni 

później zamordowany przez Wewnętrzną Macedońską Organizację Rewolucyjną. 

 Matej Stojkow żył w latach 1860 – 1928 był bułgarskim oficerem i kartografem oraz 

autorem pierwszej nawigacyjnej mapy Dunaju; 

 gen. Paweł Petrowicz Karcow był rosyjskim oficerem, który wyzwala Sopot i pobliskie 

miasteczka spod panowania tureckiego w 1878 roku. 

 Iwan Andreewicz Luizow rosyjski oficer uczestnik wojny rosyjsko-tureckiej w latach 

1877-1878, bierze udział w zimowym przejściu przez Starą Płaninę. 

Nazwy osobowe pochodzące od imion postaci związanych z kościołem prawosławnym 

nie stanowią dużej grypy, jednak są niej postacie, które są szeroko znane nie tylko w Bułgarii 

Święci Cyryl i Metody, zwani również Apostołami Słowian urodzili się w IX wieku 

w Salonikach, prowadzili misje chrystianizacyjne, najsławniejsza z nich to misja na 

Morawach. Cyryl i Metody stworzyli głagolicę, czyli 40 literowy alfabet, oparty na dialekcie 

sołuńskim. Rozpoczęli oni również przekład Pisma Świętego z greki. Urbanonim Otec Paisij 

odnosi się oczywiście do mnicha o imieniu Paisii Chilendarski. Urodził się on w Bańsku i był 

mnichem żyjącym w XVIII wieku, napisał Słowianobułgarsk  historię. Książka jest 

niezwykle ważnym dziełem dla Bułgarów, ponieważ jako pierwsza opowiadała dzieje 

Bułgarów i ich państwa. Inne nazwy ulic związanych z postaciami religijnymi to m.in.: Kirił 

Nektariew (żył w latach 1798 – 1870, duchowny zaangażowany w szerzenie oświaty) oraz 

Awerkij Petrowicz (1815 – 1877, duchowny i egzarcha Wracy).  

Tworząc podział nazewnictwa miejskiego Sopotu, oczywistym było, że pojawi się tam 

grupa urbanonimów pochodzących od imion postaci związanych z Sopotem. Grupa ta mogła 

być o wiele liczniejsza niż cztery nazwy ulic, jednak tak okrojona liczba spowodowana jest 

zrozumiałą decyzją, że pozostałe uranonimy lepiej pasowały do innych kategorii. Postacią, 

o której z całą pewnością nie można zapomnieć, gdyż jest ona ściśle związana z miastem to 

Nedelja Petkowa Karaiwanowa znana jako Baba Nedelja. Nedelja była nauczycielką 

i rewolucjonistką. Zdobywa elementarną wiedzę metodą wzajemnego nauczania w sopockim 

żeńskim monastyrze, później dokształca się sama i naucza w całej Bułgarii m.in. w Sofii 
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i Ochrydzie. Wraz ze swoją na córką Stanisławą szyje sztandar na polecenia Wasyla 

Lewskiego do powstania razłowskiego. Stawri Kostow Konstantinow (1830 – 1902) urodzony 

w Sopocie zajmuje się handlem gromadzi dużą fortunę i wspomaga swoje rodzinne miasto 

datkiem w wysokości 50 000 złotych lewów, co jest odpowiednikiem 16 kg złota, na budowę 

szpitala oraz 5000 złotych lewów by wspomóc cerkiew św. Piotra i Pawła w Sopocie. 

Do kategorii nazwy osobowych pochodzących od imion nauczycieli i pedagogów 

zaliczyłam trzy ulice: Kalist Lukow, Rajna Kniaginia i Jordan Nenow. Kalist Lukow żył 

w latach 1810 – 1862 nauczyciel szerzy oświatę na terenach Bułgarii, był uczniem Neofita 

Rylskiego. Rajna Kniaginia była nauczycielką i działaczką w ruchu narodowowyzwoleńczym, 

za swoją działalność trafiła do więzienia, gdzie była torturowana. Po uwolnieniu dalej 

poświęca się szerzeniu oświaty. 

Ciekawą grupą są urbanonimy od nazw geograficznych i topograficznych. W tej grupie 

znalazły się ulice takie jak Stara Płanina, Zli Prolez, czy Leewica. Nadanie tych nazw ulicom 

podyktowane jest oczywiście faktem, że wyżej wymienione obiekty znajdują się w pobliżu 

miasta. Stara Płanina to oczywiście pasmo górskie, u którego stóp położony jest Sopot, 

Leewica nawiązuje do hydronimu, a dokładnie do rzeki, która znajduje się niedaleko miasta. 

Warto dodać, że tak samo zatytułowany jeden z wierszy Iwana Wazowa. Przepaść na drodze 

Sopot – Dobriła nosi nazwę Zli Prolez, to tam schronienia szukali mieszkańcy Sopotu przed 

atakiem tureckim w 1877 roku (również wspomina o niej w swoich dziełach Iwan Wazow). 

Ulica Nezabrawka, w pobliżu miasta znajduje się schronisko górskie o takiej samej nazwie, 

warto zaznaczyć, że w Sopocie znajduje się początek najdłuższego na Bałkanach wyciągu 

linowego, którego ostatnią stacją jest właśnie schronisko Nezabrawka. Kolejnym 

urbanonimem noszącym taką samą nazwę jak schronisko górskie jest ulica Dobriła (położone 

jest w pobliskich górach). Interesująca jest ulica o nazwie Trapeto. Trapeto to wzgórze, które 

znajduje się w mieście, a prowadzi do niego wcześniej wspomniana ulica. W 2017 roku na 

wzgórzu został ustawiony napis: Aз съм българче, odnoszący się do jednego z wierszy Iwana 

Wazowa. 

Do grupy ulic, które nazwy związane z faktami historycznym należą ulice: 3 март – 

trzeci marca to Dzień Wyzwolenia Bułgarii spod panowania tureckiego. W 1878 roku na 

mocy traktatu w San Stefano Bułgaria wyzwoliła się spod panowania tureckiego, które trwało 

500 lat. Biorąc pod uwagę znaczenie miasta w działaniach niepodległościowych nie dziwi 

fakt, że bulwar Trzeciego marca jest drugą, co do wielkości ulicą w mieście. 1 май – pierwszy 

maja jest Międzynarodowym Świętem Pracy, w tym dniu w Bułgarii obchodzone jest także 
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Święto Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych. 8 март – ósmego marca  

w Bułgarii obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. 

Metaforyczne nazwy ulic to: Mir, czyli pokój, Borowa gora (sosnowy las). 

Opylczenska, jest to interesujący urbanonim biorący swoją nazwę od wyrazu 

опълченец, oznaczającego żołnierza, partyzanta z pospolitego ruszenia, biorącego udział 

w wojnie wyzwoleńczej w Bułgarii w latach 1877 – 1878. Ostatnią nazwą miejską zaliczanej 

do tej grupy jest ulica Wyzrażdanie (odrodzenie). 

Ostatnią kategorią jest grupa ulic dwuznacznych i niejasnych. W grupie znalazło się 

sześć osobowych nazw ulic, o których niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji 

w dostępnych mi źródłach.  Być może są to osoby związane z miastem, jednak są na tyle mało 

znane, że informacje na ich temat są trudno dostępne. Poniżej przedstawiam procentowy 

rozkład wszystkich urbanonimów: 

 

Wykres 1 Klasyfikacja urbanonimów – udział procentowy   

 

4. Podsumowanie 

Podsumowując, po przeanalizowaniu nazewnictwa miejskiego Sopotu zauważamy jego 

ścisłe powiązania z historią i geografią regionu. Zaklasyfikowanie każdej z ulic, do jednej  

 Nazwy osobowe pochodzące od imion pisarzy i poetów 6,3% 

 Nazwy osobowe pochodzące od postaci związanych z ruchem narodowowyzwoleńczym 23% 

 Nazwy osobowe pochodzące od imion polityków i wojskowych 17% 

 Nazwy osobowe pochodzące od imion postaci związanych z kościołem prawosławnym 8% 

  Nazwy osobowe pochodzące od imion postaci związanych z Sopotem 6,3% 

 Nazwy osobowe pochodzące od imion nauczycieli i pedagogów 4,7% 

  Nazwy ulic pochodzące od imion postaci literackich 4,7% 

 Nazwy ulic geograficzno-topograficzne 9,5% 

 Nazwy ulic związane z faktami historycznymi 4,7% 

 Metaforyczne nazwy ulic 6,3% 

 Nazwy ulic niejasne i  dwuznaczne 9,5% 
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z 11 grup zdecydowanie pomaga w dalszej pracy nad urbanonimamy. Z pośród 63 ulic, aż, 26 

(co stanowi 41% ogółu) odnosi się do osób powiązanych lub zasłużonych dla miasta bądź 

obiektów geograficznych w jego pobliżu. Duża część nazewnictwa miejskiego nawiązuje do 

postaci związanymi z polityką, oświatą czy duchowieństwem działających w okręgu Sopotu. 

Ulice noszą imiona wielu rewolucjonistów, którzy urodzili się i walczyli na tych terenach 

o niepodległość, logicznym, więc jest to, że znajdziemy tam również takie urbanonimy jak 

Pokój czy Odrodzenie. Oprócz bułgarskich bohaterów i rewolucjonistów, kilka ulic zostało 

poświęconych rosyjskim oficerom, którzy pomogli wyrwać się Bułgarom z niewoli tureckiej. 

W zestawieniu nie mogło też zabraknąć ulic nawiązujących do życia i twórczości wybitnego 

pisarza urodzonego w Sopocie Iwana Wazowa (7 z 63 ulic, czyli 11%). Na tym przykładzie 

widzimy, że onomastyka jest nie tylko nauką o etymologii nazw, ale jest także nauką, która 

daje szeroki ogląd pomagający zrozumieć przeszłość i kulturę nie tylko miasta, ale i regionu.  
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Summary 
The article discusses the legal basis of income tax from legal and natural persons and compares the provisions of 

the Republic of Poland regarding income tax with the provisions in force in the Republic of Cyprus. The article 

examined how entrepreneur-friendly tax policy affects the economy of this country using a formal and dogmatic 

analysis method. The study refers to corporate income tax (CIT) as well as to personal income tax (PIT) and the 

principles of their settlement in the compared countries. The author analyzes tax receipts in the countries studied 

per capita in order to reduce the surface differences of given countries. The presented data shows that the Cypriot 

liberal tax policy in 2019 resulted in income to the state budget in the amount of € 1.851,63 per capita, where in 

Poland despite the higher rate this income was € 652,23 per capita. 

 

Keywords: Poland, Cyprus, income tax, tax rates, corporate tax 

 

Kiedy mniej znaczy więcej - analiza porównawcza systemu podatkowego 

Polski i Cypru  

 

Streszczenie 
Artykuł omawia podstawę prawną podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych i porównuje przepisy 

Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące podatku dochodowego z przepisami obowiązującymi w Republice 

Cypryjskiej. W artykule zostało zbadane, w jaki sposób przyjazna przedsiębiorcy polityka podatkowa wpływa na 

gospodarkę tego kraju z zastosowaniem metody analizy formalno-dogmatycznej. Na potrzeby badań porównano 

przypadki Polski, oznaczające się średnią stawką podatkową w skali światowej 19% oraz Cypru, gdzie ten sam 

podatek wynosi 12,5%. W pracy zestawiono podatek dochodowego od osób prawnych (CIT) jak i podatek 

dochodowego osób fizycznych (PIT) i zasady ich rozliczania w porównywanych krajach. Autor analizuje 

wpływy podatkowe w badanych krajach w przeliczeniu na mieszkańca, aby zniwelować różnice powierzchniowe 

danych krajów. Z przedstawionych danych wynika, że cypryjska liberalna polityka podatkowa owocował  

w 2019 roku dochodem do budżetu państwa w wysokości 1.851,63 € w przeliczeniu na mieszkańca, przy czym 

w Polsce mimo wyższej stawki dochód ten wyniósł 652,23 € na mieszkańca. 

 

Słowa kluczowe: Polska, Cypr, podatek dochodowy, stawki podatkowe 

 

1. Wstęp 

All communities in the world apply taxes, as they are one of the basic sources of 

financing public goods in the state. By definition, they are defined as public law, free 

compulsory and non-returnable cash benefits to the Treasury, voivodship or commune, 

resulting from the Tax Act (Journal of Laws, 2017). Without taxes, it would be difficult to get 

state funding, allowances, parks and even streetlights. However, apart from the fiscal function 

providing income for the state budget, taxes regulate the taxpayer's income by determining the 

amount of redistribution a ailable to him (Nizioł, 2007). In addition, through tax policy, the 

state interferes with market mechanisms and the social situation (Szymański, 2018). Tax rules 
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vary widely in other countries. It is conditioned mainly by political and social factors. The 

importance of adopting a tax strategy is related to its impact on the economy of a given 

country. The amount of taxation in economic terms is affected by the level of economic 

development, the universality of production factors and the structure of payers (Mastalski, 

2005). In the European Union itself, we will meet with taxes whose rates vary widely, e.g. 

CIT from 9% in Hungary to even 35% in Malta (EUROSTAT, 2018). The tax rates presented 

by the members of the European Union in 2018 are presented in Chart.1
148

. 

 
Fig.1. Corporate income tax rates in the European Union in 2018 (Compiled based on Taxation Trends in the 

European Union (EU 2018)) 

 

As you can see, most EU members use a standard rate in the range of 18-25%. 

However, most countries using rates above 15% also decide to introduce reduced rates for 

entrepreneurs who meet certain conditions (most often the enterprise has a limit on the size of 

revenues). Definitely, this is not just the result of the state's concern for the interests of its 

citizens. To a greater extent, this has an economic basis. A high tax rate scares investors away 

from establishing business in this country, while low rates attract them. Maintaining the 

average basic and reduced rates allows to keep the local market competitive in relation to 

other countries and to support the development of small enterprises. In the article I will 

                                                 
148

 Some EU countries use different rates of corporate tax for income bands, so for simplicity and transparency I 

presented only the highest statutory CIT rates in the chart. 
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examine how the applied tax policy regarding income tax affects the state budget revenues in 

this respect. For the purposes of the study, I will compare the cases of Poland, marked by an 

average tax rate on a global scale of 19%, and Cyprus, until recently one of the so-called "tax 

havens"
149

 with a rate of 12,5%. In my work, I will refer to corporate income tax (CIT) and to 

personal income tax (PIT). 

2. Income tax 

Income tax has been defined as benefits contingent on the level of income received by 

the taxpayer with the use of permitted deductions (Mastalski 2011). It can be concluded that 

each income obtained is the basis for calculating tax. However, the tax policies used by States 

specify in detail the scope of taxable income and the amount of tax due on them. Tax rates 

and the tax base determine the amount of tax payable by the taxpayer (Iwin-Garzyńska, 

2017). The tax base consists of income
150

 and its reduction by applicable tax credits. In 

special cases, revenue is taken as the basis, without deducting the costs of obtaining it, and 

generalizations are applied. 

3. Corporate income tax in Poland 

Poland is a Central European country that has belonged to the European Union since 

2004 (europa.eu 2020). Despite this, the country has still not joined the eurozone. Until now, 

the Polish zloty is in force as the national currency, therefore, for the purpose of comparison,  

I presented the applicable rates and limits in euros using the average euro exchange rate of the 

National Bank of Poland and the last day of the tax year in question
151

. The principles of 

calculating CIT in Poland are regulated by the Act of February 15, 1992 on corporate income 

tax. According to its assumptions, the taxpayers are all legal persons, capital companies and 

limited joint-stock partnerships having their registered office or management in the territory 

of the Republic of Poland (all income is taxed regardless of where they are made). Income is 

also taxed on the territory of the Republic of Poland by entities without a registered office or 

management board there. The same rules may also apply to persons with legal personality 

such as partner companies. Under this form, income is taxed at a fixed rate of 19%. There is 

also a reduced rate, the rate of which has been 9% since 2019 (in previous years, this rate was 

                                                 
149

 The tax haven is defined as countries and territories characterized by the lack or relatively low taxation 

resulting in negative impact on tax competition for the purposes of corporate income tax (Sikorski 2017). After 

adapting to the European Union's recommendations in order to maintain healthy tax competition, the tax rate was 

increased so that the policy pursued there is no longer considered dangerous to other members, so that it is no 

longer called that. 
150

 Income was defined as the positive result of the difference in revenues and costs of obtaining them acquired 

in the tax year. A negative calculation result means a loss (Journal of Laws 1992). 
151

 Calculations regarding current rates were made using the average NBP exchange rate as at 31.12.2019 which 

was 4,2585 (NBP 2020). 
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15%). Small taxpayers with non-capital revenues can benefit from the reduced rate and at the 

same time their revenues did not exceed € 200,000 in the tax year to be settled. In addition, it 

should be mentioned that in the case of a limited company, dividends received
152
￼, are also 

taxed in a simplified manner, i.e. without taking into account costs, they are subject to the 

19% rate. The effect of this policy is double taxation of corporate income (in economic terms) 

of 34,39% (26,29% for small taxpayers) (Felis & Otczyk, 2019). In Polish tax law, the 

taxpayer's benefit is affected by the application of the R&D tax relief allowing R&D centers 

to deduct 150% of costs, while large, medium and small enterprises - 100% (Jarczok-Guzy 

2019). 

3. Corporate income tax in Cyprus 

Cyprus is a country located on the island of the same name in the Mediterranean. This 

small country is recognizable not only for tourist reasons, but also because of its tax policy, 

which brings it relatively high profits on the world market. Cyprus joined the European Union 

also in 2004, however the euro as the currency in force was introduced in 2008 (europa.eu 

2020). Due to the crisis of the banking system in Cyprus in 2012-2013, the government 

decided to facilitate tax rules for foreign investors to attract their capital. As a result, ways to 

become a resident
153

 in Cyprus have been facilitated. Residents are settled on the Cyprus 

principles from revenues generated worldwide, which, thanks to numerous agreements on the 

avoidance of double taxation, provides them with favorable conditions for conducting 

international business. Non-residents are also subject to Cyprus taxation, but only on income 

earned in the republic. The corporate income tax rate in Cyprus is 12,5% (Ν.118(I)/2002), 

which is the third lowest rate in the European Union. However, tax rates are not the only 

factor attracting potential investors. An additional advantage of a given tax policy is also 

influenced by numerous tax breaks and exemptions, which can be seen in countries called 

"tax havens". The Cyprus tax system applies tax exemptions to encourage local and foreign 

entrepreneurs to operate in this country. The most important of these is total tax exemption 

(Deloitte, 2019): 

 dividends received
154

; 

                                                 
152

 Only income obtained from dividends and other shares in profits of legal persons having their registered 

office or management board outside the territory of the Republic of Poland is subject to exemption, if all 

conditions are met (Journal of Laws 2019) 
153

 A person who resides in a given country for a minimum of 183 days in a tax year is considered to be resident. 

In addition, it was introduced in Cyprus that a person staying less than 183 days may qualify as a resident if they 

meet all the conditions: they have not stayed in any other country for more than 183 days as a resident of that 

country, have stayed in Cyprus for over 60 days in a tax year, operates or works in Cyprus and maintains a 

permanent residence in the Republic of Cyprus (PwC 2019). 
154

 Excluding dividends subject to tax deduction by the paying company from January 1, 2016 (PwC 2019). 
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 profits from trading in securities (Ν.52/1980) - thanks to which financial activity has 

become one of the main lines of business in Cyprus (CYSTAT 2018); 

 interest not being the result of the company's ordinary activities; 

 profits from a permanent establishment located outside the Republic, under certain 

conditions; 

 profits resulting from exchange rate differences, excluding those arising from foreign 

currency trading and related derivatives; 

 profits resulting from restructuring. 

The use of such legal facilities for entrepreneurs resulted in the definition of a tax policy 

conducted in Cyprus similar to a "tax haven". 

4. Personal income tax in Poland 

The system of taxing individuals' income is regulated by the Act of July 26, 1991 on 

personal income tax. According to its assumptions, taxpayers are subject to a two-stage 

progressive tax rate of 17 and 32% respectively from October 2019 (Reszel, 2020). In contrast 

to corporate tax, part of the income within the range defined as the tax-free amount, which in 

2020 is PLN 8.000 (€ 1.879), is not taxable. Howe er, the amount reducing the tax has also 

changed, since 2019 it works in a degressive manner. A solidarity levy of 4% was also 

introduced from payers whose revenues exceed PLN 1.000.000 annually. The principles of 

tax operation on general principles in 2020 are presented in Tab.1. 

Tab.1. Income tax Bon general principles on revenues generated in 2020 (Compiled based on Journal of Laws 

2019) 

Income amount Tax rate Tax reducing amount Accumulated tax 

0 – 8.000 PLN 
(€ 0 – 1.879) 

 

 

17% 

1.360 PLN 
(€ 319,36) 

Nil 

8.000 – 13.000 PLN 
(€ 1.879 – 3.053)  

1.685,88 PLN 
(€ 395,68) 

13.001– 85.528 PLN 
(€ 3.053 – 20.084) 

525,12 PLN 
(€123,31) 

14.539,76 PLN 
(€3.414,11) 

85.529 – 127.000 PLN 
(€ 20.084 – 29.823) 

 

32% 

 
40.640 PLN 
(€ 9.543,27) 

127.001 – 1.000.000 PLN 
(€ 29.823 – 234.824) 

0 320.000 PLN 
(€ 75.143,83) 

Over 1.000.000 PLN 
(€ 234.824) 

32%  
+ 4% 

0 - 

 

As you can see, the rules for calculating income tax in Poland are not the simplest. 

Undoubtedly, however, the advantage of using this form of taxation is the possibility of using 

numerous income deductions, among others (Journal of Laws 2019): 

 zero PIT for young people - tax exemption up to 26 years of age up to PLN 35.636,67 

(€ 8.368,36); 
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 thermomodernization discount up to PLN 53.000 (€ 12.445,70); 

 deduction of social security contributions; 

 deduction of health insurance contributions; 

 deduction of a donation for vocational education purposes up to 6% of income. 

This form of taxation is the only one that has the option to settle accounts with the spouse and 

as single parents. However, the rules for calculating income tax in Poland are not the simplest. 

Therefore, simplified forms of tax records are also used for persons conducting business 

activity: 

 general taxation at a fixed rate of 19% - it deprives a significant part of the deductions 

and concessions available to taxpayers of the progressive rate, such as the amount 

reducing the tax or the possibility of settling with the spouse; 

 lump-sum tax on registered revenues - the tax base in this form is achieved revenues 

without reducing them by the costs of obtaining them according to the applicable rates 

(from 2 to 20% depending on the conducted activity). This form can only be used by 

taxpayers whose income in a tax year did not exceed € 250.000; 

 tax card - the amount of tax is fixed in advance
155

 and independent of the revenues 

generated. Only entrepreneurs conducting strictly defined types of activities
156

 with  

a limited level of employment (from 0 to 5 employees) can decide on it. 

5. Personal income tax in Cyprus 

Income taxation of individuals in the republic uses a four-stage progressive rate. The 

free amount used is much higher than that used in Poland and used entirely as a tax-reducing 

amount. The distribution of tax rates in Cyprus is presented in Table 2. 

Tab.2. The value of income tax in Euro in 2020 (Compiled based on Ν.118(I)/2002 and PwC 2019) 

Income amount (€) Tax rate (%) Accumulated tax (€) 

0 - 19.500 Nil Nil 

19.500 - 28.000 20 1.700 

28.001 - 36.300 25 3.775 

36.301 - 60.000 30 10.885 

Over 60.000 35 - 

The attractiveness of the Cypriot tax system is undoubtedly influenced by the reliefs and 

exemptions introduced. Some of them coincide with those used in CIT. The deductions 

directed towards PIT include, among others (PwC, 2019): 

                                                 
155

 The tax rate is safe for all taxpayers and depends on the type of business, employment and the number of 

inhabitants of the town where the business is conducted (Puć 2019). 
156

 Listed in Annex 3 of the Act on the flat-rate income tax. 
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 deduction of 20% of income or € 8.850 for a person who was resident outside the 

Republic before starting employment; 

 deduction of 50% of income for the taxpayer, who was resident outside the Republic 

before starting employment and his remuneration exceeds € 100.000; 

 total exemption from paid services provided outside Cyprus for more than 90 days in  

a tax year to an employer who is not a resident of Cyprus or a foreign company owned 

by a resident in Cyprus, 

 complete release of the lump sum received on retirement severance pay, pension 

replacement or compensation for death or injury. 

In addition, those employed on the board of alternative investment funds (AIF) and 

companies carrying out collective investment in transferable securities (UCITS) may opt for  

a flat rate of 8%, with a minimum tax liability of € 10.000 per year for a period of 10 years. 

6. Results of income tax policies in the countries concerned 

It is hard not to notice that the Cypriot tax system has a simpler structure than the Polish 

one. This definitely makes it easier for entrepreneurs to run a business at the tax settlement 

level. Nevertheless, it is the Polish system that provides more opportunities to choose the 

form of taxation for entrepreneurs operating in the form of persons. The answer to this in the 

Cypriot system is the numerous redundancies for initial and low-income enterprises. By using 

the available allowances, taxpayers are able to deduct up to 70% of their income from 

taxation. In addition, the low CIT rate is undoubtedly an asset for large enterprises. 

A practical aspect of the effectiveness of the applied tax system rules is the income to 

the state budget from income tax. To compare the results of the systems in two countries 

differing in terms of territory (Poland has almost 34 times the area of Cyprus) I used 

calculations per capita. The results are presented in Table 3. 

Tab.3. The value of income tax in Euro per capita in 2013-2019 (Compiled based on own research using 

EUROSTAT, GUS and CYSTAT data) 

 

 
Year 

Poland Cyprus 

Income  
taxes 

(mln PLN) 

Average exchange  
rate on the last day  

of the tax year 

The number 

of residents 
Per 

capita 

(€) 

Income 

taxes 
(mln €) 

The 

number of 

residents 

Per 

capita 
(€) 

2013 64.365,8 4,1472 38.062.535 403,17 1.223,6 865.878 1.413,11 

2014 66.288,2 4,2623 38.017.856 404,18 1.160,3 858.000 1.352,38 

2015 70.853,4 4,2615 38.005.614 432,56 1.205,2 847.008 1.422,95 

2016 74.613,8 4,4240 37.967.209 438,83 1.268,1 848.319 1.494,85 

2017 82.427,3 4,1709 37.972.964 514,20 1.366,1 854.802 1.598,08 

2018 94.199,6 4,3000 37.976.687 570,33 1.455,8 864.236 1.684,44 

2019 105.463,1 4,2585 37.972.812 652,23 1.621,8 875.899 1.851,63 
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Fig.2. The ratio of income tax revenues per capita in Cyprus to revenues in Poland (Compiled based on own 

research) 

 

As can be seen in fig.2., revenues from the Cyprus tax system are about three times 

higher than Polish. This is largely influenced by the income generated by business entities that 

have decided to conduct their business in a country offering a more favorable tax policy.  

However, actions taken in recent years in the Polish tax system, such as zero PIT for young 

people or change the reduced CIT rate from 15% to 8%, allow to reduce this disproportion. 

This directly proves that applying a friendly tax policy using a low rate contributes to an 

increase in income tax revenues. 

Thinking straightforwardly, we think that a higher tax rate should generate higher 

budget revenues. However, looking from a broader perspective, we see that the number and 

size of economic entities subject to a given tax is more important, because they generate 

taxable income, and one of the best elements attracting entrepreneurs is, of course, the 

perspective of low taxes. An entrepreneur-friendly tax policy has a positive effect on the 

economy and generates more revenue for the state budget, which unfortunately many 

countries noticed relatively late. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest ukazanie wpływu wydarzeń związanych z II wojną światową na treść komiksowej genezy 

Wonder Woman z 1942 r. Komiks przedstawia realne problemy i zjawiska, jakie dotykały amerykańskie 

społeczeństwo takie jak rozwój myśli feministycznej czy propagandowego wydźwięku dzieł kultury. Oprócz 

tego omawiam wpływ mitologii na fabułę komiksu. 

 

Słowa kluczowe: komiks, źródło historyczne, Wonder Woman, II wojna światowa, historia Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej 

 

Summary 

The purpose of the article is to show the impact of the events of World War II on the content of the 1942 Wonder 

Woman comic genesis. The comic presents real problems and phenomena that affected American society, such 

as the development of feminist thought or propaganda overtones of cultural works. In addition, I discuss the 

impact of mythology on the comic book story.  

 

Keywords: comics, historical source, Wonder Woman, World War II, history of the United States of America 

 

1. Wstęp 

Wonder Woman, a właściwie Diana z Temiskiry została stworzona przez Williama 

Moultona Marstona (scenariusz) oraz Harrego G. Petera (rysunki). Zadebiutowała w ósmym 

zeszycie ,,All star comics”, który ukazał się w grudniu 1941. Bardzo szybko zdobyła ogromną 

popularność, ponieważ już w czerwcu 1942 r. zyskała własną serię komiksową wydawaną 

nieprzerwanie aż do 1986 r., do momentu kiedy wydawnictwo postanowiła uporządkować 

swoje uniwersum za pomocą ,,Kryzysu na nieskończonych ziemiach” (Pérez i inni, 2018). 

Wonder Woman, obok Supermana i Batmana, jest jedną z najważniejszych symboli 

amerykańskiej popkultury oraz wydawnictwa DC Comics. Jest jedną z pierwszych kobiecych 

superbohaterów i już ten fakt wyróżnia ją pośród innych superbohaterów. 

Tezą wyjściową mojej pracy jest ukazanie tego, co tak naprawdę pokazuje geneza 

Wonder Woman zawarta w ,,Wonder Woman #1” (Pérez i inni, 2018) oraz jakich środków 

używa, aby ten cel osiągnąć. Celem mojego artykułu będzie ukazanie wpływu czasu II wojny 

światowej na fabułę komiksu. Omówię, jaki obraz Ameryki jest kreowany w tym dziele. 

Zastanowię się jak ukazani są wrogowie Stanów Zjednoczonych. Zanalizuję, jaką postacią 

jest Diana z Temiskiry oraz omówię znaczenie mitologii na całą fabułę.  

Artykuł jest umieszczony w nurcie historii wizualnej. Ramą teoretyczną będą wnioski 

oraz ustalenia przedstawione przez Dorotę Skotarczak w książce ,,Historia wizualna” 
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(Skotarczak, 2012). W swej pracy zastosowałem następujące metody badawcze: opis, 

porównawcza, analiza dyskursywno – tekstologiczna oraz analiza semiologiczna (Skotarczak, 

2012). 

2. Stany Zjednoczone w czasie II wojny światowej – kontekst historycznych 

Dla Amerykanów II wojna światowa rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku atakiem 

Japończyków na Pearl Harbor. Wcześniej ogłosili oni neutralność wobec konfliktu w Europie. 

Atak Japonii uświadomił im, iż nie mogą być obojętni wobec państw Osi i wojny na terenie 

Starego Kontynentu. Człowiekiem, który zaplanował ten bezprecedensowy atak był admirał 

Isoruku Yamamoto. Atak, o ile był majstersztykiem wojskowym, przeprowadzono go bez 

wcześniejszego wypowiedzenia wojny, pogwałcając traktaty międzynarodowe. Poza tym był 

to pierwszy, znaczący atak na Amerykę. Straty podczas ataku na bazę wojskową Pearl Harbor 

były dosyć duże. Stracono 11 statków, 200 samolotów, a prawie 5000 ludzi zginęło lub 

poniosło poważne rany (Dupuy, 1995). Następnego dnia, prezydent Stanów Zjednoczonych 

Franklin Roose elt formalnie wypowiedział wojnę Japonii, a co za tym idzie również 

przeciwko pozostałym państwom Osi i włączył się w konflikt, który ogarniał już cały świat.  

Amerykańskie siły zbrojne włączyły się w konflikt na dwóch frontach: na froncie 

pacyficznym oraz europejskim. Początkowo Japończycy na froncie pacyficznym mieli 

przewagę nad wojskami amerykańskimi. Udało im się zdobyć między innymi Filipiny. 

Przełomowym wydarzeniem była bitwa o Midway z 3 czerwca 1942 roku, gdzie inicjatywa 

przeniosła się na wojska amerykańskie. Od tego momentu Stany Zjednoczone były  

w kontrofensywie. Udało im się przepędzić Japończyków z zajmowanych terytoriów. Byli 

bardzo blisko granic Kraju Kwitnącej Wiśni, lecz przed bezpośrednim atakiem musieli 

zdobyć dwie strategiczne wyspy: Iwo-jimę oraz Okinawę. Udało im się, lecz okupili to 

zwycięstwo strasznymi stratami. Prezydent Truman nie chciał już bardziej narażać swoich 

żołnierzy postanowił przyspieszyć kapitulację Japonii, spuszczając na ich terytorium bomby 

atomowe. Pierwsze, próbne odpalenie bomby atomowej miało miejsce w Nowym Meksyku. 

Wybuch zaowocował bardziej przerażającymi rezultatami niż oczekiwano. 6 sierpnia 1945 

zrzucono bombę atomową na Hiroszimę, a dwa dni później na Nagasaki. To doprowadziło do 

poddania się Japończyków. 10 sierpnia 1945 roku rząd Japonii wystosował prośbę o zawarcie 

pokoju. 2 września została ona przyjęta przez aliantów na pokładzie statku USS Missouri 

(Tindall i in., 2002).  

Najważniejszym wydarzeniem obecności wojsk amerykańskich w Europie było 

lądowanie w Normandii oraz ofensywa armii sojuszniczych w kierunku Berlina. W lądowaniu 

w Normandii brały udział łącznie 2 miliony 876 tysięcy żołnierzy (Dupuy, 1995). Była to 
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jedna z największych operacji wojskowych w historii. 6 czerwca 1944 roku wojska alianckie 

przełamały tak zwany Wał Atlantycki. Pozwoliło to opanować wybrzeże francuskie i ruszyć 

potem w jej głąb. Na początku września prawie cała Francja została już wyzwolona. Duże 

zasługi w tych manewrach odniosło polskie wojsko, głównie Dywizja Pancerna generała 

Maczka oraz Brygada Spadochronowa generała Sosabowskiego. W grudniu wojska III 

Rzeszy zorganizowały ostatnia kontrofensywę w lasach Ardenów. Początkowo odnosili 

pewne sukcesy, lecz po pewnym czasie wojska alianckie wyparły armię niemiecką. Wraz  

z początkiem roku 1945 alianci przeprowadzili natarcie w celu sforsowania Renu  

i wkroczenia na terytorium Niemiec. W kwietniu tego samego roku, wojska amerykańskie 

spotkały się z Armią Czerwoną w miejscowości Torgau, a niecałe dwa tygodnie później, 

przedstawiciele III Rzeszy podpisali w Reims bezwarunkową kapitulację (Tindall i in., 2002). 

Wielkie zmiany zaszły w społeczeństwie oraz gospodarce Stanów Zjednoczonych. 

Maldwyn A. Jones pisze w swojej książce ,,Historia USA” : ,,nigdy jeszcze w swej 

dotychczasowej historii nar d amerykański nie był bardziej zdecydowany i jednomyślny  

w sprawie chwycenia za broń niż w grudniu 1941 r. Dotychczasowe pragnienie pozostanie 

 z dala od wojennego zgiełku japoński atak na Pearl Harbor przeobraził w chęć wzięcia 

udziału we wsp lnym wysiłku maj cym na celu pokonanie wroga. W przeciwieństwie do roku 

1917 Amerykanie wybierali się na wojnę, myśl c trzeźwo i realistycznie, tym razem, bowiem 

chodziło o narodowy byt a nie o szczytne idee sprawiedliwości na świecie” (Jones, 2003). Na 

początku 1942 r. utworzono Radę ds. Produkcji Wojennej (z ang. War Production Board). 

Organ ten kierował działaniami wszystkich departamentów rządu. Prawie trzykrotnie 

zwiększono produkcję wojenną w bardzo krótkim czasie (Michałek, 1999). W tym samym 

miesiącu utworzono również Narodową Radę Wojenną ds. Pracowniczych (z ang. National 

War Labor Board) oraz Komisję Wojenną ds. Siły Roboczej (z ang. War Manpower 

Commission). Pierwsza organizacja został wyposażona w prawo określania długości czasu 

pracy, wysokości zarobków oraz funkcjonowania związków zawodowych. Druga natomiast 

zajmowała się optymalizacją siły roboczej, aby spełniać aktualne potrzeby rządu (Michałek, 

1999). Janusz Kaliński pisze w książce ,, Historia gospodarcza XIX i XX w”: ,,w czasie 

wojny cała produkcja przemysłowa rosła w tempie 15% rocznie, a nowe inwestycje zwiększyły 

zdolności produkcje o 50%. Na wybrzeżu atlantyckim powstały nowe stocznie, a w głębi 

kontynentu, często na pustkowiach, fabryki zbrojeniowe budowane przez znane koncerny – 

General Motors Corporation, Boeing Company, Ford Motor Company czy Du Pont. Potrzeby 

wojenne tylko w latach 1940 – 1943 spowodowały 20 – krotny wzrost wytw rczości broni  

i amunicji. Udział produkcji zbrojeniowej w og lnej wytw rczości zwiększył się z 2% w 1939 
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r. do 40% w 1943 r.
” 
(Kaliński, 2004). Produkcja zbrojeniowa pobudziła również sektor 

cywilny. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o prawie 7 milionów stanowisk(Michałek, 

1999). Przez mobilizację do wojska zwiększyła się rola kobiet na rynku pracy. Coraz częściej 

były zatrudniane przez pracodawców. Ważnym elementem było zwiększenie godzin pracy 

oraz zarobków(Michałek, 1999). Zwalczono także wielki problem bezrobocia, z którym 

Ameryka borykała się od lat trzydziestych (Jones, 2003). Dzięki wzrostowi gospodarczemu 

oraz mądrym rządom podczas II wojny światowej Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

wyrosły na światową potęgę.  

Choć terytorium działań wojennych nie dotykało bezpośrednio ziem Stanów 

Zjednoczonych, Amerykanie silnie odczuli trwającą wojnę. Wierzyli głęboko, że walczą  

o ideały demokratyczne, choć w własnym kraju zaczęli przejawiać silnie rasistowskie 

poglądy. W szczególności odczuli to Japończycy, którzy byli dyskryminowani w tym czasie 

(Polenberg, 1995). Rząd amerykański zaczął budować w społeczeństwie potrzebę 

poświęcenia oraz samoograniczeń. Budowano wiarę we własną potęgę militarną i to, że 

Ameryka pokona wszystkich swoich wrogów. Praktycznie wszystko w tym czasie było 

kojarzone z wojną. Rząd namawiał biznesmenów, aby w swych reklamach posługiwali się 

tematyką wojenną (Polenberg, 1995). Nawet komiksy służyły do budowy świadomości potęgi 

Amerykanów. Jednym z takich przykładów jest geneza Wonder Woman zawarta w komiksie 

,,Wonder Woman #1”. 

3. Streszczenie genezy Wonder Woman zawartej w komiksie ,,Wonder Woman #1” 

Komiks rozpoczyna się od upadku samolotu kapitana Ste a Tre ora, agenta 

amerykańskiego wywiadu. Na kolejnych kadrach widzimy przełożonego Tre ora, pułkownika 

Darnella, stwierdzającego, że szanse na przeżycie naszego wojskowego są bliskie zeru. Wtem 

przybywa Wonder Woman trzymająca żywego kapitana. Informuje pułkownika, że wojskowy 

jest ciężko ranny, ale przeżyje. Darnell jest zaintrygowany postacią Wonder Woman. Próbuje 

odkryć jej historie. Zagaduje ją, lecz nasza tytułowa bohaterka odprawia go z niczym. Po 

krótkiej chwili okazuje się, że tajemnicza kobieta upuściła tajemniczy manuskrypt. Pułkownik 

zanosi dokument do Instytutu Smithsona, aby badacze mogli go zbadać. Okazuje się, że 

manuskrypt opisuje historię Amazonek. Na początku świat ludzi był podzielony między 

dwoma bogami, Aresem i Afrodytą. Bóg wojny wspiera wojowniczych mężczyzn, grabiących 

słabszych oraz kobiety. Afrodyta widząc, jakie cierpienia spadają na płeć piękną postanawia 

ulepić z gliny wojowniczy ród Amazonek, aby te mogły przeciwstawić się męskiej dominacji. 

Ares postanawia pokrzyżować plany bogini piękna. Wykorzystuje do tego Herkulesa, aby ten 

ujarzmił Amazonki oraz odebrał magiczny pas Hipolicie, przywódczyni wojowniczych 
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kobiet, będący ich źródłem siły. Herkules wywiązuje się z powierzonego zadania i więzi 

Amazonki. Hipolita widząc swoją porażkę, wpada w rozpacz oraz żarliwie modli się do 

swojej stwórczyni, Afrodyty. Bogini uwalnia swój ród, pokonując jednocześnie Herkulesa. 

Umieszcza je także na Rajskiej Wyspie, gdzie mają mieszkać przez wieczność. Tutaj kończy 

się manuskrypt, lecz czytelnik poznaje dalsze losy wojowniczych Amazonek. Hipolita, dzięki 

Atenie, poznaje umiejętność lepienia z gliny istot żywych. Tak powstaje Diana, jedynie 

dziecko na Rajskiej Wyspie. Diana obdarzona jest wieloma super-mocami, takimi jak między 

innymi wielki intelekt, super-szybkość czy też niezwykła siła. Od swojej matki otrzymuje 

także dar wiecznego życia oraz bransolety uległości, będące symbolem walki z Herkulesem. 

Międzyczasie na morzu okalającym rajską wyspę rozbija się samolot Ste a Tre ora. Diana 

ratuje go przed utonięciem. Nasza tytułowa bohaterka wykorzystuje wszystkie swoje 

umiejętności, aby uratować życie amerykańskiego pilota. Buduje maszynę emitujące 

lecznicze purpurowe światło. Dzięki temu urządzeniu Tre or przeżywa katastrofę. 

Międzyczasie, w świecie bogów Ares kpi ze Afrodyty mówiąc, że cały świat trawi wojna i to 

on władza światem ludzi. Bogini piękna i miłości postanawia zaangażować w konflikt 

Amazonki. Wierzy, że dzięki nim na świecie zapanuje pokój. Zleca Hipolicie, aby ta 

zorganizowała wielki turniej, aby wyłonić jedną Amazonkę, aby wraz z kapitanem Tre orem 

przenieść się do Stanów Zjednoczonych i przyczynić się do wygranej w II wojnie światowej. 

Diana, wbrew woli swej matki startuje w turnieju i go wygrywa. Za zwycięstwo otrzymuje 

strój wojowniczki oraz magiczne lasso z ogniw pasa Artemidy, pozwalające zmusić każdego 

spętanego do wykonywania woli Diany. Nasza bohaterka wraz z Tre orem wyrusza z Rajskiej 

Wyspy do Stanów Zjednoczonych. Podczas lotu zauważają samolot szpiega, który strącił 

maszynę kapitana do morza. Diana łapie go. Okazuje się, że jest to Japończyk, który 

doskonale wie, kto jest podwójnym agentem pracującym dla Adolfa Hitlera. Na samym końcu 

mamy kadr, gdzie Ste e Tre or jest pod opieką lekarzy wojskowych. Wszystkim zebranym 

cały czas opowiada o wspaniałej Dianie z rajskiej wyspy, nazywając ją Wonder Woman. 

Zanim przejdę do analizy poszczególnych wątków w komiksie chciałbym pochylić się 

nad kwestiami formalnymi. Akcja komiksu w większości rozgrywa się na terenie starożytnej 

Grecji. Mamy także małe epizody rozgrywające się na terenie Stanów Zjednoczonych takie 

jak baza wojskowa czy Instytut Smithsona. Czas akcji rozgrywa się na dwóch płaszczyznach 

(starożytność i II wojna światowa), cały czas przeplatanych między sobą.  

4. Elementy mitologiczne 

Świat Wonder Woman jest podzielony na dwie sfery. Pierwsza sfera należy do ludzi,  

a druga do bogów greckich. Świat boski jest w odwiecznym konflikcie między Aresem, 
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bogiem wojny i zniszczenia a Afrodytą, boginią piękna i miłości. Bogowie ci, tak samo jak  

w ,,Iliadzie” czy ,,Odysei” Homera, ingerują w wydarzenia rozgrywające się w świecie ludzi. 

Z lektury komiksu można wysnuć tezę, że Ares jest prowodyrem II wojny światowej. 

Widzimy także, że już wcześniej wpływał negatywnie na losy naszej planety. W kontrze do 

działań Aresa stoi Afrodyta i jej wojownicze Amazonki, symbolizujące dobro oraz pokój. 

Warto zaznaczyć, że powyższe przykłady do nie jedyne odniesienia do greckiej 

mitologii. Oprócz Aresa i Afrodyty mamy wspomnianych innych bogów takich jak Atena, 

bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny oraz Artemidę, bogini łowów, zwierząt, lasów, 

gór i roślinności. Dzięki Atenie Hipolita dowiaduje się jak lepić ludzi z gliny. Jest to 

oczywiste nawiązanie do mitu o Prometeuszu, gdzie tytułowy bohater właśnie z wyżej 

wspomnianej materii tworzy rasę ludzką. Broń Wonder Woman, magiczne lasso, nazwane 

później lassem prawdy, pochodzi z ogniw pasa Artemidy. Wielki turniej zorganizowany przez 

Hipolitę bardzo mocno przypomina olimpiady organizowane przez starożytnych Greków na 

cześć Zeusa w Olimpii. Tutaj mamy pewną odwrotność sytuacji, ponieważ w rzeczywistości 

w takich zawodach mógł wziąć udział wyłącznie mężczyzna. W komiksie natomiast do 

turnieju przystępują same kobiety. Historia komiksowych Amazonek przetwarza także wątek 

o dwunastu pracach Herkulesa. W komiksie grecki heros, za namową Aresa miał zdobyć pas 

Hipolity, aby zniewolić Amazonki. Plan boga wojny oczywiście się nie powiódł. Wedle 

mitów Herkules miał w ramach jednej ze swoich prac zdobyć pas Hipolity. Królowa chciała 

oddać go herosowi bez walki, ale nie obyło się bez interwencji Hery. Bogini, przybrawszy 

postać amazonki, rozgłosiła, że heros chce porwać Hipolitę. Wieść ta porwała amazonki do 

boju. Herkules z kolei zbrojną odpowiedź potraktował, jako zdradę i zabił Hipolitę 

(Parandowski,1992).  

O samych Amazonkach oraz o tym, dlaczego użyto wątków mitologicznych w komiksie 

będę pisał w kolejnej części artykułu. 

5. Amazonki i Wonder Woman 

Według komiksu twórczynią Amazonek jest bogini piękna i miłości Afrodyta. 

Stworzyła je jako kontrę wobec zła, panoszącego się po świecie za sprawą boga wojny Aresa. 

Amazonki cechowało głęboka potrzeba miłości oraz sprawiedliwości. Były także świetnymi 

wojowniczkami oraz strażniczkami pokoju. Według mitologii twórcą Amazonek był sam bóg 

wojny Ares oraz nimfa Harmonii. Były świetnymi wojownikami. Społeczność Amazonek 

była także bardzo niezależna. Co ciekawe mężczyzn uważały za gorszy gatunek. Bardzo 

często młodych chłopców okaleczano albo nawet zabijano. Przekazywano je także swoim 

ojcom, aby oni mogli się nimi opiekować. Kontakt z mężczyzną był tylko dopuszczalny  
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w jednym przypadku – aby utrzymać rody panujące. Widzimy, więc, że mitologiczne 

Amazonki dosyć mocno różnią się od komiksowego odpowiednika. Po pierwsze inni byli 

twórcy tego wojowniczego ludu. Wedle mitologii Amazonki są dziećmi Aresa i nimfy 

Harmonii, a komiksu Afrodyty. A po drugie różni je też stosunek do mężczyzn. Komiksowe 

Amazonki nie mają aż tak negatywnego stosunku do mężczyzn. Nie muszą się z nimi 

zadawać, aby ich ród przetrwał, ponieważ posiadają dar wiecznego życia. Kiedy na Rajską 

Wyspę trafia Ste e Tre or, owszem początkowo są bardzo sceptycznie do niego nastawieni, 

ale pomagają mu wydobrzeć. Mało tego, za sprawą Afrodyty, angażują się, aby doprowadzić 

kapitana spokojnie do bazy wojskowej oraz w konflikt zainaugurowany przez Aresa. 

Księżniczka Diana, a właściwie Wonder Woman została ulepiona z gliny przez 

Hipolitę. Została obdarzona niezwykłą siłą, szybkością, zręcznością oraz mądrością. Potrafi 

wyrywać drzewa z korzeniami, biegać szybciej niż zwierzęta. Otrzymała dar wiecznego 

życia. Posiada umiejętność tworzenia maszyn pozwalających ratować ludzkie istnienia. Jest 

przy tym niezwykle piękną oraz atrakcyjną kobietą. Kapitan Ste e Tre or od razu zakochuje 

się w naszej tytułowej bohaterce. Pod koniec komiksu Diana za zwycięstwo w turnieju 

dostaje od Hipolity strój bardzo mocno przypominający amerykańską flagę  

(o propagandowym kontekście komiksu będę pisał w kolejnej części tekstu). Postać ta 

idealnie, moim zdaniem, pasuje, jako symbol amerykańskich wartości. Ratuje ludzkie życie. 

Walczy o sprawiedliwość u boku przedstawiciela amerykańskiej armii. Jest także niezwykle 

silna oraz niezależna, jako jednostka. Wonder Woman chce czynić tylko dobro, dlatego 

angażuje się w walkę o zaprzestanie działań wojennych na świecie.  

Amazonki, w tym także Wonder Woman, są symbolem ruchów feministycznych  

w Stanach Zjednoczonych. Jak piszą George Brown Tindall i Da id E. Shi w książce 

,,Historia Stan w Zjednoczonych”: ,,wojna stanowiła ważn  cezurę, jeśli chodzi o sytuację 

kobiet. W latach 1910-1940 odsetek kobiet pracuj cych poza domem niewiele się zmienił, ale 

gdy miliony mężczyzn zostało powołanych pod broń, zapotrzebowanie na siłę robocz  obaliło 

dotychczasowe stereotypy dotycz ce r l płci w miejscu pracy, a także w wojsku z dnia na 

dzień upadły stare bariery – kobiety wkraczały do wszystkich zawod w, staj c się ślusarzami, 

maszynistami, operatorami dźwig w, drwalami, sztauerami, kowalami i robotnikami na 

kolei” (Tindall i in., 2002)
. 
Większość kobiet podejmująca wówczas pracę była w młodym 

wieku, niezamężne oraz z niskim statutem ekonomicznym. Do roku 1970 zatrudnienie 

znalazło około 47% ogółu Amerykanek (Jones, 2003). Mimo to, kobiety wciąż były 

traktowanej jako gorsza klasa społeczna. Ich zarobki w porównaniu do mężczyzn były 

znacznie niższe. Niewiele kobiet zajmowało także wysoko wyspecjalizowane stanowiska 
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(Jones, 2003). Nie brakowało także głosów przeciw zatrudnieniu kobiet. Stanowisko to 

argumentowano tym, że martwiono się, kto będzie zajmował się tradycyjnymi pracami 

domowymi, kiedy kobiety pójdą do fabryk. Mimo to, wiele kobiet chciało wyrwać się  

z domowego więzienia i zacząć stawać się niezależnymi wobec mężczyzn (Tindall i in., 

2002). 

W kontekście odrodzenia się ruchu feministycznego, nie bez znaczenia, moim zdaniem, 

jest postać twórcy Wonder Woman, a mianowicie Williama Moultona Marstona. Scenarzysta 

komiksów o Dianie był z wykształcenia psychologiem. Jego badania przyczyniły się między 

innymi do stworzenia wariografu (lasso prawdy, broń naszej superbohaterki, jest oczywiście 

nawiązaniem do tego urządzenia). Postać Wonder Woman została stworzona, jako odpowiedź 

na bardzo wysokie zapotrzebowanie na silne postacie kobiece, których bardzo brakowało w 

ówczesnych komiksach. Marston wykorzystywał swoją głęboką wiedzę by pisać opowieści, 

będące bardziej alegorią do czasów współczesnych niż historyjkami przygodowymi. W swych 

dziełach o przygodach wojowniczej Amazonki poruszał taką tematykę jak płci, wojny, pokoju 

czy władzy. Nie bez znaczenia na postać Diany ma także życie osobiste autora. Żył z dwoma 

kobietami – ze swoją żoną Elizabeth Holloway Marston oraz wspólną kochanką Oli ią Byrne. 

W tym miejscu chciałbym teraz poruszyć kwestię użycia wątków mitologicznych w genezie 

Wonder Woman. Autor, jako znany psycholog, osoba wykształcona, zapewne bardzo dobrze 

znała grecką mitologię. Wydaje mi się, że zabieg ten służył, aby jeszcze mocniej osadzić 

wydarzenia rozgrywane w komiksie w świecie realnym. W genezie Wonder Woman mamy 

ewidentnie nawiązania do II wojny światowej oraz do Adolfa Hitlera. Użycie wątków 

mitologicznych sprawiło, że czytelnik dostaje odpowiedź, dlaczego na całym świecie panuje 

wojna (z powodu działań Aresa). Postać Diany jest także bardzo podobna do innych 

mitycznych bohaterów, a także jest łączniczką między światem legendarnym  

a rzeczywistością. Warte zaznaczenia jest fakt, że wielu badaczy uważa komiksy, jako 

współczesne wersje antycznych mitów. 

6. Obraz Stanów Zjednoczonych 

Komiks o genezie Wonder Woman ma bardzo silny wydźwięk propagandowy. Stany 

Zjednoczone pokazane są (nie bezpośrednio), jako silne, zdecydowane oraz odważne państwo 

broniące pokoju na Ziemi. Wartości, jakie kierują Amerykanów są praktycznie zbieżne  

z ideałami, jakie panują na Rajskiej Wyspie. Amazonki tak samo jak Stany Zjednoczone 

bronią świat przed zakusami Aresa. Stoją na straży sprawiedliwości. Są także odważni oraz 

gotowi do najwyższych poświęceń. Najbardziej widać to w postaci Ste a Tre ora oraz Diany. 

Kapitan jest pokazany, jako młody, odważny oficer wojsk amerykańskich. Prawie poświęca 
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swoje życie, aby wykonać powierzoną misję do końca. Wonder Woman natomiast jest 

ucieleśnieniem Ameryki. Nie dość, że jej strój jest podobny do amerykańskiej flagi to  

w dodatku jest nad wyraz dobra, mądra, waleczna i szczera. Ledwo wyjechała z rodzinnej 

wyspy to już łapie ważnego japońskiego szpiega.  

O tym, że Stany Zjednoczone są predestynowane do zwycięstwa widać także w dialogu 

między Afrodytą a Aresem. Bogini piękna mówi: ,, Twoje rz dy skończ  się kiedy wygra 

Ameryka! A ona zwycięży! Poślę jej na pomoc Amazonkę”. W tym fragmencie wyraźnie 

widać propagandowy wydźwięk całego komiksu. Autor jest przekonany, że jego kraj na 

pewno zwycięży w trwającej wojnie. Amerykanie, wraz z boskim wstawiennictwem  

w postaci naszej superbohaterki nie są w stanie przegrać żadnej wojny. 

Propagandą można także nazwać obraz Japończyków, jaki został zarysowany  

w komiksie. W komiksie pojawia się tylko jeden Japończyk, który strącił samolot kapitana 

Tre ora. Posiada także informację na temat szpiega państwa Osi. Z treści komiksu możemy 

się domyślić, że Japonia jest jednym z głównych prowodyrów szalejącej na świecie wojny. 

Głęboka niechęć do Japończyków w komiksie jest doskonale ugruntowana w nastrojach 

społecznych w tamtym okresie. W omawianym okresie przesiedlono ponad 100 tysięcy 

Amerykanów japońskiego pochodzenia (zwanych Nisei) do specjalnych obozów w głębi 

kraju. Do opinii publicznej przedostawały się głosy, że warto by było wszystkich 

Japończyków spakować, wysłać statkiem do Japonii a potem go zatopić. W 1983 r. rząd 

Stanów Zjednoczonych przyznał, że internowanie Japończyków było wielką 

niesprawiedliwością i wypłacił wszystkim żyjącym więziom odszkodowanie w wysokości 20 

000 dolarów (Tindall i in., 2002). Warto też zaznaczyć, że wiele Nisei wspomagało wysiłek 

wojenny. Byli tłumaczami oraz walczyli na frontach II wojny światowej (Tindall i in., 2002). 

7. Podsumowanie 

Geneza Wonder Woman jest naznaczona piętnem swoich czasów. Komiks ma 

oczywiście wymiar czysto propagandowy. Nasza superbohaterka przywdziewa strój 

przypominający amerykańską flagę i wyrusza w świat, aby pokonać wrogów Ameryki  

i zakończyć II wojnę światową. Natomiast Stany Zjednoczone pokazane są, jako silne, dobre 

oraz sprawiedliwe państwo stojące na straży pokoju na świecie. Dzięki takiemu zabiegowi 

Marston chciał zbudować poczucie siły, jedności oraz sprawiedliwości w amerykańskim 

społeczeństwie. Oprócz tego autor scenariusza predestynuje Amerykanów do bycia 

światowym liderem oraz przewodnikiem. 

Oprócz propagandy związanej z II wojną światową Marston zamieścił wątki 

feministyczne. Scenarzysta osadził swoją historię na utopijnej wyspie rządzonej przez 
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kobiety. Pokazuje siłę ducha, determinację, waleczność oraz sprawiedliwość płci pięknej. Jak 

już wyżej wspominałem wojna stanowi ważną cezurę w ruchu walki kobiet o równe prawa 

wobec mężczyzn. Nie do pominięcia w takim a nie innym przedstawianiu kobiet jest rola 

żony oraz kochanki w życiu autora scenariusza. 

Ważnym elementem komiksu są oczywiście wątki mitologiczne. Świat Wonder Woman 

jest podzielony na dwie sfery. Pierwsza sfera należy do ludzi, a druga do bogów greckich. 

Świat boski jest w odwiecznym konflikcie między Aresem, bogiem wojny i zniszczenia  

a Afrodytą, boginią piękna i miłości. Bogowie ci, tak samo jak w ,,Iliadzie” czy ,,Odysei” 

Homera, ingerują w wydarzenia rozgrywające się w świecie ludzi. Oprócz tego mamy 

nawiązania do postaci Ateny, Artemidy czy także do mitu o Prometeuszu oraz dwunastu prac 

Herkulesa. Autor, jako osoba doskonale wykształcona, zapewne bardzo dobrze orientowała 

się w meandrach greckiej mitologii. Zabieg wykorzystania mitów w komiksie miał, w mojej 

ocenie, posłużyć, jako odpowiedź dla czytelnika, dlaczego na świecie panuje wojna. Wątki te 

mają też dać czytelnikowi nadzieję, ponieważ pokazują Stany Zjednoczone, jako ważnego 

gracza w boskiej rozgrywce o losy oraz dobrobyt świata.  
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Streszczenie 

Artykuł przedstawia zagadnienia stosunku człowieka do zwierząt oraz kwestie wegetarianizmu w ujęciu 

filozoficznym. Za pomocą analizy porównawczej w artykule ukazane są różnice i podobieństwa, jakie tkwią  

u podstaw argumentacji dwóch koncepcji wywodzących się z Ruchu Wyzwolenia Zwierząt (Animal Liberation 

Movement). Należy do nich teoria praw zwierząt (animal rights), której czołowym przedstawicielem jest Tom 

Regan, oraz idea dobrostanu zwierząt (animal welfare), którą reprezentuje Peter Singer. Zgodnie z założeniami 

teorii praw zwierząt, wszystkie istoty pozaludzkie powinny podlegać całkowitemu zakazowi wykorzystywania 

przez człowieka ze względu na przynależne im prawa. W tej teorii odrzucenie produktów pochodzenia 

zwierzęcego motywowane jest poszanowaniem tych praw. Postulat idei dobrostanu zwierząt opiera się przede 

wszystkim na stopniowych zmianach na rzecz poprawy warunków bytowych zwierząt wykorzystywanych przez 

ludzi. Wegetarianizm w ujęciu tej koncepcji to wynik kalkulacji, ponieważ zabijanie zwierząt i spożywanie 

mięsa można uznać za moralnie neutralne i dopuszczalne, jeśli zwierzę wiodło przyjemną egzystencję i zostało 

bezboleśnie pozbawione życia. 
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Philosophy towards animal status and vegetarianism. Comparative analysis 

of animal rights and animal welfare 

 

Summary 

The article presents the issues of human-animal relationship and vegetarianism in a philosophical perspective. 

By means of comparative analysis, the article shows the differences and similarities that underlie the arguments 

of two concepts derived from the Animal Liberation Movement. These include animal rights theory, whose 

leading representative is Tom Regan, and animal welfare, represented by Peter Singer. According to the 

assumptions of the theory of animal rights, all non-human beings should be subject to a total ban on human 

exploitation due to their rights. In this theory, the rejection of animal products is motivated by respect for these 

rights. The postulate of the idea of animal welfare is based primarily on gradual changes to improve the living 

conditions of animals used by humans. Vegetarianism in terms of this concept is the result of the calculation, 

because killing animals and eating meat can be considered morally neutral and permissible if the animal led  

a pleasant existence and was painlessly deprived of life. 
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1. Wstęp 

Co najmniej od czasów, kiedy człowiekowi udało się udomowić zwierzęta, są one dla 

niego nie tylko towarzyszami, ale wykorzystywane bywają w różnych celach. Ta 

„użytkowość” zwierząt przejawia się na wiele sposobów i częstokroć wiąże się  

z krzywdzeniem ich, a nawet okrucieństwem na szeroką skalę. Dla jednych nie ma w tym 

większego problemu, przez co przyzwalają mniej lub bardziej świadomie na zadawanie 

zwierzętom bólu i cierpienia. Uważają, że są one po to, aby służyć ludziom – co wiąże się 

między innymi ze spożywaniem produktów odzwierzęcych. Inni z kolei obdarzają zwierzęta 
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w tak dużym stopniu empatią, że traktują je niemal na równi z człowiekiem, w związku,  

z czym bezwzględnie wyłączają ze swojej diety produkty pochodzenia zwierzęcego. Są to, 

więc dwie różne, wręcz skrajne postawy człowieka wobec zwierząt. Istnieje oczywiście także 

wiele stanowisk pośrednich. Obcowanie ze zwierzętami wymusza ustosunkowanie się do 

nich, również z filozoficznego punktu widzenia, co czyni wielu myślicieli. 

Istnieje różnorodność poglądów wśród filozofów na temat statusu moralnego zwierząt, 

a także wielość postaw etycznych wobec świata zwierzęcego. Obecnie stanowią one istotny 

element debaty publicznej oraz zajmują ważne miejsce we współczesnej etyce 

środowiskowej. Z zagadnieniami tymi ściśle wiąże się również temat wegetarianizmu, wobec 

którego można przywołać szereg argumentów etycznych. 

W artykule zostaną zaprezentowane za pomocą metody porównawczej dwa kierunki 

etyki: teoria praw zwierząt (animal rights) oraz idea dobrostanu zwierząt (animal welfare). 

Stanowią one dwa nurty w ramach Ruchu Wyzwolenia Zwierząt (Animal Liberation 

Movement). Zasadniczym celem pracy jest odpowiedź na pytania: jakie są podobieństwa  

i różnice pomiędzy obydwiema koncepcjami w odniesieniu do świata zwierząt oraz 

wegetarianizmu, a także co w praktyce wynika z postulatów obydwu teorii. 

2. Status zwierząt w analizowanych koncepcjach  

Przełom lat 60. i 70. XX wieku dał początek nowej refleksji na temat stosunku 

człowieka do zwierząt i zachodzącej między nimi relacji. Nie jest przypadkowe, że akurat  

w tym okresie rozpoczęły się prace nad stworzeniem nowego modelu stosunków człowiek-

zwierzę, których podjęli się intelektualiści z tak zwanej grupy oksfordzkiej
157

. To właśnie  

w tych latach upowszechniał się chów przemysłowy na masową skalę oraz coraz częściej 

przeprowadzano różne testy na zwierzętach. Świadectwem podejść intelektualistów do tych 

praktyk są choćby tytuły wydanych książek. Do najważniejszych z nich, zwłaszcza  

w kontekście niniejszej analizy, należy dzieło The Case of Animal Right (1983) 

amerykańskiego filozofa Toma Regana oraz Wyzwolenie zwierz t (1975) Petera Singera,  

a także Animal Right and Human Obligations (1976) pod redakcją obu autorów (Grabowska, 

2014). 

Kiedy w ubiegłym stuleciu koncepcja praw zwierząt zaczęła ewoluować, zyskiwała 

coraz większe grono zwolenników. Wielu myślicieli, takich jak Gary L. Francione, Da id 

DeGrazia, Bernard E. Rollin, Mark Rowlands, Ste e Sapontzis czy Joel Feinberg, wniosło 

                                                 
157

 Jest to grupa intelektualistów, która zaczęła działać w latach 60. na Uniwersytecie Oxfordzkim. W swoich 

pracach zwrócili uwagę na problem wykorzystywania zwierząt oraz skalę ich cierpienia. Do tej grupy należą 

m.in. przedstawiciele omawianych koncepcji. 
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swój oryginalny wkład do tej teorii. Poszerzyli ją o nowe myśli i argumentację opartą na 

indywidualnej interpretacji naturalnych uprawnień. Niemniej, za jej czołowego rzecznika,  

 nawet „duchowego ojca”, uchodzi wspomniany Regan. W związku z tym, analiza tej 

koncepcji będzie się opierać przede wszystkim na jego postulatach etycznych.  

Regan obrał sobie za cel ukazanie moralnych i prawnych więzi łączących nas ze 

zwierzętami. Wnikliwą argumentację na rzecz praw zwierząt zamieścił w licznych esejach  

i książkach. W The Case of Animal Rights (Regan, 1985) przedstawił najważniejsze postulaty 

etyczne, które można uznać za wykładnię jego teorii. Etykę oparł na poszanowaniu 

naturalnych praw, jakie przynależą zarówno ludziom, jak i zwierzętom, a są nimi między 

innymi prawo do życia oraz niebycia krzywdzonym. Według Regana, wszystkie istoty mają 

równe prawa ze względu na podobne podstawowe wartości. Z tego tytułu istotom 

pozaludzkim przynależy się taka sama wartość wewnętrzna, jak nam. Na podstawie tego 

ludzie powinni je traktować z należnym szacunkiem. Zgodnie z postulatami Regana, 

zwierzęta są „podmiotami życia”, ich wartość wrodzona oraz świętość życia nie powinny być 

naruszane. Tym samym, należy traktować wszystkie istoty żyjące, a więc także te, które nie 

należą do gatunku homo sapiens, jako cele same w sobie. Jeśli nie możemy usprawiedliwić 

zabicia człowieka, nie ma także uzasadnienia w zabijaniu istot pozaludzkich, zarówno 

gospodarskich, laboratoryjnych czy futerkowych, podkreśla przedstawiciel praw zwierząt. 

Analizując koncepcję animal rights, należy wspomnieć o miłości do całego stworzenia, 

o której Regan pisze w swoim autobiograficznym eseju A Bird in a Cage (Regan, 1985). 

Akcentuje w nim, że nie ma sensu zabijać tych, których się kocha, sprawiać im cierpienie czy 

pozbawiać ich pełnej swobody. Swój wywód oparł o Biblię, w której dopatrzył się 

prozwierzęcych praw. Regan podkreśla, iż jest to tylko jedna z możliwych interpretacji Pisma 

Świętego, a on sam wywnioskował z Księgi Rodzaju, że człowiek ma za zadanie darzyć 

miłością wszelkie stworzenia i otaczać je opieką, jak to czyni sam Bóg. Na tym miałaby 

polegać według niego władza nad Ziemią dana ludziom od Boga. Regan podkreśla, że cały 

system dotyczący ludzkiego sposobu traktowania zwierząt należy zmienić, a nie tylko jego 

pewne składowe, które generalnie nie przyczyniają się do poprawy losu zwierząt na większą 

skalę. Przeciwstawia się systemowi, który pozwala ludziom postrzegać zwierzęta, jako takie, 

które można wykorzystywać, spożywać czy poddawać eksperymentom (Regan, 1985).  

Zgodnie z założeniami Regana, moralność składa się z zestawu zasad, które jednostki 

dobrowolnie zgadzają się przestrzegać. Jest to pewnego rodzaju kontrakt, w którym określone 

zostają reguły, jakie należy stosować nawet w przypadku tych, którzy nie mają wystarczającej 

rozumności (na przykład małe dzieci czy ludzie upośledzeni umysłowo). Pomimo tego, że nie 
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mogą oni samodzielnie odpowiadać za swoje czyny, w takim samym stopniu przynależne im 

są prawa, jak innym jednostkom. W związku z tym prawa, o których mowa, powinny 

przysługiwać, co najmniej niektórym zwierzętom, ze względu na to, iż są również 

„podmiotami życia”, co już zostało wspomniane (Regan, 1985). 

Należy zauważyć, że według Regana wszelkie próby traktowania zwierząt (zwłaszcza, 

jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie), w sposób „bardziej humanitarny”, na przykład poprzez 

zwiększenie przestrzeni w klatkach, nie rozwiążą problemu. Przekonuje, że wymagane jest 

całkowite uporanie się między innymi z problemem przemysłowych hodowli w imię 

poszanowania przynależnych im praw, a nie w imię troski o poprawę ich warunków 

bytowych, co z kolei głosi Singer w ramach drugiej koncepcji należącej do Ruchu na Rzecz 

Zwierząt. 

Idea dobrostanu zwierząt, której głównym orędownikiem współcześnie żyjącym jest 

Peter Singer – australijski filozof, opiera się na filozofii utylitarystycznej. W przeciwieństwie 

do etyki opartej na prawach, utylitaryzm opowiada się za poszanowaniem interesów 

jednostek, a nie ich samych, jako takich. Tym samym, działanie można uznać za moralnie 

dobre, jeśli suma zaspokojonych interesów będzie przewyższać sumę niezaspokojonych 

interesów. Na tego typu kalkulacji ma polegać sprawiedliwość utylitaryzmu (Biernacka, 

2014). W celu zrozumienia założeń koncepcji dobrostanu zwierząt należy odwołać się do 

postulatów Singera, które oparł na utylitaryzmie. Przedstawił je w swojej książce Wyzwolenie 

zwierz t (Singer, 2004), uchodzącej za biblię obrońców istot pozaludzkich. W swojej 

argumentacji odwołuje się do równości wszelkich interesów, która ma obejmować wszystkie 

istoty żyjące, niezależnie od rasy, płci czy gatunku. Za podstawową zasadę moralną uznaje 

pryncypium równego poszanowania interesów, a warunkiem ich posiadania ma być zdolność 

do odczuwania przyjemności i cierpienia. W koncepcji dobrostanu zwierząt zdolność 

cierpienia, jaką ludzie dzielą ze zwierzętami, pomimo oczywistych różnic, jakie między nimi 

zachodzą, jest nad wyraz akcentowana. Jest to wstępny, a zarazem konieczny i wystarczający 

warunek, bez którego nie można sensownie mówić o interesach zwierząt (Singer, 2004). 

W świetle wykładni przedstawiciela dobrostanu zwierząt, lekceważenie bądź 

ignorowanie interesów istot pozaludzkich ze względu na to, że nie należą do naszego gatunku, 

analogicznie odpowiada logice seksistów czy rasistów. Według nich, wyższość statusu 

moralnego mają ci, którzy należą do ich płci lub rasy (Singer, 2003). Rasiści łamią zasadę 

równości poprzez przykładanie większej wagi do interesów członków swojej grupy, jaką jest 

dana rasa, w momencie, gdy dochodzi do konfliktu między ich interesami a interesami innej 
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rasy. Podobnie jest z „gatunkowizmem”, zgodnie, z którym interesy własnego gatunku 

zastępują interesy członków należących do innego gatunku (Singer, 1985). 

Pomimo różnicy intelektualnej między ludźmi, a przedstawicielami większości 

gatunków zwierząt, nie można wartościować gatunku ludzkiego wyżej niż innych gatunków. 

Podobnie jak nie ma społecznego przyzwolenia na gorsze traktowanie na przykład osób  

z poważnym uszczerbkiem intelektualnym czy niemowląt, których zdolności rozumowe są 

uboższe od dyspozycji niektórych zwierząt. Fakt, że człowiek zamyka zwierzęta w ciasnych 

klatkach, w których doznają ogromu cierpień przez całe życie, a następnie trafiają do ubojni  

i ostatecznie zostają zjedzone, stanowi oznakę tzw. „gatunkowizmu” według Singera. Jest to 

idea, zgodnie, z którą uzasadnione jest dawanie pierwszeństwa istotom ludzkim tylko ze 

względu na to, że przynależą do gatunku homo sapiens. Polega, więc ona na uprzedzeniu, 

które zdaje się, że przetrwa, ponieważ jest dogodne dla dominującej grupy, jaką jest ludzkość 

(Singer, 2003). 

W porównaniu do idei dobrostanu zwierząt, koncepcja oparta na prawach uchodzi za 

radykalną. Opowiada się, bowiem najpełniej za poszanowaniem zwierzęcego życia, 

nawołując do całkowitego zaprzestania praktyk, które powodują ból i cierpienie oraz 

prowadzą w konsekwencji do powolnej, bolesnej śmierci. Nawołuje ona do zakończenia 

wykorzystywania zwierząt w przemysłowych hodowlach, polowań czy wszelkich 

eksperymentów na nich. Idea dobrostanu zwierząt zabiega przede wszystkim o poprawę 

warunków życia wykorzystywanych zwierząt. Jest to zasadnicza różnica między 

analizowanymi koncepcjami. 

3. Ujęcie wegetarianizmu  

Jak już zostało wspomniane, z tematyką zwierząt oraz stosunku do nich w ujęciu 

filozoficznym ściśle wiąże się wegetarianizm w wymiarze etycznym
158
, który łączy się z ideą 

niekrzywdzenia zwierząt. Jest on niezwykle istotny w tym kontekście, ponieważ wyraźnie 

wskazuje na wartość zwierzęcego życia oraz bezpośrednio łączy się ze sprzeciwem 

uśmiercania istot pozaludzkich. W konsekwencji przeciwdziała sprowadzaniu kwestii ich 

statusu do spraw moralnych o charakterze drugorzędnym (Cavalieri, 2011).  

Filozoficzne aspekty dotyczące wegetarianizmu zostały poruszone w obu koncepcjach. 

Niemniej, argumentacja na rzecz moralnego zakazu spożywania mięsa w kontekście teorii 

                                                 
158

 Poruszone kwestie wegetarianizmu w analizowanych koncepcjach tak naprawdę odnoszą się do jego 

najbardziej radykalnej formy, jaką jest weganizm. Jest to nie tylko rodzaj diety, która charakteryzuje się 

wyłączeniem z posiłków wszystkich produktów odzwierzęcych, a więc mięsa, jaj, mleka i miodu, lecz także styl 

życia. Wiąże się on z unikaniem rozrywki, garderoby, kosmetyków itd., do których zostały wykorzystane 

zwierzęta. 
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praw zwierząt ma najmocniej ugruntowane podłoże. Sprowadza się ona przede wszystkim do 

poszanowania życia istot pozaludzkich, którego głównym wyrazem jest odmowa spożywania 

produktów odzwierzęcych. Przejście na wegetarianizm w tej idei ma obligatoryjny charakter, 

który bezpośrednio wiąże się z moralnym obowiązkiem. Pogląd, iż niektóre zwierzęta mają 

pewne prawa, odgrywa kluczową rolę w odpowiednim uzasadnieniu powinności bycia 

wegetarianinem w świetle tej koncepcji (Regan, 1980).   

Zarówno Singer, jak i Regan zgadzają się co do tego, że ludzie mają moralny 

obowiązek bycia wegetarianami. Stanowi to wspólny element ich przekonań. Jednakże, 

istnieją między nimi istotne różnice dotyczące przesłanek, z których należy wyciągnąć taką 

konkluzję. Singer uzasadnia obowiązek bycia wegetarianinem w zupełnie inny sposób od 

Regana czy innego przedstawiciela animal rights. Dla Singera wegetarianizm to praktyczny,  

a zarazem efektywny krok ku zaprzestaniu uśmiercania zwierząt, przy jednoczesnym 

zadawaniu im cierpienia. Tym samym nie potępia on samego zabijania, ile zadawania 

cierpienia istotom pozaludzkim, jakiego doświadczają, zanim ostatecznie zostaną uśmiercone 

(Singer, 2004). Wegetarianizm stanowi dla niego rodzaj skutecznego bojkotu. Ten bojkot jest 

przejawem utylitarystycznej kalkulacji, bowiem dieta wegetariańska ma według niego 

wpływać na zmniejszenie się liczby cierpiących oraz zabijanych zwierząt w hodowli 

przemysłowej. Jako konsekwencję przyjęcia diety bezmięsnej uznaje on zminimalizowanie 

ilości hodowlanych zwierząt ze względu na spadek zysku z przemysłu mięsnego, który jest 

uzależniony od popytu (Singer, 2004). W kalkulacji idei dobrostanu zwierząt nie chodzi, 

zatem o życie konkretnego zwierzęcia, (co jest wyakcentowane w teorii praw zwierząt), lecz 

chodzi o sumę, a dokładniej o jak największą liczbę potencjalnie uratowanych zwierząt dzięki 

stosowaniu diety wegetariańskiej. Ta utylitarystyczna zasada czyni, zatem Singera 

propagatorem bezmięsnej diety. 

3. Podsumowanie i wnioski 

Jest wiele dziedzin, które zajmują się tematyką zwierząt. Perspektywa filozoficzna 

rzuca światło na dwie z ważniejszych kwestii: nasz stosunek względem istot pozaludzkich  

i pewne zobowiązania moralne wobec nich. Debata nad miejscem zwierząt w świecie 

zdominowanym przez człowieka nabiera obecnie ogromnego znaczenia. Los zwierząt 

hodowlanych na świecie, szczególnie tych w warunkach przemysłowych, stanowi aktualnie 

jedną z najważniejszych kwestii etycznych. W zamożnych społeczeństwach corocznie 

uśmierca się miliardy zwierząt w celu pozyskania mięsa oraz innych produktów 

odzwierzęcych, których konsumpcja osiąga bardzo wysoki poziom. Liczba cierpiących 

zwierząt w przemyśle hodowlanym na całym świecie ciągle rośnie (Villanueva, 2018). 
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Hodowla masowa zwierząt nastawiona jest przede wszystkim na zysk, co sprawia, że kwestie 

związane z ich cierpieniem schodzą na dalszy plan. Tym samym pojawiają się coraz częściej 

głosy sprzeciwu przeciwko okrucieństwu wobec istot pozaludzkich. Podjęcie tej tematyki 

przez przedstawicieli różnych środowisk może uświadamiać społeczeństwu, jak duża jest 

skala tego problemu oraz prowokować do dyskusji. 

Jak wynika z przeprowadzonej w tekście analizy, pomiędzy przedstawicielami obydwu 

koncepcji zachodzą znaczące różnice w sposobie argumentacji na rzecz statusu moralnego 

istot pozaludzkich. W konsekwencji rozdźwięk dotyczy również poruszonych kwestii  

w zakresie wegetarianizmu. Różnice te są bezpośrednio związane z nurtem filozoficznym, do 

jakiego przynależą ich przedstawiciele, który ostatecznie implikuje odmienne argumentacje. 

Pomimo tych różnic, każdy głos sprzeciwu przeciwko okrucieństwu wobec istot 

pozaludzkich, w mniej lub bardziej radykalnej formie, stanowi istotny krok na rzecz poprawy 

losu wszystkich grup zwierząt wykorzystywanych przez człowieka.   

Podsumowując, należy podkreślić, że postulaty etyczne orędowników praw zwierząt 

będą napotykać na trudności związane z realizacją ich głównych założeń, a nawet uchodzić za 

pewien rodzaj utopii. Chodzi przede wszystkim o przyznanie zwierzętom ustawowego prawa 

do życia, czyli o objęcie konstytucyjną gwarancją ochrony ich życia w każdym możliwym 

aspekcie i w radykalnej formie. W konsekwencji wiązałoby się to z likwidacją takich 

instytucji, jak rzeźnie, fermy futrzarskie czy laboratoria przeznaczone do przeprowadzania 

testów na zwierzętach. Niemniej jednak, jakiekolwiek próby transformacji w tym zakresie 

winny uwzględniać interesy społeczne instytucji czy prywatnych osób, co jest ogromnym 

wyzwaniem i wymaga odpowiedniego przygotowania. 

Nie oznacza to jednak, że wysiłki zmierzające do polepszenia losu zwierząt 

hodowanych na mięso czy wykorzystywanych dla innych potrzeb człowieka muszą być 

skazane na klęskę. Wiele osób uważa, że należy przeciwstawiać się okrucieństwu, jakie 

spotyka zwierzęta ze strony człowieka nastawionego na zysk. Tym samym, propozycje 

Singera mają większą szansę skuteczności, ponieważ skupiają się na stopniowej poprawie 

losu zwierząt poprzez eliminację ich zbędnego cierpienia. Postulaty te zdają się być, zatem 

łatwiejsze w realizacji, jeśli chodzi o poprawę warunków życia zwierząt. Zwłaszcza  

w porównaniu do głoszonych przez Regana i pozostałych przedstawicieli teorii praw 

zwierząt, które nie tak łatwo wcielić w życie ze względu na to, że uchodzą za radykalne  

i kontrowersyjne, a także budzące wiele wątpliwości.  

Jak zostało wykazane w tekście, pomimo kluczowych różnic, jakie zachodzą  

w przeanalizowanych koncepcjach, są między nimi pewne punkty styczne. Ta zbieżność 



334 

 

może pobudzać do refleksji i zadawania sobie pytań dotyczących właściwego stosunku 

człowieka wobec istot pozaludzkich. Uświadamia także, że warto zwrócić uwagę na problem 

wykorzystywania zwierząt oraz kwestie wegetarianizmu, choćby ze względu na ich aktualną 

popularność.  
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Streszczenie 

Artykuł przedstawia zagadnienia stosunku człowieka do zwierząt oraz kwestie wegetarianizmu w ujęciu 

filozoficznym. Za pomocą analizy porównawczej w artykule ukazane są różnice i podobieństwa, jakie tkwią u 

podstaw argumentacji dwóch koncepcji wywodzących się z Ruchu Wyzwolenia Zwierząt (Animal Liberation 

Movement). Należy do nich teoria praw zwierząt (animal rights), której czołowym przedstawicielem jest Tom 

Regan, oraz idea dobrostanu zwierząt (animal welfare), którą reprezentuje Peter Singer. Zgodnie z założeniami 

teorii praw zwierząt, wszystkie istoty pozaludzkie powinny podlegać całkowitemu zakazowi wykorzystywania 

przez człowieka ze względu na przynależne im prawa. W tej teorii odrzucenie produktów pochodzenia 

zwierzęcego motywowane jest poszanowaniem tych praw. Postulat idei dobrostanu zwierząt opiera się przede 

wszystkim na stopniowych zmianach na rzecz poprawy warunków bytowych zwierząt wykorzystywanych przez 

ludzi. Wegetarianizm w ujęciu tej koncepcji to wynik kalkulacji, ponieważ zabijanie zwierząt i spożywanie 

mięsa można uznać za moralnie neutralne i dopuszczalne, jeśli zwierzę wiodło przyjemną egzystencję i zostało 

bezboleśnie pozbawione życia. 

 

Słowa kluczowe: filozofia, wegetarianizm, prawa zwierząt, dobrostan zwierząt 

 

Philosophy towards animal status and vegetarianism. Comparative analysis 

of animal rights and animal welfare 

 

Summary 

The article presents the issues of human-animal relationship and vegetarianism in a philosophical perspective. 

By means of comparative analysis, the article shows the differences and similarities that underlie the arguments 

of two concepts derived from the Animal Liberation Movement. These include animal rights theory, whose 

leading representative is Tom Regan, and animal welfare, represented by Peter Singer. According to the 

assumptions of the theory of animal rights, all non-human beings should be subject to a total ban on human 

exploitation due to their rights. In this theory, the rejection of animal products is motivated by respect for these 

rights. The postulate of the idea of animal welfare is based primarily on gradual changes to improve the living 

conditions of animals used by humans. Vegetarianism in terms of this concept is the result of the calculation, 

because killing animals and eating meat can be considered morally neutral and permissible if the animal led  

a pleasant existence and was painlessly deprived of life. 

 

Keywords: philosophy, vegetarianism, animal rights, animal welfare 

 

1. Wstęp 

Co najmniej od czasów, kiedy człowiekowi udało się udomowić zwierzęta, są one dla 

niego nie tylko towarzyszami, ale wykorzystywane bywają w różnych celach. Ta 

„użytkowość” zwierząt przejawia się na wiele sposobów i częstokroć wiąże się  

z krzywdzeniem ich, a nawet okrucieństwem na szeroką skalę. Dla jednych nie ma w tym 

większego problemu, przez co przyzwalają mniej lub bardziej świadomie na zadawanie 

zwierzętom bólu i cierpienia. Uważają, że są one po to, aby służyć ludziom – co wiąże się 

między innymi ze spożywaniem produktów odzwierzęcych. Inni z kolei obdarzają zwierzęta 
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w tak dużym stopniu empatią, że traktują je niemal na równi z człowiekiem, w związku,  

z czym bezwzględnie wyłączają ze swojej diety produkty pochodzenia zwierzęcego. Są to, 

więc dwie różne, wręcz skrajne postawy człowieka wobec zwierząt. Istnieje oczywiście także 

wiele stanowisk pośrednich. Obcowanie ze zwierzętami wymusza ustosunkowanie się do 

nich, również z filozoficznego punktu widzenia, co czyni wielu myślicieli. 

Istnieje różnorodność poglądów wśród filozofów na temat statusu moralnego zwierząt, 

a także wielość postaw etycznych wobec świata zwierzęcego. Obecnie stanowią one istotny 

element debaty publicznej oraz zajmują ważne miejsce we współczesnej etyce 

środowiskowej. Z zagadnieniami tymi ściśle wiąże się również temat wegetarianizmu, wobec 

którego można przywołać szereg argumentów etycznych. 

W artykule zostaną zaprezentowane za pomocą metody porównawczej dwa kierunki 

etyki: teoria praw zwierząt (animal rights) oraz idea dobrostanu zwierząt (animal welfare). 

Stanowią one dwa nurty w ramach Ruchu Wyzwolenia Zwierząt (Animal Liberation 

Movement). Zasadniczym celem pracy jest odpowiedź na pytania: jakie są podobieństwa  

i różnice pomiędzy obydwiema koncepcjami w odniesieniu do świata zwierząt oraz 

wegetarianizmu, a także co w praktyce wynika z postulatów obydwu teorii. 

2. Status zwierząt w analizowanych koncepcjach  

Przełom lat 60. i 70. XX wieku dał początek nowej refleksji na temat stosunku 

człowieka do zwierząt i zachodzącej między nimi relacji. Nie jest przypadkowe, że akurat w 

tym okresie rozpoczęły się prace nad stworzeniem nowego modelu stosunków człowiek-

zwierzę, których podjęli się intelektualiści z tak zwanej grupy oksfordzkiej
159

. To właśnie  

w tych latach upowszechniał się chów przemysłowy na masową skalę oraz coraz częściej 

przeprowadzano różne testy na zwierzętach. Świadectwem podejść intelektualistów do tych 

praktyk są choćby tytuły wydanych książek. Do najważniejszych z nich, zwłaszcza  

w kontekście niniejszej analizy, należy dzieło The Case of Animal Right (1983) 

amerykańskiego filozofa Toma Regana oraz Wyzwolenie zwierz t (1975) Petera Singera,  

a także Animal Right and Human Obligations (1976) pod redakcją obu autorów (Grabowska, 

2014). 

Kiedy w ubiegłym stuleciu koncepcja praw zwierząt zaczęła ewoluować, zyskiwała 

coraz większe grono zwolenników. Wielu myślicieli, takich jak Gary L. Francione, Da id 

DeGrazia, Bernard E. Rollin, Mark Rowlands, Ste e Sapontzis czy Joel Feinberg, wniosło 

                                                 
159

 Jest to grupa intelektualistów, która zaczęła działać w latach 60. na Uniwersytecie Oxfordzkim. W swoich 

pracach zwrócili uwagę na problem wykorzystywania zwierząt oraz skalę ich cierpienia. Do tej grupy należą 

m.in. przedstawiciele omawianych koncepcji. 
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swój oryginalny wkład do tej teorii. Poszerzyli ją o nowe myśli i argumentację opartą na 

indywidualnej interpretacji naturalnych uprawnień. Niemniej, za jej czołowego rzecznika,  

a nawet „duchowego ojca”, uchodzi wspomniany Regan. W związku z tym, analiza tej 

koncepcji będzie się opierać przede wszystkim na jego postulatach etycznych.  

Regan obrał sobie za cel ukazanie moralnych i prawnych więzi łączących nas ze 

zwierzętami. Wnikliwą argumentację na rzecz praw zwierząt zamieścił w licznych esejach  

i książkach. W The Case of Animal Rights (Regan, 1985) przedstawił najważniejsze postulaty 

etyczne, które można uznać za wykładnię jego teorii. Etykę oparł na poszanowaniu 

naturalnych praw, jakie przynależą zarówno ludziom, jak i zwierzętom, a są nimi między 

innymi prawo do życia oraz niebycia krzywdzonym. Według Regana, wszystkie istoty mają 

równe prawa ze względu na podobne podstawowe wartości. Z tego tytułu istotom 

pozaludzkim przynależy się taka sama wartość wewnętrzna, jak nam. Na podstawie tego 

ludzie powinni je traktować z należnym szacunkiem. Zgodnie z postulatami Regana, 

zwierzęta są „podmiotami życia”, ich wartość wrodzona oraz świętość życia nie powinny być 

naruszane. Tym samym, należy traktować wszystkie istoty żyjące, a więc także te, które nie 

należą do gatunku homo sapiens, jako cele same w sobie. Jeśli nie możemy usprawiedliwić 

zabicia człowieka, nie ma także uzasadnienia w zabijaniu istot pozaludzkich, zarówno 

gospodarskich, laboratoryjnych czy futerkowych, podkreśla przedstawiciel praw zwierząt. 

Analizując koncepcję animal rights, należy wspomnieć o miłości do całego stworzenia, 

o której Regan pisze w swoim autobiograficznym eseju A Bird in a Cage (Regan, 1985). 

Akcentuje w nim, że nie ma sensu zabijać tych, których się kocha, sprawiać im cierpienie czy 

pozbawiać ich pełnej swobody. Swój wywód oparł o Biblię, w której dopatrzył się 

prozwierzęcych praw. Regan podkreśla, iż jest to tylko jedna z możliwych interpretacji Pisma 

Świętego, a on sam wywnioskował z Księgi Rodzaju, że człowiek ma za zadanie darzyć 

miłością wszelkie stworzenia i otaczać je opieką, jak to czyni sam Bóg. Na tym miałaby 

polegać według niego władza nad Ziemią dana ludziom od Boga. Regan podkreśla, że cały 

system dotyczący ludzkiego sposobu traktowania zwierząt należy zmienić, a nie tylko jego 

pewne składowe, które generalnie nie przyczyniają się do poprawy losu zwierząt na większą 

skalę. Przeciwstawia się systemowi, który pozwala ludziom postrzegać zwierzęta, jako takie, 

które można wykorzystywać, spożywać czy poddawać eksperymentom (Regan, 1985).  

Zgodnie z założeniami Regana, moralność składa się z zestawu zasad, które jednostki 

dobrowolnie zgadzają się przestrzegać. Jest to pewnego rodzaju kontrakt, w którym określone 

zostają reguły, jakie należy stosować nawet w przypadku tych, którzy nie mają wystarczającej 

rozumności (na przykład małe dzieci czy ludzie upośledzeni umysłowo). Pomimo tego, że nie 
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mogą oni samodzielnie odpowiadać za swoje czyny, w takim samym stopniu przynależne im 

są prawa, jak innym jednostkom. W związku z tym prawa, o których mowa, powinny 

przysługiwać, co najmniej niektórym zwierzętom, ze względu na to, iż są również 

„podmiotami życia”, co już zostało wspomniane (Regan, 1985). 

Należy zauważyć, że według Regana wszelkie próby traktowania zwierząt (zwłaszcza, 

jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie), w sposób „bardziej humanitarny”, na przykład poprzez 

zwiększenie przestrzeni w klatkach, nie rozwiążą problemu. Przekonuje, że wymagane jest 

całkowite uporanie się między innymi z problemem przemysłowych hodowli w imię 

poszanowania przynależnych im praw, a nie w imię troski o poprawę ich warunków 

bytowych, co z kolei głosi Singer w ramach drugiej koncepcji należącej do Ruchu na Rzecz 

Zwierząt. 

Idea dobrostanu zwierząt, której głównym orędownikiem współcześnie żyjącym jest 

Peter Singer – australijski filozof, opiera się na filozofii utylitarystycznej. W przeciwieństwie 

do etyki opartej na prawach, utylitaryzm opowiada się za poszanowaniem interesów 

jednostek, a nie ich samych, jako takich. Tym samym, działanie można uznać za moralnie 

dobre, jeśli suma zaspokojonych interesów będzie przewyższać sumę niezaspokojonych 

interesów. Na tego typu kalkulacji ma polegać sprawiedliwość utylitaryzmu (Biernacka, 

2014). W celu zrozumienia założeń koncepcji dobrostanu zwierząt należy odwołać się do 

postulatów Singera, które oparł na utylitaryzmie. Przedstawił je w swojej książce Wyzwolenie 

zwierz t (Singer, 2004), uchodzącej za biblię obrońców istot pozaludzkich. W swojej 

argumentacji odwołuje się do równości wszelkich interesów, która ma obejmować wszystkie 

istoty żyjące, niezależnie od rasy, płci czy gatunku. Za podstawową zasadę moralną uznaje 

pryncypium równego poszanowania interesów, a warunkiem ich posiadania ma być zdolność 

do odczuwania przyjemności i cierpienia. W koncepcji dobrostanu zwierząt zdolność 

cierpienia, jaką ludzie dzielą ze zwierzętami, pomimo oczywistych różnic, jakie między nimi 

zachodzą, jest nad wyraz akcentowana. Jest to wstępny, a zarazem konieczny i wystarczający 

warunek, bez którego nie można sensownie mówić o interesach zwierząt (Singer, 2004). 

W świetle wykładni przedstawiciela dobrostanu zwierząt, lekceważenie bądź 

ignorowanie interesów istot pozaludzkich ze względu na to, że nie należą do naszego gatunku, 

analogicznie odpowiada logice seksistów czy rasistów. Według nich, wyższość statusu 

moralnego mają ci, którzy należą do ich płci lub rasy (Singer, 2003). Rasiści łamią zasadę 

równości poprzez przykładanie większej wagi do interesów członków swojej grupy, jaką jest 

dana rasa, w momencie, gdy dochodzi do konfliktu między ich interesami a interesami innej 
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rasy. Podobnie jest z „gatunkowizmem”, zgodnie, z którym interesy własnego gatunku 

zastępują interesy członków należących do innego gatunku (Singer, 1985). 

Pomimo różnicy intelektualnej między ludźmi, a przedstawicielami większości 

gatunków zwierząt, nie można wartościować gatunku ludzkiego wyżej niż innych gatunków. 

Podobnie jak nie ma społecznego przyzwolenia na gorsze traktowanie na przykład osób  

z poważnym uszczerbkiem intelektualnym czy niemowląt, których zdolności rozumowe są 

uboższe od dyspozycji niektórych zwierząt. Fakt, że człowiek zamyka zwierzęta w ciasnych 

klatkach, w których doznają ogromu cierpień przez całe życie, a następnie trafiają do ubojni  

i ostatecznie zostają zjedzone, stanowi oznakę tzw. „gatunkowizmu” według Singera. Jest to 

idea, zgodnie, z którą uzasadnione jest dawanie pierwszeństwa istotom ludzkim tylko ze 

względu na to, że przynależą do gatunku homo sapiens. Polega, więc ona na uprzedzeniu, 

które zdaje się, że przetrwa, ponieważ jest dogodne dla dominującej grupy, jaką jest ludzkość 

(Singer, 2003). 

W porównaniu do idei dobrostanu zwierząt, koncepcja oparta na prawach uchodzi za 

radykalną. Opowiada się, bowiem najpełniej za poszanowaniem zwierzęcego życia, 

nawołując do całkowitego zaprzestania praktyk, które powodują ból i cierpienie oraz 

prowadzą w konsekwencji do powolnej, bolesnej śmierci. Nawołuje ona do zakończenia 

wykorzystywania zwierząt w przemysłowych hodowlach, polowań czy wszelkich 

eksperymentów na nich. Idea dobrostanu zwierząt zabiega przede wszystkim o poprawę 

warunków życia wykorzystywanych zwierząt. Jest to zasadnicza różnica między 

analizowanymi koncepcjami. 

3. Ujęcie wegetarianizmu  

Jak już zostało wspomniane, z tematyką zwierząt oraz stosunku do nich w ujęciu 

filozoficznym ściśle wiąże się wegetarianizm w wymiarze etycznym
160
, który łączy się z ideą 

niekrzywdzenia zwierząt. Jest on niezwykle istotny w tym kontekście, ponieważ wyraźnie 

wskazuje na wartość zwierzęcego życia oraz bezpośrednio łączy się ze sprzeciwem 

uśmiercania istot pozaludzkich. W konsekwencji przeciwdziała sprowadzaniu kwestii ich 

statusu do spraw moralnych o charakterze drugorzędnym (Cavalieri, 2011).  

Filozoficzne aspekty dotyczące wegetarianizmu zostały poruszone w obu koncepcjach. 

Niemniej, argumentacja na rzecz moralnego zakazu spożywania mięsa w kontekście teorii 

                                                 
160

 Poruszone kwestie wegetarianizmu w analizowanych koncepcjach tak naprawdę odnoszą się do jego 

najbardziej radykalnej formy, jaką jest weganizm. Jest to nie tylko rodzaj diety, która charakteryzuje się 

wyłączeniem z posiłków wszystkich produktów odzwierzęcych, a więc mięsa, jaj, mleka i miodu, lecz także styl 

życia. Wiąże się on z unikaniem rozrywki, garderoby, kosmetyków itd., do których zostały wykorzystane 

zwierzęta. 
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praw zwierząt ma najmocniej ugruntowane podłoże. Sprowadza się ona przede wszystkim do 

poszanowania życia istot pozaludzkich, którego głównym wyrazem jest odmowa spożywania 

produktów odzwierzęcych. Przejście na wegetarianizm w tej idei ma obligatoryjny charakter, 

który bezpośrednio wiąże się z moralnym obowiązkiem. Pogląd, iż niektóre zwierzęta mają 

pewne prawa, odgrywa kluczową rolę w odpowiednim uzasadnieniu powinności bycia 

wegetarianinem w świetle tej koncepcji (Regan, 1980).   

Zarówno Singer, jak i Regan zgadzają się, co do tego, że ludzie mają moralny 

obowiązek bycia wegetarianami. Stanowi to wspólny element ich przekonań. Jednakże, 

istnieją między nimi istotne różnice dotyczące przesłanek, z których należy wyciągnąć taką 

konkluzję. Singer uzasadnia obowiązek bycia wegetarianinem w zupełnie inny sposób od 

Regana czy innego przedstawiciela animal rights. Dla Singera wegetarianizm to praktyczny,  

a zarazem efektywny krok ku zaprzestaniu uśmiercania zwierząt, przy jednoczesnym 

zadawaniu im cierpienia. Tym samym nie potępia on samego zabijania, ile zadawania 

cierpienia istotom pozaludzkim, jakiego doświadczają, zanim ostatecznie zostaną uśmiercone 

(Singer, 2004). Wegetarianizm stanowi dla niego rodzaj skutecznego bojkotu. Ten bojkot jest 

przejawem utylitarystycznej kalkulacji, bowiem dieta wegetariańska ma według niego 

wpływać na zmniejszenie się liczby cierpiących oraz zabijanych zwierząt w hodowli 

przemysłowej. Jako konsekwencję przyjęcia diety bezmięsnej uznaje on zminimalizowanie 

ilości hodowlanych zwierząt ze względu na spadek zysku z przemysłu mięsnego, który jest 

uzależniony od popytu (Singer, 2004). W kalkulacji idei dobrostanu zwierząt nie chodzi 

zatem o życie konkretnego zwierzęcia (co jest wyakcentowane w teorii praw zwierząt), lecz 

chodzi o sumę, a dokładniej o jak największą liczbę potencjalnie uratowanych zwierząt dzięki 

stosowaniu diety wegetariańskiej. Ta utylitarystyczna zasada czyni, zatem Singera 

propagatorem bezmięsnej diety. 

3. Podsumowanie i wnioski 

Jest wiele dziedzin, które zajmują się tematyką zwierząt. Perspektywa filozoficzna 

rzuca światło na dwie z ważniejszych kwestii: nasz stosunek względem istot pozaludzkich  

i pewne zobowiązania moralne wobec nich. Debata nad miejscem zwierząt w świecie 

zdominowanym przez człowieka nabiera obecnie ogromnego znaczenia. Los zwierząt 

hodowlanych na świecie, szczególnie tych w warunkach przemysłowych, stanowi aktualnie 

jedną z najważniejszych kwestii etycznych. W zamożnych społeczeństwach corocznie 

uśmierca się miliardy zwierząt w celu pozyskania mięsa oraz innych produktów 

odzwierzęcych, których konsumpcja osiąga bardzo wysoki poziom. Liczba cierpiących 

zwierząt w przemyśle hodowlanym na całym świecie ciągle rośnie (Villanueva, 2018). 
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Hodowla masowa zwierząt nastawiona jest przede wszystkim na zysk, co sprawia, że kwestie 

związane z ich cierpieniem schodzą na dalszy plan. Tym samym pojawiają się coraz częściej 

głosy sprzeciwu przeciwko okrucieństwu wobec istot pozaludzkich. Podjęcie tej tematyki 

przez przedstawicieli różnych środowisk może uświadamiać społeczeństwu, jak duża jest 

skala tego problemu oraz prowokować do dyskusji. 

Jak wynika z przeprowadzonej w tekście analizy, pomiędzy przedstawicielami obydwu 

koncepcji zachodzą znaczące różnice w sposobie argumentacji na rzecz statusu moralnego 

istot pozaludzkich. W konsekwencji rozdźwięk dotyczy również poruszonych kwestii  

w zakresie wegetarianizmu. Różnice te są bezpośrednio związane z nurtem filozoficznym, do 

jakiego przynależą ich przedstawiciele, który ostatecznie implikuje odmienne argumentacje. 

Pomimo tych różnic, każdy głos sprzeciwu przeciwko okrucieństwu wobec istot 

pozaludzkich, w mniej lub bardziej radykalnej formie, stanowi istotny krok na rzecz poprawy 

losu wszystkich grup zwierząt wykorzystywanych przez człowieka.   

Podsumowując, należy podkreślić, że postulaty etyczne orędowników praw zwierząt 

będą napotykać na trudności związane z realizacją ich głównych założeń, a nawet uchodzić za 

pewien rodzaj utopii. Chodzi przede wszystkim o przyznanie zwierzętom ustawowego prawa 

do życia, czyli o objęcie konstytucyjną gwarancją ochrony ich życia w każdym możliwym 

aspekcie i w radykalnej formie. W konsekwencji wiązałoby się to z likwidacją takich 

instytucji, jak rzeźnie, fermy futrzarskie czy laboratoria przeznaczone do przeprowadzania 

testów na zwierzętach. Niemniej jednak, jakiekolwiek próby transformacji w tym zakresie 

winny uwzględniać interesy społeczne instytucji czy prywatnych osób, co jest ogromnym 

wyzwaniem i wymaga odpowiedniego przygotowania. 

Nie oznacza to jednak, że wysiłki zmierzające do polepszenia losu zwierząt 

hodowanych na mięso czy wykorzystywanych dla innych potrzeb człowieka muszą być 

skazane na klęskę. Wiele osób uważa, że należy przeciwstawiać się okrucieństwu, jakie 

spotyka zwierzęta ze strony człowieka nastawionego na zysk. Tym samym, propozycje 

Singera mają większą szansę skuteczności, ponieważ skupiają się na stopniowej poprawie 

losu zwierząt poprzez eliminację ich zbędnego cierpienia. Postulaty te zdają się być, zatem 

łatwiejsze w realizacji, jeśli chodzi o poprawę warunków życia zwierząt. Zwłaszcza  

w porównaniu do głoszonych przez Regana i pozostałych przedstawicieli teorii praw 

zwierząt, które nie tak łatwo wcielić w życie ze względu na to, że uchodzą za radykalne  

i kontrowersyjne, a także budzące wiele wątpliwości.  

Jak zostało wykazane w tekście, pomimo kluczowych różnic, jakie zachodzą  

w przeanalizowanych koncepcjach, są między nimi pewne punkty styczne. Ta zbieżność 
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może pobudzać do refleksji i zadawania sobie pytań dotyczących właściwego stosunku 

człowieka wobec istot pozaludzkich. Uświadamia także, że warto zwrócić uwagę na problem 

wykorzystywania zwierząt oraz kwestie wegetarianizmu, choćby ze względu na ich aktualną 

popularność.  
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Streszczenie 

Obligacje społeczne to nowy instrument finansowania zadań społecznych. Celem tego artykułu jest 

zidentyfikowanie możliwości wykorzystania obligacji społecznych do rozwiązywania problemów społecznych 

w Polsce na przykładzie projektu “Małopolskie Obligacje Społeczne”. Jako metodę badawczą zastosowano 

monograficzne studium przypadku. Przypadek dobrano celowo, ponieważ łączy w sobie dwa cele społeczne: 

aktywizację osób długotrwale bezrobotnych i wsparcie dla osób powyżej 75 roku życia. Praktycznym celem 

publikacji jest objaśnienie modelu obligacji społecznych i jego popularyzacja. 

 

Słowa kluczowe: zadania społeczne, osoby starsze, praca nierejestrowana 

 

Summary 

Social bonds are a new instrument for financing social tasks. The purpose of this article is to identify the 

possibility of using social bonds to solve social problems in Poland on the example of the " Małopolskie 

Obligacje Społeczne " project. A monographic case study was used as the research method. The case was chosen 

deliberately because it combines two social goals: activation of the long-term unemployed and support for 

people over 75 years of age. The practical purpose of the publication is to explain the social bond model and its 

popularization. 

 

Keywords: social services, elderly people, unregistered employment  

 

1. Wstęp 

Obligacje społeczne są formą współpracy między podmiotami prywatnymi a stroną 

publiczną, której celem jest rozwiązanie wybranych problemów społecznych. Fundusze 

pozyskiwane od inwestorów prywatnych trafiają do dostawców usług socjalnych. Jeżeli 

dostawcy usług zrealizują założone cele otrzymają środki od strony publicznej i mogą 

zwrócić inwestorom pozyskane fundusze wraz z odsetkami. Takie podejście określane jest  

w literaturze jako płatność za efekty (ang. payment-by-results, PbR) (Marchewka-Bartkowiak 

i in., 2015). Model obligacji społecznych przedstawia rysunek 1, na którym zaznaczono 

kolejne etapy realizacji zadania publicznego finansowanego w drodze emisji obligacji 

społecznych.  
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Rys. 1. Model finansowania z wykorzystaniem obligacji społecznych. Źródło: opracowanie własne na podstawie 

(Pandey i in., 2018), (Necel i in., 2018) 

 

Zadania finansowane w drodze emisji obligacji społecznych na świecie są bardzo różnorodne. 

Pierwszy projekt dotyczył ograniczenia recydywy wśród młodocianych przestępców 

(Nicholls i in., 2013). Finansowane w ten sposób są działania na rzecz bezdomnych (Cooper  

i in., 2016; Andreu, 2018) czy zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych osób 

niezamożnych, w tym edukacji wczesnoszkolnej (Sanchez, 2016). Obligacje społeczne sukuk 

pojawiają się również w krajach islamskich (Mohamad i in., 2013). Nie wszystkie zadania 

społeczne mogą być finansowane w drodze emisji obligacji społecznych (Chamaki i in., 

2018). Schemat decyzyjny wyboru obligacji społecznych przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Schemat decyzyjny wyboru obligacji społecznych, jako źródła finansowania. Źródło na podstawie 

(Griffiths i in. 2014) 

 

Celem tego artykułu jest zidentyfikowanie możliwości wykorzystania obligacji społecznych 

do rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie koncepcyjnych założeń projektu 

“Małopolskie Obligacje Społeczne” opracowanego przez Województwo Małopolskie – 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Opracowanie to powstało w ramach projektu 

Małopolskie Obligacje Społeczne dofinansowanego w ramach Oś IV Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

ponieważ nie ogłoszono konkursu na wdrożenie projektu model pozostał w fazie 

koncepcyjnej. Głównym jego zadaniem jest minimalizacja „szarej strefy” usług opiekuńczych 

oraz zwiększenie dostępności usług wspierających osoby starsze. W trakcie przygotowywania 

dokumentacji projektu ustalono, że opieka świadczona przez podmioty publiczne jest 

niewystarczająca. Seniorzy korzystają z usług opiekunek pracujących „na czarno”. Ceny 

usług są wtedy znacząco niższe. W dokonanej analizie dokumentacji projektu starano się 

odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 

1. Czy problem społeczny jakim jest świadczenie usług opiekuńczych dla seniorów 

w szarej strefie można rozwiązać z wykorzystaniem obligacji społecznych jako źródła 

finansowania ?  

2. Czy możliwość dofinansowania usług opiekuńczych dla seniorów spełnia warunki 

optimum społecznego? 

2. Metodologia badań 

Jako metodę badawczą wybrano studium przypadku – metodę monograficzną 

(Apanowicz, 2003). Jako strategię doboru próby i przypadku zdecydowano się na dobór 

zorientowany na uzyskanie informacji wybierając przypadek ekstremalny zawierający 

szczególne problemy (Klimczak i in., 2015). Przeanalizowano projekty wyróżnione  

w konkursie pod nazwą „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności 

świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS” przeprowadzonym w 2016 r. 

przez Ministerstwo Rozwoju, których listę przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 Projekty wyróżnione w konkursie. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Krawiec, 2018) 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Problem społeczny  

1 Miasto Stołeczne Warszawa Bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością 

2 Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Urząd 

Pracy  

Bezrobocie wśród osób długotrwale bezrobotnych 

3 Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

Likwidacja szarej strefy usług opiekuńczych. Opieka 

nad osobami starszymi. 

4 Miasto Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku 

Zadłużenie czynszowe. 

 

Wybrano do analizy projekt „Małopolskie Obligacje Społeczne” ze względu na połączenie 

dwóch celów społecznych: aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i wsparcia dla osób 

powyżej 75 roku życia. Przeprowadzone w niniejszym artykule studium przypadku można 
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zaliczyć to studiów objaśniających (Klimczak, 2015) Wybrana metoda badawcza ma też cel 

aplikacyjny. Ma się przyczynić do zrozumienia okoliczności i przebiegu finansowania celów 

społecznych przez obligacje społeczne w określonym kontekście ich zastosowania. (Matejun, 

2011). Zastosowano pojedyncza technikę badawczą - analizę dokumentów zgłoszonych do 

konkursu a zamieszczonych na stronie internetowej (Małopolskie, 2018). Postawiono dwie 

hipotezy badawcze: 

H1. Zasadne jest zastosowanie mechanizmu obligacji społecznych dla finansowania usług 

opiekuńczych dla seniorów. 

H2: Zastosowanie mechanizmu obligacji społecznych dla finansowania świadczenia usług 

opiekuńczych dla seniorów spełnia kryteria optimum społecznego? 

3. Małopolskie Obligacje Społeczne 

W dokumentacji projektu oszacowano, że w 2014 r. pracowało bez umowy w sektorze 

opiekuńczym 40 tys. osób. Podjęte działania zmierzają do ograniczenia „szarej strefy” usług 

opiekuńczych nie przez metody restrykcyjne, lecz motywacyjne. Sposobem na to jest 

dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób starszych przez podmioty publiczne. Emisja 

obligacji społecznych pozwoli pozyskać środki na utworzenie systemu bonowego. Gminy 

oraz Województwo Małopolskie wyemitują obligacje skierowane do inwestorów prywatnych 

w drodze emisji niepublicznej. Środki pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na 

prefinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych niż 75 lat. 

Osoby te będą mogły nabyć po preferencyjnej cenie bony, którymi zapłacą legalnie 

zatrudnionym opiekunom. Dofinansowanie do pełnej wartości bonu pochodzić będzie od 

podmiotów publicznych (województwo, gminy). Jeżeli od dnia emisji obligacji do dnia 

wykupu obligacji zostanie wykorzystanych nie mniej niż 70% bonów z dofinansowaniem 

zostaną uruchomione płatności przez województwo (ze środków własnych województwa  

w zakresie zadań przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy) i gminę 

(z wykorzystaniem środków własnych zakresie świadczeń na rzecz rodziny). Każdy bon to 

koszty jednej godziny pracy legalnie zatrudnionego opiekuna a więc 168 bonów to jeden 

miesiąc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. System bonów stwarza warunki do zakupu 

legalnie świadczonych usług wspierających. Ilość sprzedanych bonów może stanowić miarę 

wychodzenia opiekunów z „szarej strefy”. W projekcie przyjęto, że poziom 70% 

wyemitowanych bonów jest satysfakcjonujący dla strony publicznej a zarazem bezpieczny dla 

inwestora. Techniczną stroną obsługi systemu bonowego zajmie się utworzona w tym celu 

spółka komunalna, która prowadzić będzie rozliczenia (rachunek przedsięwzięcia).  

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej będzie pokrywany przez klienta (seniora) w kwocie 
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12 zł i stronę publiczną (gmina 4,05 zł województwo 7,4 zł). Osoby świadczące usługi 

opiekuńcze otrzymają zapłatę ze środków pozyskanych od inwestorów z emisji obligacji. Po 

rozliczeniu projektu nastąpi wykup obligacji ze środków pochodzących od seniorów  

i podmiotów publicznych. Inwestor ma gwarantowany zwrot środków do wysokości wpłat 

dokonywanych przez klientów. Schemat wypłat obrazuje rysunek 4. Linią przerywaną 

zaznaczono udział strony publicznej zależny od zrealizowanych efektów. Dla większej 

czytelności pominięto ewalutator.  

 

Rys. 4 Schemat finansowania usług opiekuńczych. Źródło: ( Małopolskie 2018) 

 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat wypłat dla inwestorów, na którym zaznaczono trzy 

źródła finansowania wykupu obligacji: seniorzy, gmina, województwo (w zależności od 

osiągniętych efektów). Zaznaczony procent wskazuje ilość wykupionych bonów do ilości 

wyemitowanych bonów. 

 

Rys. 5 Schemat wypłat dla inwestorów. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Małopolskie, 2018) 
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W projekcie założono, że weźmie w nim udział 320 osób. Każda osoba może skorzystać z 40 

godzin opieki w miesiącu przez 2 lata. Zostanie wyemitowanych 307.200 bonów 

dofinansowanych o wartości 23,45 zł i cenie preferencyjnej dla seniora 12 zł (dopłata 

podmiotów publicznych 11,45 zł). W projekcie przewidziano możliwość zakupu 

pełnopłatnych bonów przez osoby fizyczne w cenie 25,89 zł (nie obowiązuje wtedy kryterium 

wieku) lub przez osoby prawne w cenie 28,5 zł (jako element polityki kadrowej, 

umożliwienie pogodzenia pracy i życia rodzinnego). 

Jako obligacje społeczne wyemitowane zostaną obligacje przychodowe. Istotą obligacji 

przychodowych jest ograniczenie odpowiedzialność emitenta do kwoty przychodów lub 

wartości majątku przedsięwzięcia, które było finansowane z emisji (Klupczyński, 2015). 

Obligacje przychodowe nie są wliczane do indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy 

(Wiśniewski, 2016), nie są ujawniane w sprawozdawczości finansowej i wieloletniej 

prognozie finansowej (Jastrzębska, 2017).  

4. Dyskusja 

Dyskusja hipotezy H1 została przeprowadzona w oparciu o schemat decyzyjny wyboru 

obligacji społecznych, jako źródła finansowania przedsięwzięć społecznych (patrz rys.2.)  

Przedsięwzięcie wymaga pozyskania funduszy przed jego rozpoczęciem, ponieważ, 

zagwarantowanie funduszy na dopłaty do usług opiekuńczych stanowiłoby zbyt duże 

obciążenie dla budżetów gmin. W omawianym projekcie podmiotem publicznym będą nie 

tylko gminy, ale również Województwo Małopolskie. Zebranie środków w drodze emisji 

obligacji społecznych pozwoli na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na rynkowym 

poziomie z ograniczeniem wydatków seniora do poziomu cen w szarej strefie 

Istnieje niepewność w zakresie wykonalności finansowanego przedsięwzięcia.  

W dokumentacji projektu zdefiniowano 7 obszarów ryzyka. Może się okazać, że seniorzy  

i ich rodziny nie są zainteresowani korzystaniem z dofinansowywanych usług. Cena bonu 

może im się wydać za wysoka, mogą nie wiedzieć o takiej ofercie, mogą się obawiać 

wpuszczania do domu osób, których nie znają, mogą uważać, że opieka nad seniorami jest 

obowiązkiem najbliższej rodziny. W projekcie zaproponowano działania mające ograniczyć to 

ryzyko takie jak działania promocyjne podkreślające korzyści z legalnego zatrudniania 

opiekunów, możliwość wyboru opiekuna, ewentualne obniżenie ceny usługi dofinansowanej 

przy wsparciu EFS, a także współpraca z organizacjami zrzeszającymi seniorów oraz 

parafiami. Nie jest też pewne powodzenie przedsięwzięcia w zakresie legalnego zatrudniania 

opiekunów. Założono, że opiekun będzie zawierał umowę z firmą świadczącą usługi 

opiekuńcze. Jednak wobec małego bezrobocia zainteresowanie pojęciem legalnej pracy może 
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być niewystarczające. Im stopa bezrobocia jest niższa tym udział osób deklarujących brak 

gotowości do podjęcia pracy jest większy. (Szulc-Obłoza, 2019). Proponowane 

wynagrodzenie, po uwzględnieniu składek i podatków może być dla potencjalnych 

opiekunów mało atrakcyjne w porównaniu ze stawkami w „szarej strefie”. Również firmy 

świadczące usługi opiekuńcze mogę nie być zainteresowane zatrudnianiem osób dotychczas 

pracujących nielegalnie, ponieważ nie mogą potwierdzić, jakości świadczonych przez nie 

usług. Szczególnie trudne może być pozyskanie pracowników/zleceniobiorców na terenach 

słabo skomunikowanych lub słabo zaludnionych. Proponowane działania minimalizujące to 

ryzyko to min. współpraca z PUP w poszukiwaniu pracowników na danym terenie, 

promowanie korzyści z pracy legalnej, rekalkulacja ceny usługi. 

Możliwa jest identyfikacja beneficjentów zadania. Beneficjentami zadania są zarówno 

seniorzy 75 + jak i opiekunowie pracujący dotychczas w szarej strefie. Pierwsi zyskują 

możliwość zakupienia usługi opiekuńczej po preferencyjnej ceni, drudzy możliwość 

legalnego zatrudnienia. Zastosowanie w projekcie systemu bonów znakomicie ułatwia ich 

identyfikację, ponieważ zawiera informacje o tym, kto zakupuje usługi i kto je świadczy. 

Możliwe jest zmierzenie efektów programu. Jako efekty programu w projekcie Małopolskie 

Obligacje Społeczne wskazano: 

1. powstanie nowych miejsc pracy w obszarze usług wspierających osoby starsze, 

2. ograniczenie problemu szarej strefy, 

3. zaktywizowanie osób dotychczas bezrobotnych, 

4. zwiększenie wsparcia dla seniorów w miejscu zamieszkania, 

5. zmniejszenie zapotrzebowania na miejsca w Domu Pomocy Społecznej, 

6. wypracowanie kapitału emerytalnego przez legalnie zatrudnionych opiekunów. 

Zatrudnienie osoby dotychczas bezrobotnej oznacza też dla strony publicznej oszczędności 

z tytułu ograniczenia zasiłków dla bezrobotnych, ubezpieczeń społecznych dla bezrobotnych, 

zasiłków dla rodzin korzystających z pomocy OPS.  

Zadanie zapewnia możliwości uzyskania przez inwestora zwrotu kapitału bez względu na 

efekty do wysokości wpłat dokonanych przez seniorów. Wpłaty strony publicznej uzalżnione 

są od osiągniętych efektów. Dodatkowo, ze względu na pilotażowy charakter projektu, 

przewidziano w przypadku nieosiągnięcia zamierzonych celów wypłatę środków dla 

inwestorów z EFS do pełnej wysokości zaangażowanych kapitałów. 

W świetle powyższych rozważań hipotezę H1 można uznać za potwierdzoną. 

Optimum społeczne definiowane jest jako maksymalizujący społeczny dobrobyt podział 

użyteczności możliwych do osiągnięcia przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych 
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zasobów (Sowada, 2017). Graficzne przedstawienie funkcji dobrobytu społecznego nazwane 

jest społeczną krzywą obojętności lub krzywą jednakowego dobrobytu. W rozwiązaniu 

graficznym optimum społeczne jest wyznaczone przez punkt styczności krzywych 

obojętności z krzywą możliwych użyteczności. Kształt krzywych możliwych użyteczności  

w społeczeństwie zależy od dominujących w nim postaw: egoistycznej, altruistycznej, 

zawistnej. W społeczeństwie egoistów zwiększenie użyteczności jednej grupy możliwe jest 

wyłącznie przez ograniczenie użyteczności grupy drugiej. Postawa zawiści oznacza, że 

zwiększenie użyteczność osoby zależy nie tylko od zwiększenia jej własnej konsumpcji, ale 

również od zmniejszenie konsumpcji innej osoby. Dla osoby altruistycznej użyteczność rośnie 

z jej własną konsumpcją i wzrostem użyteczności innych osób. Wprowadzenie programu 

bonowego możemy rozważać, jako zmianę poziomu możliwych krzywych użyteczności. 

Istotnym czynnikiem determinującym o położeniu krzywych są przyczyny niewydolności 

systemu opieki społecznej. Jeżeli publiczny system opieki społecznej absorbuje wszystkie 

dostępne zasoby – wszyscy opiekunowie osób starszych są już zatrudnieni w publicznych 

instytucjach, opieka finansowana w ramach programu bonowego wiązać się będzie  

z ograniczeniem opieki dla osób niekorzystających z programu. Przeprowadzone Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie badania rynku potwierdziły, że istnieje grupa opiekunów działająca 

w szarej strefie a więc istnieją wolne, z punktu widzenia legalnego rynku pracy, zasoby.  

W takim wypadku wprowadzenie dodatkowego źródła finansowania – systemu bonowego 

uruchomi dodatkową podaż usług opiekuńczych bez ograniczenia świadczeń dla osób 

nieobjętych programem. Krzywe użyteczności w społeczeństwie egoistycznym  

i altruistycznym przesuną się w prawo (oddalając od początku układu współrzędnych).  

W społeczeństwie zawistników krzywa obojętności przesunie się w lewo, ponieważ wzrost 

korzyści dla osób korzystających z programu spowoduje malejące korzyści dla osób 

niekorzystających z programu. W społeczeństwie egoistycznym i altruistycznym 

wprowadzenie systemu bonowego przyczyni się do wzrostu dobrobytu społecznego, przy 

założeniu, że uruchomione zostaną dotychczas niewykorzystane zasoby (np. aktywizacja 

bezrobotnych, wychodzenie z szarej strefy). Punkt optimum będzie powyżej poziomu 

wyjściowego. W społeczeństwie zawistników doprowadzi do obniżenia dobrobytu 

społecznego nawet, jeśli dostęp osób korzystających z opieki społecznej na dotychczasowych 

zasadach nie zostanie ograniczony (Sowada, 2017). 
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Rys. 6 Optimum społeczne a różne typy społeczeństw. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sowada, 

2017) 

5. Wnioski 

W świetle przeprowadzonych rozważań można przyjąć, że wprowadzenie systemu bonowego 

w sposób przedstawiony w projekcie „Małopolskie Obligacje Społeczne”, wpłynie na 

poprawę opieki nad seniorami a jednocześnie ograniczy szarą strefę usług opiekuńczych. 

Artykuł jest jedną z pierwszych analiz możliwości wykorzystania modelu obligacji 

społecznych do rozwiązywania problemów społecznych w polskiej rzeczywistości społeczno 

– gospodarczej. Jego wartością dodaną jest zastosowanie modelu optimum społecznego do 

oceny ekonomicznej efektywności tego rozwiązania prawnego. Praktycznym celem publikacji 

jest objaśnienie modelu obligacji społecznych i jego popularyzacja. Wybrany przykład jest 

ekstremalny ponieważ łączy dwa cele społeczne: wsparcie legalnego zatrudnienia  

i zapewnienie opieki seniorom. Autorka ma nadzieję, że samorządy terytorialne będą sięgać 

po tego typu rozwiązania dla finansowania takich działań jak świadczenie usług dla osób 

niepełnosprawnych, edukacja, opieka zastępcza. Niewątpliwym ograniczeniem dla 

prowadzonych badań jest fakt, że projekt „Małopolskie Obligacje Społeczne” pozostał 

jedynie konstrukcją teoretyczną i nie został wdrożony w praktyce. Przyszłe badania autorki 

będą miały na celu zaproponowanie innych sposobów wykorzystania modelu obligacji 

społecznych w Polsce. 
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Streszczenie 

Chuligaństwo stadionowe stanowi dużą grupę osób obejmującą wszelakie zachowania mające miejsce 

w kontekście piłkarskim. Rozwój infrastruktury stadionowej, monitoringowej oraz rzetelne stosowanie 

przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych przez organizatorów pozytywnie wpłynęło na możliwości 

procesu identyfikacji sprawców przestępstw stadionowych, a nadto na zmniejszenie tego typu przestępczości.  

W niniejszej publikacji zostaną poruszone aspekty prawne związane z nadaniem uprawnień podmiotom 

zajmującym się bezpieczeństwem imprez masowych. Przedstawione zostaną również metody identyfikacji 

sprawców przestępstw stadionowych z wykorzystaniem monitoringu stadionowego oraz baz danych 

prowadzonych przez podmioty zarządzające ligą, związki sportowe i Policji. Wprowadzone rozwiązania dają 

dobre i szybkie rezultaty, ale tylko w warunkach idealnych, dlatego konieczne jest rozważenie kolejnych 

modernizacji.  
 

Słowa kluczowe: identyfikacja kryminalistyczna, przestępczość stadionowa 
 

Legal and forensic issues of identifying perpetrators of stadium crimes  

 

Summary 

Stadium hooliganism is a large group of people covering all kinds of behaviour taking place in a football context. 

The development of stadium and monitoring infrastructure and the reliable application of mass event safety 

regulations by the organisers have had a positive impact on the possibilities of the process of identifying the 

perpetrators of stadium crime and, moreover, on reducing this type of crime.  

This publication will be touched the legal aspects of empowering entities dealing with the security of mass 

events. It will also present methods of identifying perpetrators of stadium crimes with the use of stadium 

monitoring and databases maintained by the league's governing bodies, sports associations and the Police. The 

implemented solutions give good and quick results, but only in ideal conditions, so it is necessary to consider 

further upgrades.  

 

Keywords: forensic identification, stadium crime 

 

1. Wstęp 

Identyfikacja sprawców przestępstw stadionowych jest jednym z głównych problemów, 

z jakimi muszą radzić sobie władze, kluby oraz związki sportowe. Pod jej pojęciem kryje się 

działanie mające na celu ustalenie tożsamości badanego obiektu lub zjawiska na podstawie 

najbardziej charakterystycznych cech. Identyfikacja polega na nazwaniu czegoś, czyli 

zakwalifikowaniu obiektu do jakiejś klasy, przy czym obiekt ten musi posiadać pewną liczbę 

odpowiednich cech, a klasa musi być elementem konkretnego podziału (Kasprzak i in., 2006). 

Po wprowadzeniu w 2009 roku nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych na 

poszczególne podmioty zostały nałożone pewne obowiązki związane z kontrolą osób 

uczestniczących w imprezie masowej. Jest to związane m.in. z ingerencją w prawa człowieka, 
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a konkretnie w prawo do prywatności zapewnionego przez Powszechną deklarację praw 

człowieka, Konstytucję RP oraz inne akty prawa. Jednakże w określonych przypadkach 

dotyczących interesów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, 

zapobiegania zamieszkom lub przestępczości i ochrony zdrowia możliwe jest naruszenie 

prawa do poszanowania życia prywatnego (Konwencja o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności, 4 listopada 1950 r. (Europejska Konwencja Praw Człowieka), art. 

8). 

Dodatkowo ustawa o Policji w art. 15 ust. 1 pkt 5a stanowi, iż podczas wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-

porządkowych policjanci są uprawnieni do obserwowania i rejestrowania przy użyciu 

środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie 

ustawy (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 360), art. 15 ust. 1 

pkt 5a). 

2. Monitoring stadionowy 

Jednym z nieodzownych aspektów identyfikacji sprawców przestępstw stadionowych 

jest monitoring stadionowy. Umożliwia on ciągłą obserwację, a także rejestrację przebiegu 

imprezy masowej oraz jej uczestników, co może pozwolić na późniejsze zidentyfikowanie 

sprawców przestępstw stadionowych. Zakres oraz możliwości jego zastosowania reguluje 

ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.0.2170) oraz 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. 

w sprawie utrwalania przebiegu imprez masowych (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73).  

Pierwszy z wyżej wymienionych aktów prawnych w art. 11 stanowi, iż organizator jest 

uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób 

w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto jest on 

zobowiązany do przechowywania tych materiałów przez co najmniej 30 dni, a następnie do 

90 dni po zakończeniu imprezy masowej komisyjne ich zniszczenie. Powyższe czynności 

odbywają się obligatoryjnie w przypadku umieszczenia obiektu zarządzanego przez 

organizatora na wykazie sporządzanym przez wojewodę w drodze decyzji administracyjnej 

(Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2170), art. 11). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące utrwalania 

przebiegu imprez masowych określa sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz 

minimalne wymagania techniczne urządzeń rejestrujących, a także sposób ich późniejszego 
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przechowywania. Wskazane jest rejestrowanie obrazu za pomocą cyfrowych urządzeń 

elektronicznych rejestrujących kolorowy obraz i dźwięk. Dopuszcza się jednak użycie kamer 

analogowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu przetworników analogowo-cyfrowych, tak, 

aby obraz został ostatecznie przetworzony do postaci cyfrowej. Możliwe jest zastosowanie 

także kamer rejestrujących obraz kolorowy, które w przypadku spadku natężenia oświetlenia 

rejestrowanego obszaru automatycznie przełączają się w tryb monochromatyczny 

z wykorzystaniem ruchomego filtra podczerwieni. Jako uzupełnienie powyższych urządzeń 

dopuszcza się zastosowanie przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych w postaci 

kamer lub aparatów fotograficznych, utrwalających obraz kolorowy o wysokości nie 

mniejszej niż 950 pikseli (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (tj. Dz.U. 

z 2011 r. nr 16 poz. 73), § 1). 

W zależności od kategorii rejestracji danego obrazu przedstawione zostały następujące 

wymagania: 

 Dla potrzeb rejestracji obrazu I kategorii umożliwiającej określenia cech osób lub rzeczy 

w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osoby lub przynależności rzeczy oraz 

rejestracji obrazu II kategorii, pozwalającej na dozorowanie miejsca w celu określenia 

cech grupowych osób lub rzeczy, wymagane jest rejestrowanie obrazu z częstotliwością 

nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 

pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery. 

 Dla potrzeb rejestracji obrazu III kategorii umożliwiającej wykrycie osób lub rzeczy 

w miejscu dozorowanym przez kamerę w celu przekazania operatorowi informacji 

o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu tego miejsca nie 

jest wymagana oraz rejestracji obrazu IV kategorii, pozwalającej na wykrycie 

występującego zagrożenia w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa, 

wymagane jest rejestrowanie obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na 

sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 

r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 16 

poz. 73), § 6). 

Kamery spełniające powyższe wymagania powinny umożliwiać podłączenie do 

urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu 

w wielkości nie mniejszej niż 9 cm x 13 cm i rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  
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w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 16 poz. 73), 

§ 8). 

Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwiać 

zrozumienie treści nagranych haseł, okrzyków oraz określenia sposobu zachowywania się 

uczestników imprezy. Ponadto powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego  

w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz przy minimalnej dynamice 50 dB 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 16 poz. 73), 

§ 10). 

Zarejestrowany podczas imprezy masowej obraz i dźwięk powinien zostać utrwalony 

w niezmienionej postaci na elektronicznym nośniku informacji przy zastosowaniu możliwie 

jak najmniejszej kompresji. Po zakończeniu nagrania urządzenie to należy umieścić 

w opakowaniu, na którym po zamknięciu należy zapisać nazwę organizatora imprezy, miejsce 

i datę utrwalenia imprezy masowej oraz podpis wraz ze stanowiskiem osoby działającej 

w imieniu organizatora (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (tj. 

Dz.U. z 2011 r. nr 16 poz. 73), § 12). 

Ministerstwo w rozporządzeniu wskazało także miejsca podlegające obowiązkowej 

rejestracji obrazu, do których należą: 

 Kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej. 

 Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren 

imprezy masowej. 

 Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na 

terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych. 

 Parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej. 

 Sektory dla uczestników imprezy masowej. 

 Płyta boiska lub scena (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu 

imprezy masowej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 16 poz. 73), § 4). 

Bardzo wygórowane wymagania dotyczące rejestracji oraz późniejszego 

przechowywania przebiegu imprez masowych związane są z tym, iż bardzo często stanowią 

jedyne dowody, które mogą pozwolić na identyfikację oraz skazanie sprawcy przestępczości 

stadionowej. Wobec tego najtrafniejszym wydaje się traktowanie zapisów z kamer 
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użytkowych, jako dowodów rzeczowych. Stanowisko takie przyjął T. Nowak, który przez 

pryzmat braku utrwalenia myśli ludzkiej w zarejestrowanych nagraniach stanowiących cechę 

dokumentu, odrzuca zakwalifikowanie zapisów obrazu do dokumentów (Nowak, 1982). 

Zatem powyższe dowody są wykorzystywane na podstawie przepisów prawa 

dotyczących oględzin, tj. art. 207 k.p.k. Oględzin nośnika dokonuje się celem ustalenia 

właściwości zewnętrznej oraz wewnętrznej. Następnie wszystkie dostrzeżone właściwości 

opisuje się w protokole oględzin, a nośnik zabezpiecza tak, aby pozostał w stanie 

niezmienionym do czasu rozprawy (Włodarska, 2015). 

Funkcja dowodowa wskazuje możliwość dokonania identyfikacji indywidualnej lub 

grupowej osób oraz przedmiotów na podstawie materiału dowodowego w postaci obrazu 

zarejestrowanego przez monitoring wizyjny. Przedmiot badań stanowią cechy zewnętrznej 

budowy ciała człowieka. Są to m.in. odsłonięte części ciała człowieka oraz głowa. Zapis 

wizualny w formie zdjęcia cyfrowego lub stopklatki pobranej z cyfrowego zapisu wideo 

umożliwia wykonania opinii antroposkopijnej polegającej na identyfikacji osób (Hanausek, 

1996). 

Zanim jednak taka opinia powstanie konieczne jest przeprowadzenie koniecznych do 

tego badań. W polskiej kryminalistyce wyróżniamy następujące metody: 

 Metoda pomiarowo-porównawcza polegająca na porównaniu pomiarów poszczególnych 

części twarzy, np. długość nosa, wysokość ucha. Pomiar dokonywany jest zarówno na 

obrazie dowodowym, a także porównawczym. Zdjęcia muszą być w tej samej skali,  

a twarz najbardziej jak to możliwe w tym samym ustawieniu. 

 Metoda graficzno-opisowa polegająca na ocenie indywidualnych cech twarzy, np. znaki 

szczególne, bruzdy. Ekspert indywidualnie oznacza na zdjęciach charakterystyczne 

elementy i porównuje je z obrazem porównawczym. 

 Metoda montażowa polegająca na zestawieniu wybranych elementów twarzy zdjęcia 

dowodowego z obrazem porównawczym poprzez nałożenie na siebie tych wycinków. 

Skuteczność tej metody warunkują zdjęcia, które powinny być wykonane z tej samej 

odległości i pod tym samym kątem. 

 Metoda antropometryczna polegająca na porównaniu pomiarów odległości ściśle 

określonych punktów antropometrycznych. Badane są także proporcje odcinków 

łączących te punkty oraz wstępuje pomiar specjalnych wskaźników. 

 Metoda pomiarów kątowych polegająca na dokonywaniu pomiarów kątów między 

odcinkami łączącymi poszczególne punkty na fotografiach. 
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 Metoda konturowa polegająca na odrysowaniu na folii celuloidowej konturów wybranych 

elementów twarzy z fotografii dowodowej, a następnie nałożenie jej na fotografię 

porównawczą i ustalenie zgodności kształtów z ich rozmieszczeniem (Gruza i in., 2008). 

Wykorzystanie powyższych metod w przypadku stwierdzenia zgodności fotografii 

dowodowej z fotografią porównawczą stanowi podstawę do sformułowania wniosków 

o identyfikacji osoby (Matuszek, 2019). 

Materiał porównawczy do badań jest stosunkowo łatwy do zdobycia, gdyż w związku 

z organizacją imprez masowych prowadzone są specjalne bazy danych, w których 

przechowywane oraz przetwarzane są m.in. zdjęcia oraz dane osób uczestniczących w tych 

imprezach. 

3. Bazy danych podmiotów zarządzających ligą lub związków sportowych 

Obowiązki spadające na organizatora oraz podmiot zarządzający ligą zawodową 

dotyczące budowania baz kibiców określa rozdział 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 

czerwca 2010 r. w sprawie warunk w bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na 

kt rych mog  odbywać się mecze piłki nożnej. Obiekty wykorzystywane do prowadzenia 

rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej wyposaża się w kompatybilne 

między sobą elektroniczne systemy identyfikacji osób, służące do sprzedaży biletów, kontroli 

przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu do 

określonych miejsc (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 13 ust. 2). 

Niezależnie od tych systemów tworzy się centralny system identyfikacji uczestników 

meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej 

rywalizacji mężczyzn oraz centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej 

rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji 

mężczyzn (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2170), art. 13 ust. 2a). 

Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uczestniczących w meczu piłki nożnej 

przez powyższe systemy obejmuje imię i nazwisko oraz numer PESEL albo w przypadku 

braku nadania numeru PESEL: rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2170), art. 13 ust. 4). 

Dane zbierane są przez Punkty Obsługi Kibica przez wyznaczone osoby z klubów 

piłkarskich, a następnie są przetwarzane na numer identyfikacyjny, który jest ważny nie 
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dłużej niż 5 lat od dnia wydania. Zazwyczaj po zarejestrowaniu do centralnego sytemu kibic 

otrzymuje fizyczny dowód na wygenerowanie unikalnego numeru ID w postaci plastikowej 

karty kibica. 

Informacje, w tym dane osobowe do systemów przekazują w zakresie swojej 

właściwości: właściwy polski związek sportowy, właściwy podmiot zarządzający 

rozgrywkami, organizator meczu piłki nożnej, Komendant Główny Policji oraz podmiot 

uprawniony do dystrybucji biletów (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 13 ust. 10). 

Wyżej wymienione podmioty są odpowiedzialne za kompletność, aktualność oraz 

prawdziwość przekazywanych informacji, które podlegają usunięciu, jeżeli zostały 

zgromadzone z naruszeniem ustawy, okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe 

lub upłynął okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki 

nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki 

nożnej (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 

r. poz. 2170), art. 13 ust. 14). 

Dodatkowo podmiot zarządzający ligą zobowiązany jest do gromadzenia danych 

dotyczących: 

 Zastosowanych zakazów klubowych. 

 Zakazów wstępu na teren imprezy masowej osób, co do których zastosowano orzeczenie 

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania 

imprez masowych wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Zastosowanych nakazów zagranicznych (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 13 ust. 8). 

Gromadzenie i przetwarzanie wszystkich tych danych w systemach ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu piłki nożnej. Wymagania 

techniczne systemów określa podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej 

w porozumieniu z właściwym związkiem sportowym, a w przypadku rozgrywek poza ligą 

zawodową wymagania te określa związek sportowy (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 13 ust. 7). 

Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest podmiot zarządzający 

ligą zawodową albo związek sportowy w postaci administratora bazy danych (Ustawa z dnia 
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20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 13 

ust. 11). 

4. Policyjny Rejestr Imprez Masowych 

Kolejną bazą danych dotyczącą poruszanej tematyki jest ta, prowadzona przez 

Komendanta Głównego Policji (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 36 ust. 1). Komendant gromadzi i przetwarza 

informacje dotyczące imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze 

piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane o osobach, co do których wydano zakazy 

stadionowe lub też wydane orzeczenie nakazujące powstrzymania się od brania udziału 

w imprezach masowych (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 36 ust. 2). 

Do zadań komendanta należy w szczególności: 

 Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. 

 Prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych. 

 Opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych, w tym meczów piłki nożnej. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych. 

 Współpraca z podmiotami zagranicznymi (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 37). 

Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji przez Komendanta informacji 

związanych z bezpieczeństwem masowych imprez sportowych zawiera dane dotyczące: 

 Osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano 

wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym 

meczem piłki nożnej. 

 Osób, co, do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu 

za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową,  

w tym meczem piłki nożnej. 

 Klubów, organizacji, stowarzyszeń skupiających kibiców. 

 Zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeń 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowań. 

 Związków i klubów sportowych. 
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 Terminarza rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarza innych masowych imprez 

sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników. 

 Obiektów, na terenie, których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze 

piłki nożnej. 

 Przemieszczania się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym 

meczach piłki nożnej i ich pobytu w miejscach organizowania tych imprez oraz informacji 

o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz 

liczebności grup uczestników. 

 Organizatorów masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej  

i organizatorów przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych,  

w tym meczach piłki nożnej. 

 Zakazów zagranicznych oraz instytucji zagranicznych właściwych do współpracy, w tym 

ich nazwę, siedzibę oraz adres (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 40). 

Podmioty zobowiązane przekazują Komendantowi informacje dotyczące 

bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, niezwłocznie po 

ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania (Ustawa z 

dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art. 

41 ust. 1). 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższej 

terenowej jednostki Policji. Podmioty zobowiązane przekazują informacje na kartach 

rejestracyjnych, których wzór został przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania 

informacji, w tym danych osobowych, dotycz cych imprez masowych (Ustawa z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), art.42). 

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przedstawionych bazach danych jest niezwykle 

ważne, gdyż przez znaczny stopień zautomatyzowania przepływu danych oraz szybkiej 

wymiany informacji pozawala na zapobieganie, identyfikowanie i zwalczanie przestępczości 

stadionowej (Siemionowski, 2010). 

5. Podsumowanie 

Przyglądając się bliżej wybranym metodom identyfikowania sprawców przestępstw 

stadionowych należy zauważyć, że szybki rozwój infrastruktury stadionowej, zmiany prawa 
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regulujące bezpieczeństwo imprez masowych są skuteczne i dają szybkie wyniki w idealnych 

warunkach. Wprowadzone zmiany spowodowały m.in. przeniesienie części przestępczości 

kibicowskiej poza stadiony, a po krótkim czasie także „uodpornienie się” przestępców 

stadionowych na wykorzystywane środki bezpieczeństwa. Mimo zakazu zakrywania twarzy 

przez osoby uczestniczące w imprezie masowej, nie wszyscy kibice stosują się do tego 

((Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2170), art. 57a). Maskując się pod flagą wielkoformatową albo zasłaniając racowiskiem 

są praktycznie nie do zidentyfikowania (Bańko i in., 2019). 

Z pomocą mogą przyjść badania biometryczne pozwalające na identyfikację osoby za 

pomocą tęczówki oka, która jest uważana za najbardziej charakterystyczną cechę twarzy. 

Wykorzystanie tęczówki wraz z innymi właściwościami biometrycznymi pozwoli na 

zapewnienie większej dokładności identyfikacji osób (Bramhananda Reddy, Goutham 2018). 

W Polsce takie rozwiązanie pojawiło się już m.in. na stadionie Craco ii, gdzie każda osoba 

przechodząc przez bramki musi zostać zidentyfikowana przez system biometryczny. 

Warto także wskazać możliwości bezzałogowych statków powietrznych – dronów, 

które można zastosować jako dodatkowe systemy skanujące wizerunek twarzy, jednocześnie  

pozwalające na kontrolę przemieszczania się osób (Struniawski, 2018). 

Skuteczność rozwiązań spada wraz z czasem ich stosowania, dlatego powinny cały czas 

być rozwijane, by wychodzić naprzeciw przestępcom stadionowym, którzy wymyślają coraz 

nowsze metody popełniania przestępstw. 
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Streszczenie 

Otto Fritz Meyerhof (1884-1951), nagrodzony Nagrodą Nobla niemiecki biochemik, odkrył w mięśniach pewne 

podstawowe reakcje chemiczne, w wyniku, których zachodzi przemiana węglowodanów w kwas mlekowy  

i energię. W pracy badawczej sięgał także po wątki filozoficzne, zwłaszcza związane z tematem natury życia.  

W szczególności wspierał ideę głoszącą, że procesów życiowych nie można w pełni opisać przez fizykę  

i chemię. Chociaż był przekonany, że wiele przejawów życia w końcu stanie się zrozumiałych w kategoriach 

fizykochemicznych, to jednak stał niewzruszenie na stanowisku, iż pewne cechy układów żywych na zawsze 

będą się wymykały tej analizie. Ten niemiecki przyrodnik zauważył, bowiem, że zasadniczo w żywym 

organizmie mamy do czynienia z wyższym stopniem organizacji materii usytuowanym powyżej cząsteczek 

chemicznych. W wyniku wzajemnego oddziaływania jego elementów składowych powstają swoiste cechy istot 

żywych nieobecne u bytów nieożywionych. Meyerhof wyraźnie odcinał się od poglądów witalistycznych, 

uważając je za pozbawione jakichkolwiek podstaw naukowych.  

 

Słowa kluczowe: mechanicyzm, witalizm, natura życia, historia biologii. 

 

Otto Fritz Meyerhof's concept of life 

 

Summary 

Otto Fritz Meyerhof (1884-1951), a German biochemist awarded the Nobel Prize, discovered some basic 

chemical reactions in muscles, which result in the transformation of carbohydrates into lactic acid and energy. In 

his research, he also reached for philosophical themes, especially those related to the subject of the nature of life. 

In particular, he supported the idea that life processes cannot be fully described by physics and chemistry. 

Although he was convinced that many manifestations of life would eventually become understandable in 

physicochemical terms, he was firmly in the position that certain features of living systems would forever elude 

this analysis. This well-known German naturalist noticed that in a living organism we essentially deal with a 

higher degree of organization of matter, which is above chemical molecules. As a result of the mutual interaction 

of its components, specific features of living beings appear, absent in inanimate entities. Meyerhof clearly 

dissociated himself from vitalist views, considering them to have no scientific basis. 

 

Keywords: mechanicism, vitalism, nature of life, history of biology. 

 

1. Wstęp 

W latach trzydziestych ubiegłego wieku ciekawą koncepcję życia przedstawił 

nagrodzony Nagrodą Nobla Otto Fritz Meyerhof. Ten znany na całym świecie niemiecki 

biolog znacząco wpłynął na rozwój fizjologii i biochemii (Mendelsohn, 2001). Miał wpływ na 

wielu badaczy drugiej połowy dwudziestego wieku. Wśród nich znaleźli się między innymi 

Fritz Lipmann i Severo Ochoa de Albornoz (obydwaj zostali laureatami Nagrody Nobla). Na 

wstępie warto, więc nakreślić krótką notę biograficzną tego wielkiego uczonego.  

Meyerhof urodził się 15 kwietnia 1884 roku w Hanowerze, w Niemczech, jako syn 

zamożnego żydowskiego kupca, a zmarł 6 października 1951 roku w Filadelfii, w USA 

(Mendelsohn, 2001; Nachmansohn i in., 1952). W młodości interesował się głównie 
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psychologią i filozofią. W tym okresie był ściśle związany z grupą prowadzoną w Getyndze 

przez Leonarda Nelsona, którego nauczanie w dużej mierze opierało się na filozofii 

Immanuela Kanta i Jakoba Friedricha Friesa. Na poważne zainteresowanie Meyerhofa 

filozofią wskazuje również fakt, że przez wiele lat był redaktorem „Abhandlungen der 

Fries’schen Schule”.  

Swój pierwszy tytuł naukowy uzyskał jednak z medycyny, na Uniwersytecie  

w Heidelbergu w 1909 roku, a jego praca dyplomowa dotyczyła problemu psychiatrii 

(Nachmansohn i in., 1952; Mendelsohn, 2001; Beyler, 1994; Godula, 1998). Po ukończeniu 

studiów znalazł pracę w klinice medycznej Ludwiga Krehla, wybitnego pioniera 

wprowadzania myśli i metod fizjologicznych do medycyny. W jego klinice spotkał Otto 

Warburga. Spotkanie to było przełomowe dla dalszej kariery Meyerhofa. Zainicjowało proces 

przechodzenia tego niemieckiego badacza od medycyny do biochemii. W następnych latach 

Meyerhof i Warburg wielokrotnie pracowali w Morskim Laboratorium Zoologicznym  

w Neapolu, współpracując przy badaniach nad metabolizmem jaj jeżowca. Od 1918 roku 

naukowiec pracował kolejno w uniwersytetach w Kilonii, Berlinie, Heidelbergu, a następnie 

w Filadelfii. Między 1919 a 1938 rokiem przeprowadzał eksperymenty w instytutach w Keil, 

Berlinie-Dahlem oraz Heidelbergu. Głównym przedmiotem badań Meyerhofa były przemiany 

energetyczne w tkankach, głównie mięśniowych. Zasłynął z odkrycia związku między ilością 

dostarczanego tlenu a wytwarzaniem kwasu mlekowego w pracującym mięśniu. Udowodnił, 

że kiedy z powodu braku tlenu mięśnie się kurczą, glikogen zmienia się w kwas mlekowy. 

Jednak, jeśli wystarczająca ilość tlenu dotrze do mięśni, to około jedna piąta kwasu 

mlekowego reaguje z tlenem, by stworzyć dwutlenek węgla i wodę. Ta reakcja tworzy także 

energię, która przemienia na powrót resztę kwasu mlekowego w glikogen.  

W 1922 roku Mayerhof otrzymał wraz z Archibaldem Hillem Nagrodę Nobla  

w dziedzinie fizjologii i medycyny za wyjaśnienie cyklu przemian metabolicznych kwasu 

mlekowego (w szczególności za odkrycie związku między ilością dostarczanego tlenu  

a wytwarzaniem kwasu mlekowego w pracującym mięśniu) (Nachmansohn i in.,1952; 

Mendelsohn, 2001; Beyler, 1994; Godula, 1998). Nie poprzestał jednak na tym. W 1925 roku 

wyekstrahował z mięśni system enzymów glikolitycznych (katalizatorów odpowiedzialnych 

za przemianę glikogenu w kwas mlekowy). Osiągnięcie to stało się punktem zwrotnym  

w odkryciu całego procesu glikolizy. Wyjaśnienie charakteru przemian energetycznych  

w mięśniach i podstawowych mechanizmów glikolizy było stymulowane odkryciem dwóch 

związków w mięśniach: fosfokreatyny i adenozynotrifosforanu (ATP). Jednym  

z najważniejszych osiągnięć Meyerhofa było zbadanie wysokoenergetycznej zawartości tych 



368 

 

związków, którą odkrył, mierząc ciepło wytwarzane podczas ich hydrolizy z wydzielaniem 

nieorganicznego fosforanu. Karierę zawodową tego wybitnego naukowca przerwało dojście 

do władzy niemieckich nazistów. Meyerhof był żydem, zbiegł, więc do Paryża, a stamtąd do 

Stanów Zjednoczonych. Swoją pracę badawczą kontynuował na Uniwersytecie  

w Pensylwanii.  

Nie tylko kwestie stricte naukowe skupiały uwagę tego badacza. Meyerhof aktywnie 

uczestniczył w toczących się w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku 

filozoficznych dyskusjach nad istotą życia. Podjął próbę odpowiedzi na fundamentalne dla 

filozofii biologii pytanie, czy procesy biologiczne mogą być w pełni opisane poprzez fizykę  

i chemię. Jako że reakcje chemiczne, na drodze, których organizmy przechowywały  

i wykorzystywały energię, mogły być określone z uwzględnieniem tak wielu szczegółów –  

a w niektórych przypadkach nawet odtworzone w laboratorium – Meyerhof wierzył  

w zdolność wyjaśniania zjawisk biologicznych za pomocą pojęć fizycznych i chemicznych 

(Beyler, 1994). Uwadze tego cenionego przyrodnika nie umknął jednak ważny fakt, iż  

w żywym organizmie mamy do czynienia z wyższym stopniem organizacji. Zasadnicza część 

tego opracowania będzie, więc dotyczyć poglądów tego badacza na naturę życia. 

2. Życie wyższym stopniem organizacji materii 

Od niepamiętnych czasów ludzie próbują odkryć tajemnice skrywane przez naturę. 

Jedną z jej największych zagadek był i wciąż jest sam fenomen życia, jego pochodzenia oraz 

jego istota. Naukowcy na przestrzeni wieków kreślą różne scenariusze genezy życia i wciąż 

nieodkryty pozostaje sam moment przejścia od nie-życia do życia. Podobnie jest z naturą 

życia. W ciągu kilku ostatnich stuleci pojawiały się kolejne próby odpowiedzi na 

fundamentalne pytanie, czym jest życie w swej istocie (Twardowski, 2015). Jedni, trzymając 

się mocno faktów, twierdzili, że życie można porównać do maszyny. Podobnie jak maszynę 

życie stosunkowo łatwo można rozłożyć na najprostsze składniki i równie łatwo na nowo 

poskładać w całość. Tę „maszynę życia” w stu procentach da się poznać, odwołując się do 

najbardziej fundamentalnej – jak wtedy uważano – dziedziny fizyki, czyli mechaniki. Inni, nie 

zgadzając się z takim rażąco upraszczającym rzeczywistość ujęciem, dostrzegali w fenomenie 

życia element pozamaterialny – nazwany siłą życiową (vis vitalis) – który powoduje, że 

jakościowo różni się ono od martwej materii, będąc zasadniczo niedostępne dla metod 

mechaniki. W ów spór o naturę życia angażowali się nie tylko filozofowie, ale również 

przyrodnicy (zwłaszcza biolodzy, a wśród nich Jacques Loeb i Hans Driesch).  

Debata dotycząca istoty życia przybrała na sile w pierwszych dekadach dwudziestego 

wieku. Środowisko naukowe szybko zdało sobie sprawę, że te dwa stanowiska – 
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mechanicyzm i witalizm – są nie do obronienia. Sam postęp nauki ostatecznie zmiótł je na 

świetnik historii nauki. Okazało się, bowiem, że to mechanika nie jest fundamentalną 

dziedziną fizyki, a mechanika kwantowa i teoria względności. Podobnie było z biologią – 

błędem było trzymać się jakiejś ponadnaturalnej siły życiowej, skoro rozwój organizmu 

żywego można było wyjaśnić w sposób naturalny, odwołując się do mechanizmów odkrytych 

przez genetyków. Od tego czasu dwoma konkurencyjnymi stanowiskami w sporze o naturę 

życia były: redukcjonizm (zwany często fizykalizmem) i antyredukcjonizm (nazywany 

holizmem, organicyzmem, kompozycjonizmem, systemizmem i emergentyzmem).  

W latach trzydziestych ubiegłego wieku w powyższy spór o naturę życia mocno 

zaangażowali się uznawani fizycy. Debatę w swojej bogatej publicystyce rozpoczął już pod 

koniec lat dwudziestych duński fizyk Niels Bohr. Jednak w środowisku naukowym (i nie 

tylko) szczególnie słyszalny okazał się głos austriackiego fizyka Erwina Schrödingera.  

W latach czterdziestych wygłosił on cykl wykładów poświęconych kwestiom związanym  

z życiem, których owocem jest wydana w 1944 roku książka What is Life? Spekulacje 

dotyczące natury życia autorstwa wybitnych fizyków nie uszły uwadze innych cenionych 

przyrodników tamtych czasów. Stały się one dla nich pewnego rodzaju impulsem do 

zastanowienia się nad fenomenem życia wciąż skrywającym wiele tajemnic. Jednym z nich 

był właśnie Meyerhof. W swoim artykule z 1934 roku wiele przykładów zaczerpnął z własnej 

pracy badawczej. Przedstawmy główne tezy autora wyłożone w tej publikacji. 

Meyerhof przedstawia swoje stanowisko w kwestii możliwości prowadzenia 

eksperymentalnych badań procesów życiowych (1934). Podkreśla, że wątpliwości odnośnie 

możliwości prowadzenia tego typu badań wyrazili dwaj fizycy: Niels Bohr i Pascual Jordan. 

Zamierzali oni wykryć taką antynomię w procedurach badawczych biologii, jaka jest w fizyce 

atomowej. Tak, więc trudności fizyki atomowej, zgodnie z tym podejściem, miałyby mieć 

swoją analogię w biologii.  

Niemiecki badacz stwierdza, że antynomia zachodząca w biologii byłaby tego rodzaju, 

że procesy życiowe nie mogą zachodzić i jednocześnie być obserwowane (1934). Dokładna 

obserwacja procesów życiowych wymaga pozbawienia organizmu życia lub jego uszkodzenia 

w sposób znaczący. W wyniku istotnego uszkodzenia żywego organizmu zarejestrowane 

później procesy nie mają już charakteru pierwotnych procesów życiowych, lecz należy je 

traktować, jako pewną odmianę zjawiska umierania dokonującą się w związku z ingerencją 

wobec jakiegoś organu lub elementu. Okazuje się, więc, że aby zastosować fizjologiczną 

metodę badawczą, musimy zniszczyć życie. Pozbywamy się w ten sposób możliwości 

uzyskania przyczynowego wglądu w procesy życiowe.  
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Zdaniem tego badacza, jeśli zgodzimy się z wątpliwościami wspomnianych wyżej 

fizyków, co do możliwości owocnego prowadzenia eksperymentalnych badań procesów 

życiowych, ze względu na analogię trudności fizyki atomowej i biologii, wówczas pojawią się 

obiektywne trudności, z którymi trzeba się uporać (1934). Okazuje się, bowiem, że  

w atomach materii ożywionej, które niczym nie różnią się od tych w materii nieożywionej, 

mają miejsce takie same przeskoki kwantów. W związku z tym stwierdza, że „w takich nie w 

pełni zdeterminowanych zdarzeniach elementarnych każdy może zaobserwować początek 

jakiejś mutacji, gdy zachodzą w określonych miejscach żywego organizmu, jako korelat 

dowolnego działania istoty żywej, albo wtedy, gdy dokonują się w jakimś chromosomie” 

(1934, 311).  

Meyerhof zauważa, że fizjologowie szukają sposobów, aby umożliwić to, co według 

założenia Bohra i Jordana, powinno być niemożliwe do zrealizowania, a mianowicie, aby 

proces życiowy, dokonujący się w nienaruszony sposób, był dostępny badaniu (1934). 

Przykładowo do tego, aby móc zajmować się komórką drożdży, jako materiałem badawczym, 

nie są wymagane, jak twierdzi, żadne metody wyodrębniania, gdyż procesy życiowe 

przebiegają w próbówkach laboratoryjnych bez zakłóceń. Wszystko jest tak urządzone, że 

ewentualny pomiar zużycia tlenu nie wpłynie na zmianę samego pobierania tlenu. Nawet 

wtedy, gdy w celu wyjaśnienia procesu oddychania drożdży, wprowadzimy w formie 

roztworu substancję chemiczną obcą danej komórce, to nie naruszymy przebiegu procesu 

życiowego drożdży. Zakładamy, bowiem, podkreśla dalej, że oddziaływanie tej substancji na 

komórkę drożdży jest w pełni odwracalne, co oznacza, że oddychanie, wraz z wydalaniem 

substancji, uzyskuje na powrót swoje pierwotne parametry. W tym przypadku nie ma, więc 

mowy o jakimkolwiek zniekształcaniu procesów życiowych, szkodzeniu im w sposób 

niekontrolowany. Tego rodzaju oddziaływanie porównuje on do zachowania się igły 

magnetycznej pod wpływem magnesu: gdy przybliżymy magnes do igły magnetycznej, to 

igła natychmiast się odchyli, gdy zaś go od niej odsuniemy, powraca ona na swoje dawne 

położenie. 

Niemiecki biochemik nie widzi także poważniejszych przeszkód, by badać procesy 

życiowe, nie zakłócając przy tym ich przebiegu, także u organizmów wyższego rzędu (1934). 

W tym przypadku procesy te badamy, w miarę możliwości studiując organ podtrzymywany 

przy życiu. Meyerhof odwołuje się do powszechnie znanego faktu, że w przypadku śmierci 

zwierzęcia, jako całości, oznaczającej przede wszystkim śmierć centralnego systemu 

nerwowego, nie wszystkie organy umierają jednocześnie. Niektóre organy „zwierząt 

zimnokrwistych” potrafimy, jak zauważa, utrzymać przy życiu przez wiele godzin. Jako 
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przykład podaje muskuł, który, po wyizolowaniu z żywego organizmu na skutek pobudzenia 

elektrycznego, może się kurczyć wraz z łączącym go nerwem. Efekt jest taki sam jak w 

momencie naturalnego pobudzenia nerwowego i kurczenia się mięśnia. Pomimo braku 

niektórych z funkcjonujących wcześniej ważnych mechanizmów regulacyjnych istotny proces 

życiowy, który chcieliśmy zbadać, jakim jest kurczenie się mięśni, jeszcze przebiega. Jego 

zdaniem, jeśli chcemy na przykład zbadać elektryczną aktywność jakiegoś nerwu 

funkcjonującego przy naturalnym pobudzeniu, musimy nerw nieco wyizolować poza żywy 

organizm. Dokonana w ten sposób ingerencja, dokonywana w celu zbadania fali pobudzenia 

przechodzącej przez nerw, nie wywoła w nim żadnych zmian. W jego ocenie nie w każdym 

przypadku potrzeba takiego wydzielenia odpowiedniego narządu z ciała. 

Wspomniane wątpliwości fizyków w stosunku do każdego eksperymentalnego badania 

procesów życiowych zdaniem tego badacza wydają się być nieuzasadnione, a już na pewno, 

jak twierdzi, „nie w sytuacji, gdy uwzględnia się jedynie dostępne fizyczne makroprocesy  

i odrzuca się niemożliwe do udowodnienia spekulacje dotyczące pojedynczych zdarzeń 

elementarnych w pojedynczym atomie” (1934, 311).  

Dla Meyerhofa żywy organizm przedstawia strukturalną i funkcjonalną jedność (1934). 

Badacz podkreśla przy tym, że w oparciu o mechanizmy przyrody nieożywionej nie potrafimy 

wykryć żadnej dostatecznej przyczyny tej jedności. Uważa, że w przypadku istoty żywej 

mamy do czynienia z wyższym stopniem organizacji materii usytuowanym powyżej 

cząsteczek chemicznych. W wyniku wzajemnego oddziaływania jej elementów składowych 

rozwijają się swoiste cechy, nieobecne u bytów nieożywionych, które, jak twierdzi, należy 

postrzegać, jako „występujące w ramach właściwości samozachowawczych żywego 

organizmu, ale nie tylko, lecz wykraczające poza cały rodzaj danego organizmu lub nawet 

całe królestwo istot żywych” (1934, 312). Niemiecki naukowiec jest przekonany, że 

morfologiczno-funkcjonalnych właściwości żywego organizmu nie można w pełni zrozumieć 

w oparciu o fizykę i chemię. 

3. Reakcje na koncepcję życia Meyerhofa 

Filozoficzne spekulacje Meherhofa ukierunkowane na fenomen życia nie były szeroko 

komentowane w środowisku naukowym. Nie zabrakło jednak tych, którzy się nimi żywo 

zainteresowali. Przywołajmy tylko niektóre (najbardziej reprezentatywne) komentarze. 

Richard Beyler szczegółowo komentuje analizy Meyerhofa dotyczące natury życia 

zawarte w omawianym artykule z 1934 roku. W oczach tego autora Meyerhof jawi się, jako 

zdecydowany krytyk witalizmu. Jednak stanowisko niemieckiego badacza wobec 

mechanicyzmu ocenia, jako niejednoznaczne. Na poparcie przytoczmy odnośny fragment  
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z pracy cytowanego recenzenta: „Można by też przytoczyć artykuł Otto Meyerhofa z 1934 

roku, w którym stanowczo potwierdził on siłę własnej metodologii badawczej w biochemii 

jako poszukiwanie ‘mechanizmów chemicznych’ procesów życiowych. W dokładnie tej 

samej pracy bronił on jednak poznawczej autonomii biologii wobec fizyki i chemii, 

powołując się na ogromną złożoność sfery organicznej w porównaniu ze światem 

nieorganicznym, gdzie cechy charakterystyczne reprodukcji, dziedziczenia, regeneracji itp. 

nie miały racji bytu. Podobne argumenty można by zaliczyć do organicystycznych, jeśli by 

oderwać je od metodologicznej tradycji, jaką reprezentował Meyerhof” (1994). 

Beyler zauważa też, że Meyerhof nie znalazł żadnych empirycznych dowodów na to, by 

indeterministyczne zdarzenia kwantowe odgrywały znaczącą rolę w organicznym świecie 

(1934). W opinii Meyerhofa – tak jak odczytuje to Beyler – wprowadzenie kwantowo-

fizycznych koncepcji do biologii byłoby mało praktycznym rozwiązaniem. Nauki 

przyrodnicze mają się całkiem dobrze bez pomocy kwantowo-fizycznych spekulacji.  

Adolf Meyer-Abich także komentuje stanowisko Meyerhofa. Przy okazji 

charakterystyki badań naukowych niemieckiego biochemika, stwierdza: „Tym samym nie 

należy tych niezwykle owocnych i wartościowych badań i ich wyników w żadnym wypadku 

umniejszać. Odrzucane jest ich zastosowanie, jako dowód i podpora mechanicyzmu 

biologicznego. Są one najlepszym dowodem na jego przeciwieństwo” (1935). 

Należy wspomnieć także o liście, który napisał Bohr do Meyerhofa, do którego 

załączył egzemplarz swojego artykułu Light and Life. Najpierw duński fizyk przedstawia  

i komentuje główne punkty wyłożone w swojej publikacji. Po ich przedstawieniu  

i skomentowaniu stwierdza: „Mam nadzieję, że w tych wywodach znajdzie Pan podporę dla 

mojego przekonania, wyrażonego w poprzednim liście, i że nasze stanowisko będzie istotnie 

takie samo, na przekór wszystkim różnicom w sposobie wyrażania” (1936, 540).  

4. Zakończenie 

„Rewolucyjny charakter jego myślenia, oryginalność jego podejścia i blask jego 

eksperymentalnej pracy miały głęboki wpływ na postęp fizjologii i biochemii – na postęp 

biologii, jako całości” (Nachmansohn i in., 1952) – tak scharakteryzowali Otto Fritza 

Meyerhofa wybitni przyrodnicy minionego wieku: David Nachmansohn, Severo Ochoa de 

Albornoz i Fritz Lipmann. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ta ocena w pełni 

odzwierciedla prawdę o tym nietuzinkowym uczonym. Meyerhof przeszedł do historii nie 

tylko, jako wielki eksperymentator o niezwykłych osiągnięciach, ale także wnikliwy myśliciel 

zgłębiający najgłębsze sekrety natury. Jego podejście do badanej rzeczywistości było zarówno 
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naukowe, jak i filozoficzne. Te dwie płaszczyzny jego pracy badawczej przenikały się 

nawzajem, w żaden sposób nie naruszając przy tym stosownych reguł metodologicznych.  

Ten charakterystyczny rys postawy badawczej niemieckiego biochemika może być 

ważną inspiracją dla kolejnych pokoleń uczonych. Solidne badania empiryczne nie 

wyczerpują całego spektrum zagadnień związanych z życiem. Filozoficzny namysł, będący 

próbą odpowiedzi, czym życie jest w swej najgłębszej istocie, powinien nieodłącznie 

towarzyszyć każdemu badaczowi. Meyerhof jest tego najlepszym przykładem, potwierdzając 

w ten sposób niezwykłą głębię swojej wiedzy, połączoną z ponadprzeciętną przenikliwością 

intelektu. To zespolenie w jednej osobie cech wielkiego naukowca i dociekliwego myśliciela 

w efekcie przyczyniło się do ukształtowania jednego z najwybitniejszych przedstawicieli 

nauki w jej wielowiekowej historii. 
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Streszczenie 

W pierwszych dekadach dwudziestego wieku Nikołaj Władimirowicz Timofiejew-Ressowski (1900-1981) 

zasłynął z pionierskich badań nad indukowaniem mutacji zachodzących pod wpływem działaniem promieni X. 

Ten światowej sławy rosyjski genetyk wraz z niemieckimi fizykami Maxem Delbrückiem i Karlem Zimmerem 

w publikacji z 1935 roku Über die Natur der Genmutation und der Genstruktur, znanej, jako Dreimännerwerk 

przedstawił bardzo oryginalną jak na owe czasy koncepcję genu. Zgodnie z nią jest on jednolitą pod względem 

fizyko-chemicznym strukturą atomową, wewnątrz której może zachodzić zdarzenie mutacyjne. Powyższa 

koncepcja bez wątpienia stanowiła ważny wkład w kształtowanie się poglądów na strukturę genu. Wśród 

poruszanych przez Timofiejewa-Ressowskiego zagadnień związanych z życiem szczególnie interesujący jest 

problem istniejących różnic między obiektami fizyki i biologii. Wśród cech swoistych bytów ożywionych 

rosyjski uczony wymienia: kompleksową naturę i czasowe, wzajemne uwarunkowanie zachodzących w nich 

reakcji, ograniczoną długość życia.  

 

Słowa kluczowe: natura życia, gen, historia biologii. 

 

Nikolai Vladimirovich Timofeyev-Ressovsky's concept of life 

 

Summary 

In the first decades of the twentieth century, Nikolai Vladimirovich Timofeyev-Ressovsky (1900-1981) became 

famous for his pioneering research on the induction of X-ray mutations. This world-famous Russian geneticist, 

along with German physicists Max Delbrück and Karl Zimmer, in a publication from 1935 Über die Natur der 

Genmutation und der Genstruktur, known as Dreimännerwerk, presented a very original at that time concept of a 

gene, according to which it is a homogeneous, physically and chemically uniform atomic structure within which 

a mutational event can occur. The above concept undoubtedly made an important contribution to shaping the 

views on the structure of the gene. Among the issues related to life, raised by Timofeyev-Ressovsky, there is also 

a particularly interesting problem of existing differences between objects of physics and biology. Among the 

specific features of animate beings, the Russian scholar mentions: complex nature and temporal, mutual 

conditioning of reactions occurring in them, a limited life expectancy, a very limited number. 

 

Keywords: nature of life, gene, history of biology. 

 

1. Wstęp 

W tym roku obchodzimy 120 rocznicę narodzin Nikołaja Władimirowicza 

Timofiejewa-Ressowskiego (1900-1981), wybitnego, choć nieco dziś zapomnianego, 

rosyjskiego biologa tragicznie uwikłanego w politykę. Studiował biologię na Uniwersytecie 

Moskiewskim pod kierunkiem genetyka populacyjnego Siergieja S. Czetwerikowa (Paul  

i Krimbas, 1992; Sloan i Fogel, 2011; Godula, 2000). Po studiach nawiązał współpracę  

z innym czołowym rosyjskim biologiem pierwszych dekad dwudziestego wieku Mikołajem 

K. Kolcowem. Od obydwu pozyskał bezcenną wiedzę z zakresu nauk biologicznych. 

Początkowo w orbicie jego zainteresowań znalazły się hydrobiologia i zoogeografia. W 1925 

roku od Oskara Vogta, dyrektora Kaiser-Wilhelm-Institut für Gehirnforschung w Berlinie 
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(przybyłego do Moskwy, by zbadać mózg niedawno zmarłego Włodzimierza Lenina), przyjął 

propozycję kierowania nowo utworzonym zakładem genetyki doświadczalnej. Timofiejew-

Ressowski miał pomagać Vogtowi w zgłębianiu podstaw dotyczących dziedzicznych chorób 

umysłowych. Niemcy (zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy), w przeciwieństwie od władz 

sowieckich, nie szczędzili pieniędzy na finansowanie badań genetycznych. W stolicy Niemiec 

naukowiec spędził wiele lat swojego życia – zarówno przed, jak i w czasie panowania 

hitlerowskiego reżimu – poświęcając się, jako niezależny badacz bez reszty swej pasji 

naukowej. Pozostał tam nawet pomimo nakazu powrotu do Związku Sowieckiego w 1937 

roku (głównie z powodu powstania łysenkizmu w czasie rządów Stalina). Zdaniem niektórych 

historyków okoliczność ta odcisnęła niechlubne piętno na życiorysie tego utalentowanego 

naukowca. Konsekwencje podjętej decyzji były dla niego bardzo dotkliwe. Po wkroczenia 

Armii Czerwonej do Berlina został aresztowany i skazany na dziesięć lat ciężkich robót  

w obozie pracy. W 1955 roku, po śmierci Stalina, skorzystał z amnestii. Po wyjściu na 

wolność nie ustały jednak szykany ze strony rodzimych władz (głównie za sprawą Trofima 

Łysenki i jego następców). Prześladowania Timofiejewa-Ressowskiego ustały dopiero po 

pieriestrojce Michaiła Gorbaczowa.  

Aktywność rosyjskiego biologa w okresie drugiej wojny światowej stała się także 

tematem sporów wśród samych uczonych (Sloan i Fogel, 2011). Jedni postrzegali go, jako 

zadeklarowanego antyfaszystę, którego syn zmarł w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, 

zesłany tam za działalność antynazistowską. Inni natomiast wypominali mu kilka 

kompromisów, na które miał się zgodzić w reżimie nazistowskim, co mogło wskazywać, iż 

sympatyzował z jego polityką eugeniczną. 

Abstrahując od całej tej politycznej otoczki, Timofiejew-Ressowski miał niebagatelny 

wkład w genetykę radiacyjną. W niniejszym artykule postaramy się dorobek tego cenionego 

genetyka scharakteryzować, szczególnie zwracając uwagę na wypracowaną przez niego 

koncepcję genu. W orbicie zainteresowań znajdzie się także podejmowany przez badacza 

problem różnic między obiektami fizyki i biologii. 

2. Pionierskie badania nad Drosophila melanogaster i indukowaniem mutacji pod 

wpływem działania promieni X 

Timofiejew-Ressowski prowadził terenowe i eksperymentalne badania nad populacjami 

muszki owocowej (Drosophila melanogaster) (Godula, 2000). W szczególności badał wpływ 

pór roku, temperatury, warunków siedliskowych na częstość mutacji u dzikiej populacji 

muszki owocówki. Zgłębiając naturę zmienności genetycznej, krzyżował wsobne osobniki  

i uzyskiwał egzemplarze, w których obydwa geny były odpowiedzialne za tę samą cechę 
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recesywną (Paul i Krimbas, 1992). W ten sposób dostarczał niezbity dowód na istnienie  

w populacjach utajonej, acz znaczącej, zmienności genetycznej. Jako jeden z pierwszych 

prowadził badania nad wpływem genu na więcej niż jedną tylko cechę oraz częstotliwością  

i intensywnością ekspresji genów. Dzięki tym badaniom wykazano, że zmienność genetyczna 

w populacji to spójna całość, a nie zbiór niezwiązanych ze sobą pojedynczych jednostek. 

Wielu liczących się genetyków tamtego okresu uważało, że do powstania mutacji 

recesywnych przyczyniają się nieodwracalne uszkodzenia lub utraty materiału genetycznego, 

przez co postęp ewolucji może ulec zahamowaniu. Badania Timofiejewa-Ressowskiego 

podważyły ten pogląd. Badacz dowiódł, że dominujące w przyrodzie formy „dzikie” 

Drosophila melanogaster są efektem tego, iż zmutowane linie ulegały stopniowo kolejnym 

mutacjom. Nie mogłyby, więc istnieć, gdyby pojawienie się mutacji oznaczało uszkodzenie 

lub utratę genu. Żmudne badania pozwoliły, więc rosyjskiemu genetykowi odkryć, że za 

znaczną częścią zróżnicowania genetycznego populacji naturalnych kryją się mutacje 

recesywne. 

Dzięki późniejszym badaniom nad mutacjami genetycznymi przy wykorzystaniu do 

tego promieni Roentgena (napromieniowanie organizmu tymi promieniami zwiększa tempo 

mutacji) podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między dawką 

promieniowania a liczbą mutacji (Paul i Krimbas, 1992). (Sztuczne mutacje wywołane 

promieniowaniem X odkrył w drugiej połowie lat dwudziestych dwudziestego wieku Herman 

J. Muller). (Fleming, 1969; Delbrück, 1970). Okazało się, że efekt był zawsze taki sam – na 

liczbę mutacji nie miały wypływu ani częstotliwość naświetlania, ani jego dawka czy 

natężenie (Paul, Krimbas 1992). Na tej podstawie Timofiejew-Ressowski – wspólnie ze 

swoimi współpracownikami fizykami Karlem Zimmerem i Maxem Delbrückiem – 

sformułował teorię tarczy. Zgodnie z nią pod wpływem promieniowania rentgenowskiego 

powstają losowo mutacje na podobieństwo bomb zrzucanych na różne cele. W szczegółach 

wygląda to tak, że za sprawą kwantu promieniowania rentgenowskiego z atomów są wybijane 

elektrony, które z kolei, trafiając (niby pociski) w inne atomy, wybijają z nich inne elektrony. 

W końcu wolne elektrony trafiają na powłoki elektronowe wokół innych atomów, prowadząc 

w ten sposób do powstania naładowanych dodatnio (atomy, bez co najmniej jednego 

elektronu) i ujemnie (atomy, z co najmniej jednym dodatkowym elektronem) jonów.  

W wyniku jonizacji w obrębie genu powstaje mutacja. Wyniki tej niezwykle owocnej 

zespołowej pracy opublikowano w 1935 roku w postaci książki Über die Natur der 

Genmutation und der Genstruktur, znanej, jako Dreimännerwerk. Timofiejew-Ressowski 

miał największy wkład w jej powstanie. 
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Dzięki eksperymentom nad mutacjami genetycznymi przy wykorzystaniu promieni 

Roentgena mógł powstać kwantowy model mutacji genowej i w przybliżeniu można było 

oszacować rozmiar genu (Paul, Krimbas 1992). Gen nie był już abstrakcyjną bezwymiarową 

jednostką, ale stał się makromolekułą (Fischer, Lipson). Szacując liczbę jonów powstałych  

w danej tkance i śledząc tempo wzrostu liczby mutacji danego genu w tej objętości, wyliczył, 

że gen jest cząsteczką o średnicy około 10 mikrometrów (Paul, Krimbas 1992). Błędnie 

zakładał, podobnie jak inni badacze w tamtym czasie, że gen jest zbudowany z białka (a nie  

z DNA). Przekonywał, że jest on względnie stabilną strukturą, „zgrupowaniem atomów” 

(Atomverband), których konfiguracja może być zmieniona pod wpływem promieni X,  

a mutacje są elementarnymi kwantowymi procesami fizycznymi (Timofiejew-Ressowski i in., 

1996).  

Dzięki swoim pionierskim badaniom nad naturą genów, zmiennością genetyczną  

i biologicznymi skutkami promieniotwórczości Timofiejew-Ressowski znacząco przyczynił 

się do rozwoju genetyki (Paul i Krimbas, 1992). W szczególności za sprawą swoich dokonań 

stał się jednym z twórców genetyki populacyjnej i genetyki radiacyjnej. 

3. Różnice między obiektami w fizyce i biologii 

Timofiejew-Ressowski ma także niemałe zasługi na polu zastosowania mechaniki 

kwantowej do rozwiązywania problemów w dziedzinie biologii. Wspólnie z Robertem Rompe 

napisał artykuł zatytułowany: O statističnosti i principe usilitelja v biologii (1996), który 

pokazuje możliwości wykorzystania w (niektórych dziedzinach) biologii zasad fizyki 

atomowej. (Rompe był profesorem na uniwersytecie w Berlinie i jedną z ważniejszych 

osobistości w Ministerstwie Edukacji radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech) (Sloan, 

Fogel 2011). We wspomnianej publikacji w szczególności poruszane są dwie kwestie: czy 

przy badaniu zachodzących w organizmach żywych procesów mikrofizycznych powinny być 

stosowane zasady fizyki atomowej oraz czy w tych przypadkach, w których fundamentalne 

jednostki i zjawiska w biologii jawią się takimi samymi w mikrofizyce, powinny mieć 

bezpośrednie zastosowanie ogólne zasady tej ostatniej dziedziny.  

Timofiejew-Ressowski i Rompe rozważają zagadnienie ewentualnego wpływu 

mikrofizyki i jej zasad w biologii (1996). Ich zdaniem ten wpływ jest widoczny zwłaszcza 

wtedy, kiedy analizuje się mechanizm procesu mutacyjnego. Rozpatrując zjawiska 

mikrofizyczne, nie należy jednak, jak podkreślają, zapominać o obiektach makrofizycznych, 

w których one przebiegają, gdzie obowiązują (o ile badamy je od strony fizycznej) zasady 

makrofizyki klasycznej i w związku z tym mają zastosowanie zwykłe pojęcia fizyki 

klasycznej.  
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Po omówieniu niektórych właściwości mikrofizyki autorzy artykułu formułują ważne 

dla dalszych wywodów wnioski (1996). Po pierwsze, w odróżnieniu od makrofizyki, gdzie 

zjawiska mogą być w pełni opisane i jednoznacznie określone, dla zjawisk mikrofizycznych 

typowy jest dualizm, na którym opiera się kwantowa statystyczność zjawisk i procesów 

zachodzących przy udziale fizycznych cząstek elementarnych. Po drugie – w ramach pojęć 

klasycznej makrofizyki może mieć miejsce klasyczna statystyczność w tych przypadkach, 

kiedy statystyczne, na przykład termodynamiczne, procesy zachodzą przy udziale 

niedostatecznej liczby cząstek. 

Badacze wskazują na różnice między obiektami fizyki i biologii, a także między 

warunkami fizycznego i biologicznego eksperymentu (1996). Charakteryzując obiekty 

fizyczne, zauważają oni, że: (i) wszystkie atomy określonego izotopu są identyczne; (ii) 

dokładnie określone obiekty fizyczne są niezmienne w czasie (na przykład właściwości atomu 

sodu nie zmieniają się wraz z upływem czasu; są zawsze takie same); (iii) w fizyce mamy do 

czynienia z praktycznie nieskończoną liczbą identycznych i niezmiennych cząstek 

elementarnych (co ma szczególnie duże znaczenie przy badaniu zjawisk statystycznych). 

Mówiąc o swoistości obiektów biologicznych, autorzy artykułu stwierdzają, że: po pierwsze, 

obiekty biologiczne charakteryzują się kompleksową naturą (mają one postać kompleksowych 

i hierarchicznych struktur) i czasowym wzajemnym uwarunkowaniem zachodzących w nich 

reakcji (historycznie uwarunkowane struktury); po drugie, obiekty tego typu cechuje 

charakterystyczna ograniczona długość życia (nawet w ciągu swojego indywidualnego życia 

podlegają one różnym istotnym zmianom); po trzecie, w porównaniu z obiektami fizyki liczba 

biologicznych obiektów (szczególnie takich, które chociażby pod względem niektórych oznak 

mogłyby być uważane za identyczne) jest bardzo ograniczona. 

Timofiejew-Ressowski i Rompe rozróżniają dwa rodzaje procesów biologicznych: 

procesy ontogenetyczne – przebiegające i odtwarzające się w życiu konkretnego osobnika, 

oraz procesy filogenetyczne, które nie zahaczają o fizjologiczny i morfologiczny stan 

osobnika, w którym powstały, ale które pociągają za sobą makrofizyczne zmiany w łańcuchu 

jego potomków (1996). W zjawiskach biologicznych zwracają, więc oni uwagę na 

ontogenetyczną i filogenetyczną płaszczyznę. Jednak w ich przekonaniu najbardziej 

charakterystyczną właściwością żywych organizmów jest ich zdolność do rozmnażania. 

Autorzy artykułu uważają, że różnica między fizycznymi i biologicznymi obiektami  

w jeszcze większym stopniu przejawia się w odniesieniu do warunków eksperymentowania  

z nimi (1996). Fizyczne cząstki elementarne można dokładnie określić, jako atom, jądro 

atomowe czy kwant. Mamy, więc w tym przypadku, jak twierdzą, do czynienia z niewielką 
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liczbą struktur, które tylko nieznacznie odróżniają się od siebie nawzajem. Znacznie trudniej 

jest dokładnie określić fundamentalne cząsteczki i zjawiska w biologii. W tym przypadku, 

podkreślają, mówimy o ogromnej liczbie hierarchicznie uporządkowanych struktur, co 

sprawia, że różnorodność obiektów biologicznych jest dużo większa niż w fizyce. Zauważają 

także, że podstawowe cząsteczki w biologii są znacznie większe niż cząstki elementarne  

w fizyce. Poza tym ich zdaniem podkreślenia wymaga umiejętność reprodukowania się 

podstawowych jednostek biologicznych, a nawet struktur wyższego rzędu, takich jak na 

przykład komórki. Wskazują oni także na zdolność cząsteczek biologicznych do skokowych 

zmian, na przykład w postaci mutacji genów, które to zmiany, dzięki typowej dla biologii 

właściwości do rozmnażania, mogą dać początek całemu łańcuchowi potomków. 

Fundamentalne cząsteczki biologiczne wchodzą w skład różnorodnych struktur wyższego 

rzędu, takich jak na przykład komórki czy wielokomórkowe osobniki. Podkreślają oni, że 

dzięki temu, iż cząsteczki te w takich przypadkach znajdują się w bardzo różnych 

kombinacjach, dokładne i ścisłe ustalenia statystycznych prawidłowości są bardzo 

ograniczone. W podsumowaniu tej części artykułu autorzy stwierdzają: „Widzimy w ten 

sposób, że między obiektami w fizyce i biologii obserwuje się istotne zasadnicze różnice, 

które trzeba brać pod uwagę przy wszystkich dalszych rozważaniach” (1996: 161). 

W dalszej części artykułu Timofiejew-Ressowski i Rompe poruszają kwestię znaczenia 

zasad mechaniki kwantowej dla interesujących ich problemów biologicznych (1996). Przede 

wszystkim dostrzegają oni potrzebę rozstrzygnięcia, czy w dziedzinie fundamentalnych 

zjawisk w biologii spotykamy się z tym samym dualizmem, co w fizyce kwantowej. Wedle 

ich stanowiska dla pełnego opisu procesu życiowego powinniśmy koniecznie używać dwóch 

modeli, podobnie jak używamy dwóch różnych, dodatkowych pojęć dla pełnego opisu 

zjawisk atomowych. Zastosowanie tylko jednego, a więc fizycznego modelu, jak podkreślają, 

daje nam możliwość wglądu wyłącznie w fizyczno-chemiczną stronę procesu życiowego, 

pomijając na przykład stronę historyczną. Powyższe stwierdzenie autorzy artykułu 

uzupełniają komentarzem, że przy badaniu fizyczno-chemicznych prawidłowości  

w przyrodzie ożywionej nie można jednoznacznie obserwować procesu biologicznego w jego 

całym niezmienionym charakterze; szczególnie, gdy badanie dotyczy fundamentalnych 

cząsteczek i zjawisk. Postulują, więc, by fizyczno-chemiczne badanie zjawisk życiowych  

i normalny, ogólny przebieg procesu życiowego rozpatrywać, jako dwie uzupełniające się 

formy oglądu, analogiczne do korpuskularnych i falowych modeli zjawisk mikrofizycznych. 

Formułując tego typu postulat, dwaj badacze zdecydowanie dystansują się od teorii 

witalistycznych.  
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Przedmiotem zainteresowania Timofiejewa-Ressowskiego i Rompe jest także „zasada 

wzmacniacza” (princip usilitelja), a dokładnie jej aplikacja w biologii (1996). Zgodnie  

z podaną przez nich definicją „procesy wzmacniania” (processy usilenija): „są wzmocnieniem 

początkowych, częściowo mikrofizycznych zjawisk do otwarcie makrofizycznych i wyraźnie 

odróżniających się od skutków lub końcowych cech” (1996: 165-166). Ponieważ szczególnie 

charakterystyczny dla obiektów biologicznych jest wzrost i związana z nim ontogeneza,  

a także rozmnażanie powiązane z filogenezą, stąd w pełni zrozumiałym jest, ich zdaniem, że 

„procesy wzmacniania” spotyka się w biologii bardzo często.  

Autorzy artykułu przyznają, że skąpe wiadomości o najbardziej podstawowych 

procesach biologicznych, którymi dysponują, szczególnie w płaszczyźnie ontogenetycznej, 

nie pozwalają im, by ocenić, jak duża jest ich rola w życiu organizmów (1996). Uważają, 

więc, że poszukiwanie podstawowych struktur i zjawisk biologicznych oraz ich dokładna 

fizyczna analiza są bardzo pożyteczne dla dalszego rozwoju pracy badawczej w tej dziedzinie. 

W końcowych zdaniach artykułu Timofiejew-Ressowski i Rompe deklarują, że 

chociaż są w pełni przekonani, co do przydatności teorii kwantów do zrozumienia wielu 

ważnych problemów biologicznych, to jednak przyznają, że problem wzajemnych stosunków 

między biologią i fizyką nie może być uważany za jasny i rozwiązany, a ponadto wymaga 

dalszej gruntownej analizy (1996).  

4. Zakończenie 

Podsumowując materiał zawarty w niniejszym opracowaniu, trzeba z naciskiem 

podkreślić, że Nikołaj Władimirowicz Timofiejew-Ressowski wniósł bardzo wiele do 

rozwoju biologii w dwudziestym wieku. Pozostając w ścisłym nurcie badań 

eksperymentalnych, już pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia miał w środowisku 

naukowym pozycję cenionego genetyka. Jednak nie poprzestał na tym. Swoją wiedzą 

postanowił dzielić się z innymi adeptami nauki, zarażając ich swoją naukową pasją. Na 

początku lat trzydziestych był już liderem sprawnie działającej grupy badawczej. Jej 

interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z życiem dawało o wiele większą 

szansę zrozumienia, czym jest gen, jaką ma strukturę i wielkość. 

Publikacja Dreimännerwerk, będąca owocem wzorowej twórczej współpracy 

Timofiejewa-Ressowskiego, Delbrücka i Zimmera, nie uszła uwadze ówczesnych 

naukowców z całego świata. Nowa perspektywa spojrzenia na gen stanowiła dla wielu 

badaczy podstawę do twórczych dywagacji. Do dogłębnego namysłu nad fenomenem życia 

zainspirowała zwłaszcza Erwina Schrödingera. Zaowocowało to najpierw serią wykładów, 
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wygłoszonych w 1943 roku, a następnie publikacją książkową What is Life?, która stała się 

ważnym impulsem w rozwoju biologii molekularnej. 

Bogate spektrum badań Timofiejewa-Ressowskiego dopełniają ukierunkowane 

filozoficznie kwestie związane z życiem, poruszone, wraz z Rompe, w publikacji o dużej 

wartości O statističnosti i principe usilitelja v biologii. Szczególnie pouczający jest problem 

różnic między obiektami fizyki i biologii. Wśród cech swoistych obiektów biologicznych 

badacz wymienia: kompleksową naturę i czasowe, wzajemne uwarunkowanie zachodzących 

w nich reakcji, ograniczoną długość życia. 

Timofiejew-Ressowski – niezależnie od politycznych kontrowersji, które wzbudza po 

dziś dzień – swoimi ważnymi osiągnięciami naukowymi, wielką pasją poznawania prawdy o 

życiu i zarażaniem nią innych bez wątpienia zasłużył sobie na miano jednego z największych 

myślicieli wśród biologów naszych czasów. 

5. Literatura 

Delbrück M., 1970. A Physicist's Renewed Look at Biology: 20 Years Later. Science 168: 

1312-1315. 

Delbrück M., Timofiejew-Ressowski N., Zimmer K., 1996. O prirode gennych mutacij i 

strukture gena. [In:] N. Timofiejew-Ressowski. Izbrannye trudy. Medicina: 105-150. 

Fischer E.P., Lipson C., 1998. Thinking about Science. Max Delbrück and the Origins of 

Molecular Biology. W.W. Norton&Company. 

Fleming D., 1969. Émigré Physicists and the Biological Re olution. [In:] D. Fleming, B. 

Bailyn (eds). The Intellectual Migration. Europe and America, 1930-1960. Belknap Press of 

Harvard University Press/Cambridge Press: 152-189. 

Godula G., 2000. Timofiejew-Ressowski Nikołaj Władimirowicz. [W:] Z. Otałęga (red.). 

Encyklopedia biologiczna. T. X. Opres: 429. 

Paul D.B., Krimbas C.B., 1992. Mikołaj W. Timofiejew-Resowski. Świat Nauki 4: 60-67. 

Ratner V.A., 2001. Nikolay Vladimirovich Timofeeff-Ressovsky (1900-1981): Twin of the 

Century of Genetics. Genetics 158: 933-939. 

Sloan Ph.R., Fogel B. (eds), 2011. Creating a Physical Biology. The Three-Man Paper and 

Early Molecular Biology. The University of Chicago Press. 

Timofiejew-Ressowski N., Delbrück M., Zimmer K., 1996. O prirode gennych mutacij i 

strukture gena. [In:] N. Timofeev-Resovsky, Izbrannye trudy. Medicina: 105-150. 

Timofiejew-Ressowski N., Rompe R., 1996. O statističnosti i principe usilitelja   biologii. 

[In:] N. Timofiejew-Ressowski, Izbrannye trudy. Medicina: 154-172. 

  



382 

 

Cechy indoeuropejskie w obrządku pogrzebowym kultury grobów 

Gandhary 

 

Uroda Anna 
(1) 

 
1 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński 

Anna Uroda: urodaanna@gmail.com  

 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie cech indoeuropejskich w obrządku pogrzebowym kultury grobów 

Gandhary. Jednostka ta, rozwijająca się m. in. w północno-zachodnim Pakistanie, łączona jest przez część 

badaczy z migracją Indo-Ariów na subkontynent indyjski. Niemniej jednak, kwestia przynależności etnicznej 

czy też językowej omawianej kultury nie będzie bliżej roztrząsana. Obrządek pogrzebowy protohistorycznej 

Gandhary zostanie poddany charakterystyce i analizie na podstawie ośmiu wyróżników sformułowanych przez 

K. Jones-Bley. Przybliżone zostaną nie tylko wpływy indoeuropejskie, zaznaczona zostanie również obecność 

tendencji o źródłach lokalnych czy też bliskowschodnich. Widoczne w kulturze grobów Gandhary cechy 

indoeuropejskie zostaną zestawione również z obrządkiem i rytuałami, które wyłaniają się z Rygwedy, 

starożytnego tekstu, będącego nośnikiem języka i tradycji Indo-Ariów.  

 

Słowa kluczowe: kultura grobów Gandhary, Indo-Europejczycy, obrządek pogrzebowy. 

 

Indo-European Characteristics in Gandhara Grave Culture’s Burials 

 

Summary 

The following descriptive discourse presents Indo-European characteristiscs in Gandhara Gra e Culture’s 

burials. The discussed unit was mainly covering area of northwestern Pakistan. The core of Gandhara Grave 

Culture was localized in Swat Valley. Some of the science community links the culture with Indo-Aryans and 

their spread on the Indian subcontinent. However, the ethnic or linguistic affiliations of Gandhara Grave Culture 

will not be widely discussed in this paper. The funeral rite of the protohistoric Gandhara will be characterized 

and analyzed on the basis of eight differentiatiors of Indo-European burials defined by K. Jones-Bley. The 

outline of Indo-European characteristics will be contarsted with some local as well as Middle Eastern traits of 

Gandhara burials. 

 

Keywords: Gandhara Grave Culture, Indo-Europeans, burials.  

 

1. Wstęp 

Kultura grobów Gandhary (Gandhāra) rozwijała się głównie w dolinie Swat (S āt) 

w okresie od około 1700 do 200 p.n.e. i łączona jest z migracją Indo-Europejczyków na 

subkontynent indyjski (Agarwal 1984, 255). Migracja ta przebiegała w kilku falach. Jej 

początki wiązane są z kulturą Sintaszty oraz Baktryjsko-Margiańskim Zespołem 

Archeologicznym. A. Parpola, indyjski archeolog, łączy drugi etap owych przemieszczeń 

ludnościowych już z samymi Indo-Ariami (Ārya) oraz środkowoazjatyckimi jednostkami, 

takimi jak kultura andronowska czy też fedorowska. Na subkontynencie indyjskim natomiast 

migracja Indo-Ariów miała wiązać się właśnie z kulturą grobów Gandhary, a także 

rozwijająca się nieco dalej na wschód, bo w dorzeczu Gangesu (Gaṅgā) i Jamuny (Yamunā), 

kulturą ceramiki szarej malowanej (Agarwal, 1984).  
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Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie cech indoeuropejskich w obrządku 

pogrzebowym przywołanej już jednostki. Obrządek ten zostanie scharakteryzowany na 

podstawie wyróżników sformułowanych przez amerykańską badaczkę – K. Jones-Bley 

(Jones-Bley, 2002). Przywołane cechy wspólne są dla kultur łączonych z Indo-

Europejczykami zarówno w Europie jak i Azji Środkowej (Jones-Bley, 2002). 

Jeśli idzie o zasady transliteracji naukowej i spolszczonej transkrypcji, przyjęto, że obok 

spolszczonego terminu sanskryckiego, bądź też pochodzącego z języka hindi, podana zostanie 

w nawiasie międzynarodowa transliteracja naukowa w postaci tematu. Wyrazy zostały 

spolszczone według zasad przyjętych w „The Polish Journal of the Arts and Culture. New 

Series”. Dla słów funkcjonujących w polszczyźnie do dłuższego czasu możliwe jest użycie 

tradycyjnie przyjętych form, np. Ariowie.  

Warto zauważyć również, że owe indoeuropejski cechy widoczne są nie tylko 

w obrządku pogrzebowym omawianej jednostki, ale także w Rygwedzie (R g eda) – świętym 

dla Hindusów tekście, skompilowanym najprawdopodobniej w połowie II tysiąclecia p.n.e. 

i przez wieki przekazywanym w tradycji ustnej (Słuszkiewicz, 2001). Powstanie przynajmniej 

części tego tekstu, a mianowicie hymnów poświęconych bogu Indrze (Indra) oraz jego 

ulubionemu trunkowi – somie (soma), wiązane jest przez część badaczy z ludnością, która 

mogła się przyczynić do powstania również kultury grobów Gandhary (Zahir, 2012). 

Przywoływany już A. Parpola stwierdza, że ważny w owych hymnach kult somy nie 

wykazuje pochodzenia protoindoeuropejskiego, a zaczerpnięty został przez rygwedyjskich 

Indo-Ariów raczej ze stepów Azji Środkowej, mianowicie z okolic gór Ałtaj (Parpola, 2015). 

Niemniej jednak, Rygweda niezaprzeczalnie pozostaje nośnikiem indoeuropejskich tradycji, 

także tych pogrzebowych. W tekście tym dolina Swat, czyli, jak już zostało wspomniane, 

obszar rozwoju omawianej jednostki, bywa określana, jako Suwastu (Su āstu), czyli dobra 

ziemia (RV VIII.19.37) (Witzel, 2005). 

2. Brak praktyk związanych z wtórnym naruszaniem pochówków 

Obrządek pogrzebowy Rygwedy charakteryzować ma brak praktyk związanych 

z wtórnym naruszaniem pochówków (Jones-Bley, 2002). W odniesieniu do kultury grobów 

Gandhary stwierdzenie to jednak nie ma pokrycia w rzeczywistości. W jednostce tej 

spotykane są ślady nie tylko trepanacji czaszek, ale także pośmiertnego odłączania głów od 

korpusów (Zahir, 2012). Praktyki te najprawdopodobniej można wiązać z neolitycznymi 

jeszcze wpływami anatolijskimi i lewantyńskimi. Trepanacja czaszek mogła mieć w kulturze 

grobów Gandhary również nieco bliższe źródło. Z neolitycznego stanowiska w Burzahom 

(Burzahom), w indyjskim stanie Dźammu (Jammū) i Kaśmir (Kaśmīr), znany jest pochówek 
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kobiety, której czaszka nosiła ślady siedmiu pełnych trepanacji oraz czterech 

niedokończonych (Zahir, 2012). Takie potraktowanie zmarłej wiązane jest przez badaczy z 

zabiegami o naturze medyczno-magicznej oraz kultem przodków. Również w kulturze 

grobów Gandhary pochówki samych czaszek, czy też skurczonych korpusów pozbawionych 

cranium, łączone są z kultem przodków. Część badaczy jednak, opierając się na źródłach 

etnograficznych, wysnuwa inne hipotezy i sugeruje, że takie traktowanie głów można wiązać 

z trofeami wojennymi (Zahir, 2012). W kulturze grobów Gandhary obecne były także inne 

praktyki, związane z naruszaniem pierwotnych pochówków. Zdarzało się niekiedy, że groby 

bywały opróżniane. Część pochówków opróżniano całkowicie, w innych pozostawały 

niewielkie ilości szczątków ludzkich. Zwłoki najpewniej wtórnie grzebano, o czym świadczyć 

miałyby grupowe pochówki w pozycji skurczonej lub też te zdekompletowane (Zahir, 2012). 

Pochówki tego typu znane są m. in. z cmentarzyska Butkara-II (Butkārā).  

M. Zahir, pakistański badacz, łączy takie praktyki z wiarą w odrodzenie, regenerację.  

K. Jones-Bley przypisuje tradycji rygwedyjskiej również birytualizm. W tekście 

wzmiankowane bywa zarówno ciałopalenia, jak i inhumacja. Przykładowo, ziemia proszona 

jest o bycie łaskawą i łatwą do wstąpienia dla zmarłego, ma również przykryć go niczym 

matka okrywająca syna rąbkiem spódnicy (RV X.18.11). Tym niemniej, podstawą 

rygwedyjskiego obrządku pogrzebowego było ciałopalenie (Jones-Bley, 2002). Dla kultury 

grobów Gandhary również charakterystyczny był obrządek birytualny, jednakże z przewagą 

inhumacji (Zahir, 2012). Niemniej jednak, w pewnych okresach rozwoju omawianej jednostki 

dominował obrządek ciałopalny. Tak też było w fazie Ghaligai V (Ghālīgaī), trwającej  od 

1300 do 1000 p. n. e. (Agarwal, 1984). Ówczesna przewaga pochówków kremacyjnych 

wiązana jest z zachodnimi wpływami. A. Parpola zauważa, że gandharskie pochówki z fazy 

Ghaligai V wykazują podobieństwo, np. w sposobie ułożenia ciał, do tych z południowego 

Tadżykistanu. Te ostatnie zaś wiązane są z lokalnym wariantem Baktryjsko-Margiańskiego 

Zespołu Archeologicznego oraz oddziaływaniami fedorowsko-andronowskimi (Parpola, 

2015). 

3. Występowanie pochówków kurhanowych 

W Rygwedzie przywoływane są również pochówki kurhanowe (Jones-Bley, 2002). 

W kulturze Sintaszty, łączonej z migracją Indo-Ariów na subkontynent indyjski, odgrywają 

one nieco mniejszą rolę niż we wcześniejszych indoeuropejskich jednostkach, takich jak np. 

kultura grobów jamowych (Jones-Bley 2002, 73). W kulturze grobów Gandhary konstrukcje 

grobowe charakteryzowała duża różnorodność. Wydzielono wśród nich pięć grup (Zahir, 

2012). Część z owych pochówków przykryta była kamiennymi konstrukcjami znacznych 
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rozmiarów, np. w formie okręgów. Niemniej jednak, nie stwierdzono występowanie nasypów 

ziemnych (Zahir, 2012). Większość z pochówków posiadała prawdopodobnie naziemnie 

konstrukcje – kamienne bądź też wykonane z nietrwałych materiałów organicznych, 

sugerowałaby to obecność np. dołów posłupowych na cmentarzyskach. Funkcja owych 

założeń była najpewniej związana z rozbudowanymi zachowaniami rytualnymi, kultem 

przodków, wiarą w odrodzenie. (Zahir, 2012). 

4. Występowanie konstrukcji przypominających domostwa 

Jeśli idzie o konstrukcje grobowe przypominające domostwa, sama nazwa podziemnego 

królestwa Jamy (Yama), czyli wedyjskiego bóstwa śmierci i zaświatów, może oznaczać dom 

tejże istoty. K. Jones-Bley łączy właśnie to określenie, Yamasya sādanam, z architekturą 

grobową przypominającą tę mieszkalną. W Rygwedzie pojawia się również raczej 

metaforyczna fraza, odnosząca się do grobów – dom z gliny. Przywoływana już badaczką 

zauważa, że można łączyć ją nie tylko z samymi grobami, ale też urnami (Jones-Bley, 2002). 

W kulturze grobów Gandhary, prócz specyficznych urn twarzowych, występowały również te 

w kształcie skrzynek. Część z badaczy uznaje te skrzynkowate formy właśnie za 

naśladownictwa domostw żyjących (Zahir, 2012). Według M. Zahira, stanowią one raczej 

imitacje podziemnych spichlerzy, znanych w dolinie Swat czy też Kaśmirze już od czasów 

neolitycznych. Owo podobieństwo miałoby sugerować wzmiankowaną już wiarę 

w odrodzenie i regenerację (Zahir, 201). 

5. Zróżnicowanie darów grobowych i konstrukcji architektonicznych wyrazem 

stratyfikacji społecznej 

Ważne w praktykach indoeuropejskich składanie darów grobowych nie jest 

bezpośrednio wzmiankowane w Rygwedzie (Jones-Bley, 2002). Pochówki w omawianej 

jednostce wyposażone były jednak zwykle w różnego rodzaju przedmioty miedziane, a potem 

żelazne, ceramikę toczoną na kole oraz przedstawienia figuralne (Agarwal, 1984). Wedle 

założeń postulowanych przez zwolenników archeologii procesualnej, również w kulturze 

grobów, Gandhary dary grobowe interpretowane były jako wyznacznik statusu społecznego 

pochowanej jednostki. M. Zahir stwierdza jednak, że wyposażenie grobowe może być 

interpretowane również, jako przejaw praktyk religijnych, związanych, np. z rytualną 

nieczystością przedmiotów użytkowanych przez zmarłego (Zahir, 2012).  

Jak już zostało zaznaczone, konstrukcje grobowe omawianej jednostki podzielono na 

pięć grup. Pochówki te charakteryzowała duża różnorodność. Odnotowano występowanie 

zarówno dość monumentalnych, dwukomorowych założeń, zwieńczonych dodatkowo 

naziemnymi konstrukcjami, jak i mniejszych grobów skrzynkowych czy też prostych 
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pochówków jamowych (Zahir, 2012). Zróżnicowanie to, przede wszystkim w kształcie 

i głębokości, interpretowane było, jako przejaw stratyfikacji społecznej (Zahir, 2012). 

Niemniej jednak, kwestia ta, podobnie jak w przypadku darów grobów, zdaje się być nieco 

bardziej skomplikowana. Przyjęte wyżej, dość ogólne założenie wydaje się pomijać 

zachowania wynikające, np. z przekonań religijnych, które w kulturze grobów Gandhary 

najpewniej wpływały na formę pochówku czy też wybór obrządku (Zahir, 2012). Warto 

również dodać, że samo konstruowanie grobów czy też grobowców odgrywało ważną rolę,  

w gandharskich społecznościach protohistorycznych (Zahir, 2012). 

6. Drugorzędna pozycja kobiet i dzieci w obrządku pogrzebowym 

W Rygwedzie brak również bezpośrednich wzmianek, jeśli idzie o zróżnicowanie 

pochówków ze względu na płeć zmarłych czy też drugorzędną pozycję kobiet i dzieci (Jones-

Bley, 2002). Niemniej jednak, wydaje się, że takie tendencje były wśród Indo-Europejczyków 

obecne, gdyż tekst ten odnosi się tylko do pochówków męskich, a kobiety wspominane są 

jedynie w kontekście sati (sāti), czyli rytualnego samospalenia. Ogólne analizy obrządku 

pogrzebowego kultury grobów Gandhary pozwalają natomiast stwierdzić, że składane dary, 

zróżnicowane konstrukcje grobowe były dostępne dla mężczyzn, kobiet oraz dzieci 

wszystkich grup wiekowych (Jones-Bley, 2002). Dzieci chowane były zwykle na sposób 

dorosłych (Zahir 2012, 259). Odnotowano jednak pewne odstępstwa od ogólnych tendencji, 

dzieci bywały np. kremowane wraz z dorosłymi (Zahir, 2012). Również, jeśli idzie  

o umieszczane w pochówkach dziecięcych wyposażenie, różniło się ono od tego  

z pochówków dorosłych (Zahir, 2012). Zdaje się również, że to kobiety mogły pełnić 

ważniejszą rolę w obrzędach religijnych, skoncentrowanych wokół koncepcji odrodzenia. 

Świadczyć miałyby o tym m. in. umieszczane w grobach kobiece przedstawienia figuralne 

czy też wspomniane już skrzynkowate urny (Zahir, 2012). Warto również zauważyć, że owa 

gandharska plastyka figuralna, przedstawiająca postaci kobiece, wykazuje podobieństwo do 

zabytków tego typu znanych z Baktryjsko-Margiańskiego Zespołu Archeologicznego 

(stanowisko w Gonur czy też Tepe Hissar III) (Parpola, 2015).  

7. Obecność ofiar ludzkich i zwierzęcych  

W rygwedyjskich rytuałach pogrzebowych ważną rolę odgrywały ofiary, przede 

wszystkim zwierzęce. Wzmiankowane są jednak również te z ludzi. Niemniej jednak, bywało 

zalecane odejście od tych ostatnich (RV X.18.8) (Jones-Bley, 2002). Ze zmarłym powinny 

jednak spłonąć koza i koń (RV X.16.9). Najważniejszym zwierzęciem w rygwedyjskiej, jak 

i w całej indoeuropejskiej, obrzędowości było właśnie to ostatnie zwierzę (Jones-Bley, 2002). 

Od 1400 p.n.e. szczątki końskie, wraz z oporządzeniem, zaczynają pojawiać się w kulturze 
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grobów Gandhary w dolinie Swat. Jeśli idzie o ofiary z ludzi, część z podwójnych 

pochówków, zawierających szczątki osób płci przeciwnej, była wiązana z takimi właśnie 

praktykami. Zwłoki kobiet łączono zwykle ze wspominanym już rytuałem sati, niemniej 

jednak badania antropologiczne nie wykazały śladów takowych praktyk (Zahir, 2012). 

8. Chowanie zmarłych w dolnych partiach grobów w pozycji skurczonej 

W obrządku indoeuropejskim zmarli byli zwykle chowani w dolnych partiach grobów 

w pozycji skurczonej. Z czasem nastąpiły pewne zmiany. W epoce żelaza, wśród ludów 

indoeuropejskich, zmarłych zaczęto chować raczej w pozycji na wznak (Jones-Bley, 2002). 

Niemniej jednak, w kulturze grobów Gandhary, wśród pochówków inhumacyjnych, 

dominowały właśnie te skurczone na boku oraz zdekompletowane (Zahir, 2012). 

9. Występowanie oddzielnych pochówków zwierzęcych  

Dla Indo-Europejczyków charakterystyczne były również oddzielne pochówki 

zwierzęce. Według K. Jones-Bley, w Rygwedzie w tym kontekście kluczową rolę odgrywała 

aśwamedha (aś amedha), czyli rytualna, nie pogrzebowa, ofiara z konia (Jones-Bley, 2002). 

Wydaje się jednak, że rytuał ten można łączyć z oddzielnymi pochówkami końskimi. Cecha 

ta jednak zdaje się odnosić raczej do wczesnych społeczności indoeuropejskich (Jones-Bley, 

2002). Tym niemniej, na gandharskim cmentarzysku w Katelai (Kātelai) odkryto dobrze 

zachowane szczątki dwóch koni (Parpola, 2015). Pochówki te jednak nie przypominały tych 

znanych z Azji Środkowej (Zahir, 2012).  

Z czasem, m.in. ze względów ekonomicznych, ale nie tylko, pojawiła się wśród ludów 

indoeuropejskich tendencja do zastępowania ofiar ze zwierząt ich przedstawieniami (Jones-

Bley 2002, 78). Jeśli idzie o plastykę figuralną w pochówkach kultury grobów Gandhary, 

znane są przypadki rytualnej najpewniej depozycji przedstawień nie tylko ludzkich, ale też 

zwierzęcych. Na wzmiankowanym wyżej stanowisku w Katelai np., w grobie numer 242, 

odnaleziono urnę z umieszczoną wewnątrz miedzianą figurką konia (Zahir, 2012). Znane są 

również przedstawienia innych zwierząt, głównie byków. Jak podaje M. Zahir, na 

cmentarzysku w Zarif Karuna (Zarīf Karuṇā) w grobie 12B umieszczono np. osiem 

terakotowych figurek byków oraz jedną przedstawiającą dzika. W grobie numer 24 z tegoż 

stanowiska, prócz zdekompletowanych szczątków ludzkich, również odnaleziono 

przedstawienia byków (Zahir, 2012).  

10. Wnioski 

Kulturę grobów Gandhary niezaprzeczalnie cechuje duże zróżnicowanie w obrządku 

pogrzebowym. Według M. Zahira, różnorodność ta miałaby odzwierciedlać liczne, 

rywalizujące ze sobą ideologie, które funkcjonowały w okresie protohistorycznym na 
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obszarze północno-zachodniego Pakistanu (Zahir, 2012). Badacz ten, opowiadając się przede 

wszystkim za lokalnymi źródłami tradycji widocznych w pochówkach omawianej jednostki, 

odrzuca interpretowanie gandharskich znalezisk w kategoriach etnicznych (Zahir, 2012). 

Niemniej jednak, w obrządku pogrzebowym kultury grobów Gandhary cechy 

charakterystyczne dla ludów indoeuropejskich zdają się być widoczne. Część badaczy uznaje 

nawet, że to właśnie kultura grobów Gandhary najpełniej realizuje na subkontynencie 

indyjskim indoeuropejskie, a zatem również i indoaryjskie, wzorce (Witzel, 2005). 

Zróżnicowanie w konstrukcjach czy też darach grobowych zdawało się odzwierciedlać 

stratyfikację społeczną. W jednostce tej pojawiają się również końskie szczątki oraz 

przedstawienia tych kluczowych dla obrzędowości indoeuropejskiej zwierząt. Zestaw ten 

pozostaje jednak niepełny. W jednostce tej, prócz środkowoazjatyckich, patriarchalnych 

wpływów, widoczne są także najprawdopodobniej te anatolijskie i lewantyńskie, wiązane 

z neolitycznym jeszcze kultem czaszek. Wydaje się również, że na podstawie obrządku 

pogrzebowego można mówić o znaczącej pozycji kobiet w społecznościach kultury grobów 

Gandhary. Koczownicze ludy indoeuropejskie cechował natomiast raczej patriarchalizm. 

W protohistorycznej Gandharze pozycja kobiet, utożsamianych zwykle z płodnością i siłami 

witalnymi, mogła wynikać z wierzeń, w których ważną rolę odgrywała najpewniej wiara 

w pośmiertne odrodzenie. Hipotezę tę zdają się potwierdzać znaleziska plastyki figuralnej, 

umieszczanej w opróżnionych grobach czy też przy zdekompletowanych pochówkach, która 

w większości przedstawiała właśnie postaci kobiece (Zahir, 2012).  

Rozstrzyganie o przynależności etnicznej ludności, która stworzyła kulturę grobów 

Gandhary czy też o słuszności utożsamiania omawianej jednostki z migrującymi na 

subkontynent indyjski Indo-Ariami daleko wykracza poza ramy niniejszej pracy. Niemniej 

jednak, pewne cechy, charakterystyczne dla żywiołu indoeuropejskiego, widoczne są 

w obrządku pogrzebowym kultury grobów Gandhary. Obecność wpływów lokalnych oraz 

anatolijskich czy też lewantyńskich, niezwiązanych ze środowiskiem środkowoazjatyckich 

Indo-Europejczyków, również pozostaje niezaprzeczalna.  
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Streszczenie 

Zjawisko wtórnego transferu ma niezwykle istotne znaczenie w dziedzinie kryminalistyki szczególnie  

w aspekcie biologii kryminalistycznej i daktyloskopii. Błędny wynik analizy DNA może skutkować wydaniem 

nieprawidłowego wyroku sądowego. Kwestia ta stała się inspiracją do dokładniejszego zapoznania się  

z tematem. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy logicznej, porównawczej oraz krytyki źródłowej. Na 

podstawie dostępnej literatury oraz w oparciu o wybrane przykłady autorka scharakteryzowała niniejsze 

zjawisko oraz sposoby jego zapobiegania. Wtórny transfer nie jest procesem powszechnie występującym 

aczkolwiek zawsze należy brać pod uwagę możliwość jego powstania. Eksploracja przeprowadzonych badań 

nasuwa wniosek, iż zjawisko to powstaje na skutek przypadkowego przeniesienia materiału genetycznego aniżeli 

przez nieprzestrzeganie procedur dotyczących ujawniania śladów kryminalistycznych oraz ich analizowaniu  

w laboratorium czy też niezachowanie ostrożności podczas postępowania ze śladem zawierającym materiał 

genetyczny co ma miejsce w przypadku zjawiska kontaminacji. Dotychczas nie zostały sprecyzowane konkretne 

zasady w aspekcie stosowania metod opartych na wykorzystywaniu proszków daktyloskopijnych, dlatego trzeba 

mieć na uwadze możliwość jego wystąpienia, o czym niejednokrotnie zapominają organy procesowe oraz 

eksperci zajmujący się badaniem DNA zawartym w ujawnionych śladach.   

 

Słowa kluczowe: kryminalistyka, transfer wtórny, badania DNA, daktyloskopia 

 

Analysis of the phenomenon of secondary transfer as a factor hindering the 

identification of a perpetrator of a crime 

 

Summary 

The phenomenon of secondary transfer is extremely important in the field of forensics, especially in the aspect of 

forensic biology and dactyloscopy. An incorrect DNA analysis result may yield in an incorrect court judgment. 

This issue has become an inspiration for a closer look at the topic. The study uses the method of logical analysis, 

comparative analysis and source criticism. Based on the available literature and based on selected examples, the 

author characterized this phenomenon and how to prevent it. Secondary transfer is not a common process, but 

one should always consider the possibility of its creation. The exploration of the research leads to the conclusion 

that this phenomenon arises as a result of accidental transfer of genetic material rather than by non-compliance 

with procedures regarding the disclosure of forensic traces and their analysis in the laboratory, or failure to 

exercise caution when handling a trace containing genetic material, which occurs in the case of contamination. 

So far, no specific rules have been specified in the aspect of using methods based on the use of fingerprint 

powders, so it is necessary to take into account the possibility of its occurrence, which is often forgotten by 

process authorities and experts involved in DNA testing contained in the revealed traces. 

 

Keywords: forensics, secondary transfer, DNA testing, dactyloscopy 

 

1. Wstęp 

Badania DNA oraz analiza daktyloskopijna są najczęściej stosowanymi metodami 

identyfikacji człowieka w kryminalistyce. Już jedna odbitka linii papilarnych posiada 

wystarczającą ilość komórek niezbędnych do przeprowadzenia identyfikacji osobniczej. 

Znaczny postęp w profilowaniu DNA przyniósł naukowcom zarówno wiele korzyści, jaki  
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i komplikacji. Przykładem może być amplifikacja małych śladów DNA charakteryzująca się 

wysokim stopniem czułości w celu powiązania osoby z przestępstwem. W tym przypadku 

wadą jest to, iż amplifikacja tak małych ilości DNA może nie korelować z poziomem 

aktywności, czyli DNA może pochodzić od osoby niezwiązanej z przestępstwem, ale 

sprowadzonej tam poprzez wtórny transfer DNA. Konsekwencją jego powstania może być 

błędna identyfikacja osobnicza. Wiele spraw o podłożu kryminalnym zostało przez to 

zakończonych nieprawidłowym wyrokiem, skazując tym samym niewinne osoby.  

2. Pozyskiwanie profili genetycznych na podstawie śladów daktyloskopijnych  

i biologicznych 

Ślady daktyloskopijne w warunkach laboratoryjnych są ujawniane w specjalnych 

komorach poprzez substancje chemiczne takie, jak: DFO, ninhydryna, cyjanoakrylan. 

Natomiast na miejscu zdarzenia ze względu na brak odpowiednich warunków i możliwości 

zamiast takich komór stosuje się szybkie nieskomplikowane sposoby ujawniania proszkami 

daktyloskopijnymi, które są nanoszone na badaną powierzchnię przy użyciu odpowiednich 

pędzli daktyloskopijnych. Tym sposobem występujący ślad jest natychmiastowo 

uwidaczniany w postaci zdeponowanej substancji potowo-tłuszczowej. Żeby wiarygodność 

wyniku identyfikacji była wystarczająca, materiał dowodowy oraz materiał porównawczy 

powinny mieć określoną liczbę czytelnych i niepodważalnych cech wspólnych, czyli tzw. 

minucji – rozmieszczenia cech szczególnych układów linii papilarnych. W Polsce za 

minimum umożliwiające wiarygodną identyfikację uznaje się 12 identycznych minucji. Poza 

indywidualnymi wzorami układu substancji potowo-tłuszczowej, odcisk linii papilarnych 

zawiera również komórki nabłonka, a tym samym DNA. Z tego względu odbitki linii 

papilarnych są szczególną odmianą śladów kryminalistycznych, gdyż pozwalają zarówno na 

identyfikację daktyloskopijną, jak i biologiczną. 

Przez długi okres czasu odbitki linii papilarnych nie posiadały uznania wśród ekspertów 

z zakresu badań DNA jako źródło materiału genetycznego z powodu niewystarczającej 

czułości metod analitycznych. Dynamiczny rozwój w dziedzinie biologii molekularnej  

i genetyki w dużej mierze poszerzył zakres możliwości śladów biologicznych, jako materiału 

do identyfikacji osobniczej. Odpowiednie metody izolacji oraz powielania DNA umożliwiają 

wykorzystanie nawet znikomych ilości DNA jako źródło informacji genetycznej.  

Początki pozyskiwania profili genetycznych ze śladów daktyloskopijnych sięgają 

połowy lat 90. ubiegłego wieku aczkolwiek wyniki nie były spójne. Twierdzono wówczas, iż 

był to skutek wysoce indywidualistycznej i zmiennej zdolności do usuwania DNA. Wraz  

z początkiem XXI wieku, gdy miał miejsce gwałtowny postęp technologiczny uzyskano 
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większą wiedzę na temat transferu DNA. Okazało się, że do wygenerowania pełnych profili 

wystarczy mniejsza ilość DNA, co może skutkować wtórnym przeniesieniem DNA, obecnym 

w małych ilościach.  

Najczęściej profilowanie genetyczne polega na analizie polimorfizmu loci 

mikrosatelitarnych (Short Tandem Repeats – STR). To krótkie, tandemowo powtórzone 

odcinki DNA, znajdujące się głównie w regionach niekodujących genomu. Istnieją przypadki, 

gdzie zmienność loci mikrosatelitarnych – liczba powtórzeń danego motywu – jest na tyle 

duża, iż analiza zestawu nawet kilkunastu loci pozwala uzyskać profil DNA unikalny dla 

każdej osoby poza bliźniętami jednojajowymi. Niektóre dowody wskazują na to, że 

rozprzestrzenianie się DNA nie kończy się na transferze wtórnym, a wyniki badań świadczą  

o możliwości wystąpienia trzeciorzędowego i czwartorzędowego transferu DNA.  

Coraz większa liczba laboratoriów kryminalistycznych, w tym Biuro Badań 

Kryminalistycznych ABW, posiada metodologię oraz aparaturę pozwalającą na oznaczenie 

profilu DNA z około dziesięciu ludzkich komórek. Odbitka linii papilarnych pojedynczego 

palca posiada więc odpowiednią liczbę komórek do przeprowadzenia identyfikacji 

genetycznej biorąc pod uwagę, że szacowana zawartość DNA w śladzie daktyloskopijnym to 

około 0,04-2ng DNA, co równa się około 5-300 komórkom (Allesandr ini., 2003). Taki stan 

rzeczy wynika z czynników zewnętrznych takich jak struktura dotykanej powierzchni, czas  

i obszar kontaktu bądź historia wcześniejszych kontaktów z tą powierzchnią oraz  

z biologicznych predyspozycji dawcy (van Oorschot, 2003). Z tego względu zarówno 

eksperci daktyloskopii jak i biologii interesują się odbitkami linii papilarnych ujawnionymi na 

miejscu zdarzenia. Wymusza to wykształcenie odpowiedniej praktyki laboratoryjnej 

umożliwiającej wykorzystanie tego rodzaju śladów przez obie dziedziny kryminalistyki.  

Udowodniono również, iż możliwe jest pozyskanie profilu genetycznego ze śladowych 

ilości DNA w przypadku śladów poddanych wizualizacji metodami daktyloskopijnymi. 

Zbadano wpływ zastosowania 11 różnych proszków daktyloskopijnych na możliwość 

uzyskania profilu jądrowego DNA z odcisku palca. Stwierdzono, że w większości 

przypadków zastosowanie proszków tylko w niewielkim stopniu wpływa, na jakość 

uzyskiwanych profili (van Hoofstat, 1999). 

3. Istota zjawiska wtórnego transferu 

Już blisko 100 lat temu Edmund Locard podkreślał rolę transferu, jaką odgrywa  

w dziedzinie kryminalistyki: „Biorąc po uwagę intensywność działania, niemożliwym jest, 

aby podczas przestępstwa nikt nie pozostawił po sobie żadnych śladów” (Locard, 1937). 
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Gwałtowny rozwój możliwości badań genetycznych nadał temu prawu nowe znaczenie. Na 

początku warto jednak wyjaśnić, czym tak naprawdę jest to zjawisko. 

Wtórny transfer jest to przeniesienie materiału genetycznego z jednej powierzchni na 

drugą. Jego dokonanie jest możliwe przeważnie w sposób nieświadomy poprzez różnego 

rodzaju nośniki. W 1997 roku badacze australijscy Roland  an Oorschot i Michael Jones 

opisali wyniki swoich eksperymentów nad pozyskiwaniem profili DNA z takich powierzchni 

jak skórzane rękawiczki, długopisy, kluczyki do samochodu, czy słuchawki telefoniczne.  

W swojej pracy wspomnieli również o wtórnym transferze, co początkowo spotkało się  

z negatywnym odzewem. Nie wierzono, że DNA mógłby znaleźć się w takich miejscach 

zważając na fakt, iż keratynocyty, które stanowią większość komórek naskórka, uważane są 

za bezjądrowe, czyli pozbawione DNA. Wówczas prawdopodobnie DNA przenoszony był na 

dotykane powierzchnie z innych części ciała. Obecnie wiadomo, że spora część materiału 

genetycznego ze śladów dotykowych to niepozostający wewnątrz komórek, wolny DNA, 

który jest obecny w pocie. Różne ilości takiego wolnego DNA stwierdzono w surowicy  

i moczu zdrowych osób.  

Istnieje także transfer pierwotny polegający na przeniesieniu materiału genetycznego od 

człowieka na powierzchnię. Jest zjawiskiem powszechnym w przestrzeni badań 

laboratoryjnych. Tego rodzaju zanieczyszczenie jest łatwe do wykrycia w porównaniu z jego 

wtórną odmianą, która może pozostać całkowicie niezauważona.  

Przeprowadzono liczne badania, które wskazały, że człowiek stale rozprzestrzenia 

swoje DNA w środowisku. W ciągu sekundy skóra składająca się z 2 miliardów komórek 

traci ich około 667. W konsekwencji daje to łączną masę około 18 kg w ciągu całego życia 

(Curran i in., 2005). Interesującym jest również fakt, iż osoba stojąca i mówiąca przez około 

30 sekund „skaża” swoim DNA obszar w odległości do 115 cm, a kichająca nawet do  

8 metrów (Lok, 2016).  

Wpływ wtórnego transferu w praktyce ukazuje jeden z przeprowadzonych 

eksperymentów symulujących sytuację przestępną. Polegał on na trzymaniu noża bądź 

zadawaniu ciosów nożem. W doświadczeniu pierwszym czworo badanych dźgało nożem 

kartonowe pudło dwukrotnie w ciągu dnia przez 8 dni. Profil DNA „nożownika” ujawniono 

jako główny profil w 83% przypadków, ale nie znaleziono profili innych osób biorących 

udział w eksperymencie (Samie i in., 2016).  

Georgina Meakin i Allan Jamieson przeprowadzili ocenę stanu wiedzy na temat 

wtórnego transferu DNA. Przyniosła im następujące wnioski: 

 podział ludzi na „wydzielaczy” i „niewydzielaczy” DNA nie ma uzasadnienia, 
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 ilość pozostawionego DNA jest zależna od kondycji skóry, czynności przed 

kontaktem i upływu czasu oraz charakteru powierzchni i natury kontaktu, 

 nie jest możliwe ustalenie na podstawie ilości ujawnionego DNA, czy jest on 

wynikiem pojedynczego dotyku, czy stałego używania przedmiotu, 

 nie istnieje korelacja pomiędzy całkowitym lub cząstkowym profilem a ilością 

LTDNA, 

 profil DNA dobrej jakości nie jest równoznaczny z jego pochodzeniem od ostatniego 

kontaktu, 

 nieznane są czynniki mające wpływ na transfer DNA (Meakin i in. 2013). 

4. Wtórny transfer a wyrok sprawy 

Nieprawidłowa identyfikacja DNA niejednokrotnie przyczyniła się do niesłusznego 

zakończenia sprawy. Analizując poszczególne kazusy można dojść do wniosku jak istotne jest 

zachowanie ostrożności i przestrzegania zasad podczas oględzin miejsca zdarzenia.  

Jednym z takich przypadków jest historia Ra eesha Kumra, kalifornijskiego milionera, 

który został zakneblowany taśmą klejącą przez sprawców rozboju, a w konsekwencji udusił 

się w swojej rezydencji w okolicach San Jose 30 listopada 2012 roku. Tydzień później 

aresztowano 26-letniego Lukisa Andersona, którego DNA zostało ujawnione na paznokciach 

ofiary. Spędził w areszcie ponad pięć miesięcy i dopiero wówczas okazało się, że  

w momencie napadu na Kumra przebywał on w szpitalu z powodu zatrucia alkoholem. Do 

rozwiązania stała się kwestia, w jaki sposób DNA Andersona znalazło się na ciele milionera. 

Było to spowodowane przeniesieniem jego materiału genetycznego przez tych samych 

ratowników medycznych, którzy udzielili mu pomocy w barze, a następnie otrzymali 

wezwanie do Reveesha Kumry.  

Inna sprawa miała miejsce 19 czerwca 2011 roku przed godziną 6.00 rano w Elizabeth 

South w Południowej Australii. Do jednego z domów wdarła się grupa mężczyzn i przy 

pomocy wideł i pałek zaatakowała dwóch mieszkańców. Leon Karpany doznała poważnych 

obrażeń mózgu, a kolejna ofiara Kym Bruce Dro er zmarł cztery dni później. Apelację złożył 

Daniel Glenn Fitzgerald, który został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

Jedyny dowód stanowił wymaz z instrumentu muzycznego, który miał potwierdzać, iż 

apelujący był obecny na miejscu zdarzenia, jako „główny” dawca, obok dawcy 

„pobocznego”. Instrument był własnością jednego z lokatorów od 2009 roku i przeważnie był 

przechowywany w pralni. Tak oto wtórny transfer stał się główną kwestią wymagającą 

rozwiązania w tym procesie. Nie wykluczono, że DNA apelującego w próbce 3B znalazł się 
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tam w wyniku tego zjawiska. W odpowiedzi Sąd Najwyższy uznał, że możliwe hipotezy 

podkreślające jego niewinność, a zwłaszcza okoliczność, w której niejaki Sumner przeniósł 

DNA Fitzgeralda na instrument w momencie swojej pierwszej wizyty w tym domu, nie są 

bezpodstawne, a prokuratura nie wykluczyła ich definitywnie. W ten sposób uwzględniono 

apelację. 

5. Działania zapobiegające zanieczyszczeniu śladów kryminalistycznych 

Charakterystyka odbitek linii papilarnych umożliwia poddanie ich nie tylko analizie 

daktyloskopijnej, ale również biologicznej. Wiąże się to z wprowadzeniem konkretnych zasad 

praktyki laboratoryjnej, które określają kolejność oraz metody wykorzystywania tego typu 

śladów przez obie dziedziny kryminalistyki. Eksperci powinni unikać ryzyka powstania 

jakichkolwiek sytuacji mogących przyczynić się do zanieczyszczenia śladu obcym 

materiałem genetycznym określanego mianem kontaminacji. W przeciwieństwie do transferu 

wtórnego (niepowstającego na skutek przeprowadzania konkretnych czynności badawczych 

bądź zabezpieczających), najczęściej ma miejsce przy oględzinach wstępnych, podczas 

których za pomocą metod optycznych nie dokonując żadnych zmian w materiale oraz w 

podłożu technicy oceniają możliwość ujawnienia śladów. Istotnym jest, aby podczas tego 

etapu wykorzystywać nieinwazyjne metody detekcji śladów np. wizualizacja wiązką światła. 

W ten sposób, gdy mamy do czynienia z większą liczbą ujawnionych odbitek linii 

papilarnych, część z nich można przeznaczyć do analizy daktyloskopijnej, a pozostałe użyć 

do badań genetycznych.  

Niejednokrotnie warunki obecne na miejscu zdarzenia komplikują ujawnianie śladów.  

W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie proszków daktyloskopijnych należy zachować 

szczególną ostrożność. Zaleca się każdorazową wymianę używanych pędzli oraz stosowanie 

jednego pędzla do uwidaczniania śladów tylko na jednym przedmiocie, a bezpośrednio po 

wykonaniu czynności pędzle powinny zostać poddane sterylizacji. 

Skutecznym sposobem jest stosowanie autoklawu lub promieniowania UV przed 

każdym użyciem sprzętu laboratoryjnego, które jednocześnie pozwala zminimalizować ilość 

obcego, niepożądanego DNA. Możliwe są sytuacje, w których pracownicy firmy 

dostarczającej np. końcówki do pipet nie stosują odpowiedniej praktyki produkcyjnej  

i w sposób nieświadomy przenoszą swój DNA na wyroby. Potwierdzono także, iż maseczki 

ochronne nie zapobiegają w 100% przedostawania się drobinek śliny.  

Kwestią oczywistą wydaje się również odpowiednie traktowanie sprzętu. Wraz  

z właściwą analizą materiału należy przeprowadzać tzw. kontrole negatywne, czyli szybkie  

i nieskomplikowane działania umożliwiające wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń 
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znajdujących się na powierzchniach probówek, sprzętu bądź w samych odczynnikach. 

Niestety zalecenia te bywają zaniedbywane przez niektóre laboratoria, mimo, że ich 

systematyczne stosowanie umożliwia eliminację wpływu wielu czynników zewnętrznych na 

wynik eksperymentu. Realizowanie czynności polegających na przygotowaniu standardowej 

reakcji DNA celowo pozbawionej materiału biologicznego bądź reakcji PCR zawierającej 

wszystkie odczynniki do amplifikacji poza DNA dodatkowo pozwalają wychwycić oraz 

wyeliminować wyniki fałszywie dodatnie. Takie negatywne kontrole z zasady dają ujemny 

wynik, aczkolwiek zdarzają się przypadki gdzie ich rezultat jest postrzegany, jako tło dla 

analizy danych. Każde laboratorium powinno złożyć deklarację poziomu tego tła właściwego 

dla danego badania. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale raczej nie ulega wątpliwości, 

iż poświęcenie jakości wyników w związku z opłatą ekonomiczną nie powinno mieć miejsca 

w kwestii genetyki sądowej. Przypadkowo wprowadzony obcy DNA niewykrywalny przez 

kontrolę negatywną stanowi bardzo skomplikowany, a nawet niemożliwy do odróżnienia od 

oryginalnego materiału genetycznego przykład. Profil uzyskany z takiego egzemplarza może 

nie ulec interpretacji, a w konsekwencji doprowadzić do uwolnienia przestępcy bądź skazania 

osoby niewinnej, której DNA przez przypadek dostał się do probówki.  

6. Podsumowanie 

Powyższe rozważania oraz przywołane przykłady skłaniają do refleksji nad analizą 

DNA, która często postrzegana jest, jako nieomylna. Warto jednak zastanowić się, w jaki 

sposób dana komórka znalazła się na miejscu zdarzenia, a przede wszystkim brać pod uwagę 

możliwość wystąpienia wtórnego, trzeciego, a nawet kolejnego transferu. Być może nie jest to 

zjawisko powszechne, ale pod żadnym pozorem nie powinno się go wykluczać. Dotyczy to 

zarówno producentów materiałów wykorzystywanych w laboratoriach kryminalistycznych, 

organów ścigania oraz ekspertów zajmujących się analizą ujawnionych śladów.  

Do momentu aż nie wejdą w życie odpowiednie procedury biorące pod uwagę wszelkie 

komplikacje związane z analizą DNA ze śladów poddawanych metodzie wizualizacji przy 

pomocy proszków daktyloskopijnych, zawsze należy liczyć się z prawdopodobieństwem 

zanieczyszczenia materiału. 
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Streszczenie 

Celem opracowania jest przedstawienie głównych przyczyn przestępczości nieletnich. W tekście skupiono się na 

czynnikach zewnętrznych. Przeanalizowano wpływ środków odurzających oraz alkoholu na nieletnich w Polsce. 

Ponadto rozważaniom poddano oddziaływanie rodziny i środowiska rówieśniczego na zachowania przestępcze. 

W ostatniej części pracy odniesiono się do zagadnień dotyczących współczesnych środków masowego przekazu. 

Wskutek rozważań stwierdzono, że zagadnienie etiologii przestępczości nieletnich jest problemem 

wieloaspektowym. Wpływ na zachowanie nieletnich ma wiele czynników, które zazębiają się ze sobą. 

Konsekwencją tego jest łamanie prawa przez nieletnich. Należy podkreślić, że przeanalizowanie przyczyn 

przestępczości nieletnich powinno wpłynąć na podejmowanie odpowiednich środków prewencyjnych.  

 

Słowa kluczowe: kryminologia, przyczyny, czyny zabronione,  

 

Etiology of juvenile delinquency in Poland 

 

Summary 

The purpose of the study is to present the main causes of juvenile delinquency in Poland. The text focuses on 

external factors. The effects of narcotic drugs and alcohol on minors were analyzed. In addition, the impact of 

family and peer environment on criminal behavior was considered. The last part of the work refers to issues 

related to modern mass media. As a result of the considerations, it was found that the issue of the etiology of 

juvenile delinquency is a multifaceted problem. Juvenile behavior has many factors that overlap. The 

consequence of this is breaking the law by minors. It should be emphasized that analyzing the causes of juvenile 

delinquency should influence the adoption of appropriate preventive measures. 

 

Keywords: criminology, causes, prohibited acts 

 

1. Wstęp 

Aktualnie przestępczość nieletnich w Polsce jest zjawiskiem społecznym, dlatego też 

interesują się nim władze i służby publiczne oraz instytucje społeczne. Przestępczość 

nieletnich ma wpływ nie tylko na sprawcę, ale także na jego rodzinę, grupy rówieśnicze  

i środowisko szkolne. Aby skutecznie przeciwdziałać przestępczości nieletnich należy poznać 

przyczyny, które do niej prowadzą, wtedy będzie można podjąć odpowiednie środki 

prewencyjne. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych przyczyn przestępczości 

nieletnich. W opracowaniu ograniczono się do analizy socjologicznych (egzogennych) 

przyczyn i wpływu środowiska, pozostawiając do dalszej analizy biopsychologiczne 

determinanty przestępczości nieletnich. Metodę stanowi analiza literatury dotyczącej 

problemu badawczego. Opracowanie ma charakter przekrojowy. 

Głównie rozróżnia się przyczyny związane z biologią, fizjologią sferą psychiczną, 

przejawiające się: agresją, nieumiejętnością radzenia sobie z problemami, narastającą 
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frustracją, problemami psychicznymi, zaburzeniami. Są to tak zwane przyczyny wewnętrzne 

(endogenne). Ponadto wyróżnia się przyczyny zewnętrzne związane z oddziaływaniem 

środowiska i otoczenia na nieletniego, z socjologią, wychowaniem, tak zwane przyczyny 

egzogenne (Kacprzak, 2014). W opracowaniu przyjęto podział na trzy główne grupy 

czynników zewnętrznych, które wpływają na zachowania przestępcze nieletnich. Wyróżniono 

przyczyny związane z wpływem rodziny i otoczenia, stosowaniem środków odurzających  

i alkoholu oraz oddziaływaniem środków masowego przekazu.  

Następnie należy przejść do analizy wpływu rodziny i otoczenia. 

2. Przyczyny przestępczości nieletnich związane z otoczeniem 

Rodzina, jako podstawowa grupa społeczna, wpływa na rozwój osobisty dzieci. Przede 

wszystkim ogromne znaczenie ma proces socjalizacji pierwotnej. To właśnie we wczesnym 

dzieciństwie poznaje się normy i wartości, jakie będą towarzyszyły w przyszłości 

(Michałowska, 2012). Rodzina, jako grupa pierwotna wprowadza jednostkę w krąg kontaktów 

społecznych, a ponadto wywiera kluczowy wpływ na kształtowanie się stosunku młodego 

człowieka do własnego życia i życia w społeczeństwie. W ten sposób ukazuje, jaki system 

wartości jest powszechnie aprobowany przez społeczeństwo (Hnatów, 2012). 

Znaczną rolę odgrywa funkcja kontrolna rodziny, która stanowi nadzór nad dzieckiem. 

Stosowanie odpowiednio kar i nagród mają za zadanie umocnienie prawidłowych zachowań 

społecznych. „Zaburzony wówczas proces tworzenia się więzi jednostki z opiekunem jest 

przyczyną nie wytworzenia się zobowiązania, czyli stosowania się do reguł z obawy przed 

nieprzyjemnymi konsekwencjami ich naruszenia” (Hołyst, 2007). 

Ze względu na nadmiar obowiązków, brak chęci, czasu rodzina coraz częściej nie 

spełnia swoich podstawowych funkcji. W taki sposób kreowane są dwie podstawy. Jedną  

z nich jest nadmierne pobłażanie i tolerancja, pozwalanie dzieciom na coraz więcej, a także 

nie wyznaczanie granic lub ciągłe ich przesuwanie. Druga postawa charakteryzuje się 

nadmierną kontrolą dzieci, stosowaniem presji, podnoszenia oczekiwań, nawet wymuszając 

pewne zachowania. Niejednokrotnie stosując przemoc werbalną, psychiczną lub fizyczną. 

Takiemu postępowaniu sprzyja bezradność, brak wiedzy, niedostatek pewnych umiejętności, 

które mogą rodzić zachowania o charakterze dewiacyjnym (Michałowska, 2012). Można by 

przypuszczać, że zaburzenia w kontaktach z najbliższymi, konflikty rodzinne są przyczyną 

wzrostu frustracji, która prowadzi do popełniania czynów zabronionych.  

Innymi przyczynami niespełniania przez rodzinę jej podstawowych funkcji najczęściej 

są najczęściej kryzysy rodzinne, wychowanie w rodzinie niepełnej lub dysfunkcyjnej oraz zła 

sytuacja bytowa rodziny (Hnatów, 2012). Zauważalna jest tendencja, że znacząca większość 



400 

 

nieletnich przestępców wywodzi się z rodzin o stosunkowo niskim statusie społeczno – 

ekonomicznym. Można by stwierdzić, że wynika to z niezaspokojonych potrzeb bytowych  

i materialnych nieletnich. Oznacza to, że warunki bytowe, materialne mają wpływ na 

kształtowanie się postaw nieletnich w procesie ich socjalizacji.  

Ogromny wpływ na postawę dzieci ma wpływ środowiska szkolnego. Uważa się, że to 

właśnie w szkole zachodzi socjalizacja wtórna. W tym otoczeniu mogą pojawić się 

niepożądane czynniki wpływające na proces socjalizacji nieletniego. Do takich czynników 

można zaliczyć: niedostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych 

dziecka, nadmierne lub niewystarczające wymagania wobec dziecka, rywalizacja pośród 

członków grupy (klasy) np. o najlepsze oceny, pochwałę, czy uwagę nauczyciela (Hnatów, 

2012). 

Niepowodzenia w szkole mogą prowadzić do agresji. Dotyczy ona na ogół uczniów 

młodszych i słabszych. Jest to łatwa grupa, którą można manipulować, zastraszać. Kolejnym 

krokiem jest poniżanie ofiar i obserwowanie ich strachu i bezsilności.  

„Nieletni przestępcy bardzo często przejawiają wrogość, nieufność i szorstkość  

w traktowaniu innych, charakteryzuje ich brak rozwagi i samokontroli oraz niska samoocena” 

(Lipkowski, 1966). Ze względu na znaczne opóźnienia w nauce, powtarzanie klas, 

stygmatyzację, odrzucenie przez rówieśników nieletni coraz chętniej opuszczają lekcje,  

a nawet porzucają szkołę. Takiemu zachowaniu sprzyja brak zainteresowania rodziców, 

bezradność wobec zachowania nieletnich.  

Nieletni to specyficzna grupa, chociażby z tego względu, że są oni bardzo podatni na 

wpływy otoczenia. Przestępstwa przez nich popełniane to nieraz wynik lekkomyślności, 

nieostrożności, czy też naiwności i chęci zaimponowania rówieśnikom. „Istotne znaczenie 

odgrywa grupa rówieśnicza, w której nieletni bierze aktywny udział, gdyż tam szuka 

zaspokojenia potrzeb: uznania, akceptacji, bezpieczeństwa, nawiązuje więź emocjonalną, 

której zabrakło w domu rodzinnym. Dla jednostek osamotnionych, pozbawionych opieki 

rodzicielskiej oraz doznających ustawicznych niepowodzeń szkolnych, atrakcyjność grup 

nieformalnych jest szczególnie interesująca, gdyż potrafią zaimponować, wciągnąć  

i przygarnąć dorastającą młodzież” (Kałdon, 2009). 

Przynależność do grup rówieśniczych jest naturalną potrzebą dorastających dzieci. 

Młodzież dojrzewając ucieka od wzorców, autorytetów i wartości dorosłych, poddaje je 

krytyce, a przede wszystkim chce odnaleźć inne wartości, takie, z którymi mogliby się 

utożsamiać. Kiedy nie odnajdują tych wartości, są pozyskiwani przez grupy rówieśnicze, 

spośród których część przybiera charakter subkultur, czy nawet sekt religijnych. Wpływ, jaki 
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grupa rówieśnicza ma na nastolatków można podzielić na pozytywny oraz negatywny.  

W związku z rozluźnieniem więzów rodzinnych, większą swobodą i niezależnością jednostki 

młody człowiek coraz bardziej utożsamia się z grupą rówieśniczą oraz pozwala na 

wywieranie coraz większego wpływu na siebie, staje się bardziej zależny. Poprzez pożądane 

wartości grupy rozumie się: poczucie przynależności, bezpieczeństwa, solidarność grupową 

rozwijanie zainteresowań oraz podejmowanie wspólnych aktywności. Natomiast do 

negatywnych wpływów grup rówieśniczych na nieletnich można zaliczyć: chęć buntu wobec 

rodziny, chęć zaimponowania rówieśnikom czynami, które są zabronione przez prawo 

(Hnatów, 2012). W kontekście przestępczości nieletnich należy podkreślić newralgiczny 

wpływ grupy wobec jednostki, szczególnie, gdy reprezentuje ona postawę konformizmu, 

internalizacji norm grupy. Przejawia się to między innymi dostosowaniem zachowania 

jednostki wobec prawa w zależności od prezentowanego postępowania członków grupy 

rówieśniczej, z którą zamierza się ona identyfikować (Hnatów, 2012). 

Obawa o zachowanie suwerenności może przekształcić się w agresję, a to w połączeniu 

z naciskiem ze strony grupy może przybrać charakter aspołeczny, albo nawet przestępczy. 

Szczególnie nasilenie formy przestępczego działania lub współdziałania spotyka się  

w środowisku nieletnich (Jarosz, 1992). Wpływ grupy rówieśniczej następuje poprzez 

wywieranie silnej presji behawioralnej, racjonalizację zachowań o charakterze przestępczym. 

Uznanie wśród członków grupy zdobywane jest poprzez podważanie autorytetu znaczącego 

członka grupy, który imponuje pozostałym swoimi czynami, a także wskutek stosowania 

przemocy lub jej groźby (Hnatów, 2012). 

Zauważa się, że jednostki, które nie były zdolne do popełnienia czynu zabronionego 

samodzielnie, w grupie nabierają „odwagi”. Członkowie takich grup przestępczych często 

dokonują włamań, kradną pojazdy, najczęściej są sprawcami grupowych gwałtów oraz 

przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, a także aktów chuligaństwa i wandalizmu (Pelc, 

2010). 

3. Przyczyny przestępczości nieletnich związane ze stosowaniem środków odurzających  

i alkoholu 

Coraz częstszym zjawiskiem jest spożywanie alkoholu przez nieletnich, prowadzi ono 

bezpośrednio do popełniania czynów zabronionych, w szczególności tych o chuligańskim 

charakterze. Alkoholizowanie się przez nieletnich jest sposobem naśladowania zachowań 

osób dorosłych, które w przyszłości może doprowadzić do choroby alkoholowej oraz 

uzależnienia. Odnotowuje się, że wiek inicjacji alkoholowej obniża się, a liczba nieletnich 

spożywających alkohol rośnie z roku na rok (Pospiszyl, 2008). Zjawisku temu sprzyja łatwy 
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dostęp do alkoholu, brak problemów z jego zakupem oraz społeczna obojętność a może nawet 

aprobata.  

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 

U. z 2005 roku nr 179, poz. 1485 ), każdy, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki 

odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. Do najczęstszych przestępstw narkotykowych zalicza się: 

posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, udzielanie tych środków 

innej osobie, bądź nakłanianie do ich użycia. Liczba przestępstw narkotykowych wzrasta.  

Z policyjnej analizy wynika, że Polacy najczęściej sięgają po marihuanę oraz amfetaminę.  

Wskazując na powszechność narkotyków w życiu nieletnich należy podkreślić, że są 

one silnie uzależniające. Nieuniknioną konsekwencją uzależnienia jest brak pieniędzy oraz 

chęć szybkiego ich zdobycia. To często sprawia, że nieletni zaczynają popełniać czyny 

zabronione, od przestępstw przeciwko mieniu, poprzez przestępstwa narkotykowe, 

niejednokrotnie prostytuując się. 

Aktualnie zażywanie narkotyków w Polsce ma tendencje wzrostową. Do bezpośrednich 

przyczyn sięgania po narkotyki możemy zaliczyć: szybkie tempo życia, nadmierny wysiłek 

psychiczny i napięcia nerwowe. Dodatkowo panuje powszechny pogląd, że jest to sposób na 

rozładowanie napięć, czy rozwiązanie problemów życiowych, co w rzeczywistości prowadzi 

do uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. Rozpowszechnione w mediach style 

życia społeczeństw zachodnich powodują, że młode pokolenia utożsamiają się z postawami 

społecznymi, przejmując ich wzorce kulturowe. Warto zaznaczyć, że powodem sięgania po 

narkotyki są również konflikty w rodzinie, czy wpływ grup rówieśniczych (Hagel, 2013). 

4. Przyczyny przestępczości nieletnich związane ze środkami masowego przekazu 

Reprezentanci środków masowego przekazu utrzymują, że oddziaływanie mass mediów 

na nastawienie oraz zachowanie odbiorców nie zostało udowodnione i nie sposób oddzielić 

go od innych czynników wywołujących m.in. agresję. Środki masowego przekazu wpływając 

na uczucia, szczególnie dzieci, wywołują silne przeżycia emocjonalne. Świat w wielu filmach 

ukazywany jest, jako środowisko ludzi, w którym panuje kult pieniądza, bezwzględność, 

cynizm. Dzieci bardzo wcześnie oswajają się z widokiem krwi, tortur, zbrodni, a także scen, 

które jedynie pozornie są obojętne, a w rzeczywistości silnie wywierają wpływ na ich układ 

nerwowy (Bałandynowicz, 2012). Sprzyja to spłyceniu wrażliwości, empatii, obniżeniu 

możliwości porozumiewania się, co prowadzi do uniewrażliwienia (desensytyzacji) (Kiliszek, 

2013). 
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Obecnie w XXI wieku bardzo duży wpływ na kształtowanie się postaw, zachowań oraz 

przekonań nieletnich mają środki masowego przekazu. Aktualnie głównym z nich jest 

nieograniczony dostęp do Internetu. Dorośli nie kontrolują sposobu, w jaki nieletni spędzają 

wolny czas, w jaki sposób korzystają z dostępnych środków, ani w jakim celu. Spośród 

środków masowego przekazu, możemy wyróżnić m.in.: Internet, telewizję, gry komputerowe. 

W związku z coraz łatwiejszym dostępem do nich, powszechnością użytkowania, nie sposób 

dyskutować z twierdzeniem, że środki masowego przekazu stały się jednym ze narzędzi, za 

pomocą, których młodzież jest wychowywana.  

Może to być szczególnie niebezpieczne, ponieważ propagowane przez nie wartości to 

przede wszystkim konsumpcyjny styl życia, sukces (szczególnie materialny), osłabienie więzi 

rodzinnych, rozwój, wzbudzanie chęci bycia najlepszym, posiadania tego, co najlepsze. 

Zatem łatwo dojść do wniosku, że niezaspokojenie tych potrzeb może prowadzić do frustracji, 

rozczarowania i postawy roszczeniowej. Skutkiem tego mogą być zachowania agresywne, 

przestępcze (nie ważne, za pomocą, jakich środków, ważne, aby osiągnąć efekt końcowy- 

„posiadać” daną rzecz). Uzewnętrznia się tzw. liberalizacja życia, kryzys autorytetów. 

Nieletni coraz więcej czasu spędzają przed telewizorem, korzystając z Internetu, 

odcinają się od rzeczywistości. Sprzyja to obniżeniu empatii, wykształceniu się postaw 

narcystycznych, bezkrytycznych wobec siebie oraz roszczeniowości wobec otoczenia, i braku 

samodzielności. Treści prezentowane przez media są brutalne, agresywne, wypełnione 

przemocą, seksualnością, wulgarnością. Wielu naukowców przyznaje telewizji rolę 

wykraczającą poza ramy zwykłego środka masowego przekazu. Aktualnie celem jest 

zaszokowanie odbiorcy, sprawienie wrażenia. Telewizja oddziałuje na wiele zmysłów 

człowieka, a poprzez to, co przedstawia, poniekąd zaciera granicę pomiędzy wyobraźnią 

odbiorcy a rzeczywistością (Kiliszek, 2013).  

Skupiając się na telewizji i filmach dzieci oraz młodzież są wyjątkowo podatni na 

prezentowane zachowania, przy czym chętnie je naśladują identyfikując się z bohaterami. 

Prezentowane treści mogą bezpośrednio motywować do działania przestępczego (np. 

inspiracja do danego działania) lub pośrednio (rozbudzając pragnienia posiadania jakiejś 

rzeczy za wszelką cenę) (Jarosz, 1992). 

Istotna jest także kwestia wpływu przemocy prezentowanej w mediach, czy 

przedstawione akty zachęcają do naśladownictwa, odstraszają, czy agresji, czy ją wzmacniają. 

W literaturze dominuje wniosek, który potwierdza podwyższenie poziomu zachowań 

agresywnych u dzieci oglądających przemoc w mediach i korzystających z gier 

komputerowych opartych na przemocy. Okazuje się, że przemoc i agresja pokazywane  
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w telewizji wyzwalają takie, bądź podobne zachowania w życiu codziennym widzów 

(Bałandynowicz, 2012). 

Szczególnie groźne jest przyjmowanie przez młodzież w większości negatywnych 

wzorców filmowych. Od lat dziewięćdziesiątych panuje moda na kreowanie antywzorów. 

Gangsterzy, bandyci, oszuści są głównymi bohaterami filmów, a sposób, w jaki są 

przedstawiani sprawia, że widz z nimi sympatyzuje. Filmy te ukazują, że aby coś zdobyć 

można stosować różne metody (zdrada, szantaż, przemoc, popełnianie przestępstw). Nieletni 

łatwiej wcielają się w role „czarnego charakteru”, ponieważ mogą zademonstrować wtedy 

swoją siłę, przewagę, mogą w końcu imponować kolegom. Na przykładzie filmów, młodzież 

tworzy gangi i zachowuje się tak, jak gangi pokazane w filmie, kradnie, szantażuje i dokonuje 

rozbojów. Natomiast z pewnością trafnym jest sformułowanie, iż telewizja stała się reklamą 

przemocy. 

Zwraca się uwagę, że młodzi ludzie nasyceni w mediach obrazami przemocy często  

w swoim życiu wykazują postawę agresywną nie tylko wobec rówieśników, podświadomie 

wierząc w skuteczność przemocy, jako sposobu na rozwiązywanie swoich problemów 

(Bałandynowicz, 2012). 

5. Wnioski 

Podsumowując rozważania dotyczące przyczyn przestępczości nieletnich należy 

stwierdzić, że wpływ na zachowanie nieletnich ma wiele czynników, przy czym trudno 

wskazać jeden, który miałby największe znaczenie. W opracowaniu omówiono przykładowe 

przyczyny, natomiast trzeba pamiętać, że nie ma możliwości wszystkich powodów 

przestępczości nieletnich. Niemniej jednak, nie sposób pominąć wpływu rodziny i otoczenia 

nieletniego na jego zachowanie.  

Omawiając przyczyny przestępczości nieletnich należy mieć na względzie również 

predyspozycje danej osoby, np. skłonność do spożywania alkoholu, skłonności do uzależnień, 

a także agresywne zachowania. Problematyka etiologii przestępczości nieletnich ma 

wielowymiarowy charakter, ponieważ na nieletniego znaczny wpływ mają również czynniki 

endogenne, osobowościowe.  

Reasumując, należy stwierdzić, że istnieje wiele czynników, które w mniejszym lub 

większym stopniu mają wpływ na zachowanie nieletniego. Z tego względu trzeba reagować 

już na początkowym etapie, kiedy nieletni zaczyna wykazywać zachowania demoralizujące. 

Uważa się, że wczesne przejście na drogę przestępstwa zwiększa prawdopodobieństwo 

powielania zachowań przestępczych w przyszłości, w dorosłym życiu. 
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Streszczenie 

Dzieciobójstwo jest przestępstwem spenalizowanym w art. 149 k. k. Celem artykułu jest przedstawienie stanu 

prawnego oraz ukazanie rozmiarów i skali zjawiska przestępstwa dzieciobójstwa w Polsce. Pierwsza część 

opracowania poświęcona jest analizie prawnej. Do niedawna głównym motywem, jakim kierowały się kobiety, 

które popełniały dzieciobójstwo był strach reakcją rodziny, partnera, ale również przed ostracyzmem 

społecznym. Współcześnie stygmatyzacja zdecydowanie słabnie, stąd też dużo mniejsza liczba popełnianych 

przestępstw tej kategorii. W dalszej kolejności omówiono rozmiary tego przestępstwa korzystając z danych 

statystycznych udostępnionych przez KGP i Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdaniem autorki opracowania warto 

rozważyć możliwość zniesienia przestępstwa dzieciobójstwa z katalogu przestępstw, w szczególności biorąc pod 

uwagę przeprowadzoną analizę danych statystycznych, która ukazuje, jak marginalne znaczenie obecnie ma ten 

przepis.  

 

Słowa kluczowe: prawo karne, statystyka, zabójstwo dziecka 

 

Crime of infanticide in legal and criminological terms 

 

Summary 

Infanticide is an offense in art. 149 k. K. The purpose of the article is to present the legal status and show the size 

and scale of the phenomenon of infanticide in Poland. The first part of the study is devoted to legal analysis. 

Until recently, the main motive of women who committed infanticide was fear of the reaction of the family, 

partner, but also of social ostracism. Today, stigma is definitely weakening, hence the number of crimes in this 

category is much lower. Next, the extent of this crime was discussed using statistical data provided by KGP and 

the Ministry of Justice. According to the author of the study, it is worth considering the possibility of abolishing 

the crime of infanticide from the catalog of crimes, in particular taking into account the analysis of statistical 

data, which shows how marginal this provision currently is. 

 

Keywords: criminal law, statistics, child murder 

 

1. Wstęp 

Dotychczasowe publikacje dotyczące problematyki dzieciobójstwa zakładają analizę 

problemu z perspektywy karnej, socjologicznej, etycznej. Już w latach 50. XX wieku  

Z. Papierkowski opracował tekst pt. „Dzieciobójstwo w świetle prawa karnego. Studium 

prawno-porównawcze”. Następnie w latach 90. M. Tarnawski podjął się częściowej analizy 

wybranych aspektów dotyczących dzieciobójstwa w opracowaniach „Zabójstwo 

uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego” oraz w „Zabójstwo uprzywilejowane  

w świetle badań sądowych i badań ankietowych”.  

Obecnie wśród nowszych publikacji należy wskazać opracowania K. Holki-Marzec – 

„Dzieciobójstwo – Przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia” oraz M. Szweda  

i L. Wieczorka – „Dzieciobójstwo. Od przepisu prawa do indywidualnego przypadku”,  

a także pracę A. Księżopolskiej-Breś – „Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo  
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w polskim prawie karnym”. Znaczny wkład w badania dotyczące dzieciobójstwa włożyła  

J. Brzezińska i jej publikacje m.in. – „Dzieciobójstwo w regulacjach wybranych państw 

Europy Zachodniej od starożytności do 1914 roku” oraz „O dzieciobójstwie z perspektywy 

statystyk”. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu prawnego oraz ukazanie 

rozmiarów i skali zjawiska przestępstwa dzieciobójstwa w Polsce.  

Artykuł skupia się na aktualnie obwiązującym prawie w Polsce. Metoda badań 

obejmuje analizę prawa, która umożliwi przybliżenie problematyki związanej  

z zastosowaniem tego przepisu. Kolejną metodą zastosowaną w tym opracowaniu jest analiza 

danych statystycznych udostępnionych przez Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Zaprezentowanie analizy danych statystycznych dotyczących badanego 

przestępstwa, pozwoli na ukazanie skali problemu w Polsce. Autorka poza zakresem 

podejmowanej problematyki pozostawia refleksje etyczne, socjologiczne, psychologiczne, 

czy teologiczne. 

Z perspektywy historycznej dzieciobójstwo, aż do czasów silnych wpływów 

chrześcijaństwa, wcale nie było uznawane za przestępstwo, nawet nie było piętnowane przez 

społeczeństwo. W starożytności najczęściej ojcowie zabijali nowo narodzone dzieci 

(Brzezińska, 2009), a związane to było przede wszystkim z regulacją przyrostu naturalnego 

(Grudzień, 2012). Następnie w związku z przemianami religijnymi, obyczajowymi oraz 

rozwojem społecznym życie dziecka zaczęto postrzegać, jako wartościowe i zaczęto je 

ochraniać. Skutkiem tego były bardzo surowe kary (nawet kara śmierci) za uśmiercenie nowo 

narodzonego dziecka. Kolejna śmiała zmiana światopoglądów w kwestii dzieciobójstwa 

nastąpiła w XVI wieku, gdy czasy oświecenia skupiły się na aspekcie psychologicznym 

matki, presji społeczeństwa i motywach, którymi się kierowały kobiety. W dalszej kolejności 

należy omówić przepisy prawne penalizujące dzieciobójstwo w Polsce. 

2. Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu prawnym 

Przestępstwo dzieciobójstwa od wieków wzbudzało kontrowersje, ponieważ matka, 

która zabija własne dziecko, jest pewnego rodzaju wynaturzeniem. Wydaje się, więc, że 

naturalny powinien być matczyny instynkt i poczucie, by za wszelką cenę obronić i ochronić 

swoje potomstwo. Do niedawna głównym motywem, jakim kierowały się kobiety, które 

popełniały dzieciobójstwo była próba uchronienia się przed negatywną opinią społeczeństwa, 

reakcją rodziny, partnera, a w ostateczności przed ostracyzmem społecznym. Współcześnie 

stygmatyzacja zdecydowanie słabnie, stąd też dużo mniejsza liczba popełnianych przestępstw 

tej kategorii. Liczba popełnianych przestępstw dzieciobójstwa spadła z około tysiąca rocznie 
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w latach 20. i 30. XX wieku do kilku przypadków rocznie w czasach współczesnych 

(Brzezińska, 2010). 

Przestępstwo z art. 149 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553) brzmi: „matka, 

która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. W prawie karnym dzieciobójstwo jest 

przestępstwem indywidualnym (delictumproprium), którego może dopuścić się tylko matka w 

stosunku do urodzonego przez siebie dziecka (Papierkowski, 1947). 

Wprowadzenie takiego brzmienia przepisu prawnego ściśle określa podmiot i przedmiot 

przestępstwa, czyli sprawcę i ofiarę. Nie ma znaczenia, czy matka dziecka jest w związku 

małżeńskim, czy też nie (Kołowski i in., 2005). Dodatkowo należy zaznaczyć, że rodzaj 

porodu (naturalny lub poprzez cesarskie cięcie) również nie ma wpływu na kwalifikację 

prawną (Prusik, 2013). Mylnie mogłoby się wydawać, że ustalenie podmiotu jest prostym 

zadaniem. Jak trafnie zauważa M. Tarnawski, należy rozróżnić matka od kobiety ciężarnej. 

Jest to niezwykle istotne, ponieważ kobieta ciężarna może dopuścić się spędzenia płodu,  

a matka dzieciobójstwa. Powstają, zatem problemy z wyjaśnieniem, w którym momencie 

możemy uznać, że kobieta jest matką. Wtedy, kiedy zaczyna rodzić, czy dopiero  

w momencie, gdy wydali cały płód (Tarnawski, 1972)? 

Jak wynika z przepisu, dzieciobójstwa może dokonać jedynie kobieta, która jest  

w trakcie porodu. Mając na względzie współczesną medycynę i jej możliwości, należy 

zaznaczyć, że wyłącza to kobiety, które oddały swoją komórkę jajową. Oznacza to, że jeśli 

komórka jajowa została zaaplikowana innej kobiecie w celu zapłodnienia, to matka 

genetyczna po zabiciu noworodka nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności za 

dzieciobójstwo, będzie odpowiadała z art. 148 k.k.. Zatem w kwestii podmiotu należy uznać, 

że jedynie matka może odpowiadać za przestępstwo dzieciobójstwa. Każda inna osoba, 

namawiająca ja do tego, pomagająca przy przestępstwie będzie pociągnięta do 

odpowiedzialności z art. 148 §1 k. k.  

Podsumowując rozważania dotyczące podmiotu przestępstwa należy zaznaczyć, że 

zdaniem Sądu Najwyższego „okoliczność, czy dziecko urodziło się zdolne do życia nie ma 

żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii winy oskarżonych. Decyduje tu, bowiem 

zamiar, jakim kierowały się oskarżone, mianowicie czy chciały one, względnie - co najmniej - 

czy godziły się na śmierć dziecka przez zaniechanie mu udzielenia pomocy” (sygn. IV KR 

119/75). 

Omawiane przestępstwo jest charakterystyczne nie tylko z powodu podmiotu 

dokonującego przestępstwa, ale także ze względu na przedmiot przestępstwa, czyli dziecko. 
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W polskim ustawodawstwie przyjęto, że przedmiotem przestępstwa może być jedynie 

noworodek. Jest to newralgiczna kwestia, ponieważ ustalenie tego aspektu jest kluczowe przy 

kwalifikacji prawnej czynu. Mianowicie, jeśli jeszcze nie doszło do urodzenia dziecka, czyn 

będzie uznany za spędzenie płodu. Samo urodzenie dziecka następuje w chwili oddzielenia 

się płodu od łożyska matki i urodzeniu żywego potomstwa. Drugim, równie ważnym 

aspektem jest kwestia rozgraniczenia nowonarodzonego dziecka od dziecka.  

Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim kodeksie karnym uznawane jest za 

przestępstwo uprzywilejowane względem przestępstwa zabójstwa. Oznacza to, że sankcja za 

przestępstwo dzieciobójstwa jest niższa niż za przestępstwo zabójstwa swojego dziecka. 

Wyróżnia się obligatoryjne przesłanki, które muszą być spełnione, jeśli dany czyn ma być 

uznany za dzieciobójstwo. Przede wszystkim czyn ten musi zostać popełniony przez matkę, 

czyli jak wcześniej ustalono kobietę, która urodziła dane dziecko. Ważna jest również 

okoliczność czasu - w trakcie porodu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Kolejną 

przesłanką jest ustalenie kwestii zabicia dziecka przez matkę w związku z przebiegiem 

porodu. 

Ustalenie tych kwestii jest niezmiernie trudnym zadaniem. Sprawia trudności nie tylko 

w aspekcie teoretycznym (ustalenie kluczowych momentów, rozróżnienie kolejnych faz 

porodu i po porodzie), ale także w praktyce, kiedy trzeba ustalić psychiczny stosunek matki 

do czynu. Zadaniem medyka sądowego jest podjęcie próby ustalenia, czy do zabójstwa 

dziecka doszło w czasie trwania porodu, bądź, ile czasu dziecko żyło po porodzie. Natomiast 

zadaniem psychiatrów jest wyjaśnienie, czy do czynu przestępnego doszło pod wpływem 

porodu. K. Sitnik uważa, że nie sposób udowodnić korelację pomiędzy biologicznymi  

i psychicznymi uwarunkowaniami, a działaniami przestępczymi u kobiet (Sitnik, 2012). 

Stanowi to kolejną trudność, np. w sytuacji, gdy kobieta w czasie ciąży planuje zabić dziecko 

w trakcie porodu. 

Zgodnie z wyrokiem sądu „istota uprzywilejowanego zabójstwa tkwi w ścisłym 

związku przyczynowym między szczególnym stanem psychicznym kobiety rodzącej a jej 

czynem sprzecznym z naturalnymi uczuciami macierzyńskimi. (…) Czynniki takie, jak 

skomplikowany charakter porodu, jego długotrwałość i związane z tym cierpienie rodzącej, 

istotne obrażenia dróg rodnych, nadmiernie traumatyczne przeżycia w sensie cierpienia i bólu, 

powstające w toku porodu komplikacje, a także wyjątkowy stres fizyczny i psychiczny, ten 

ostatni, jako ostra reakcja na stres bądź warunki, w jakich odbywał się poród” (sygn. II AKa 

104/15). 
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Przechodząc do analizy przedmiotu przestępstwa, należy rozważyć, w którym 

momencie płód „staje się” dzieckiem. Jest to kluczowy aspekt dla ustalenia kwalifikacji 

prawnej czynu. Czy doszło do tzw. spędzenia płodu, czy do zabicia nowo narodzonego 

dziecka, czy może doszło do zabójstwa z art. 148 k. k. Refleksji nad istotą człowieczeństwa 

podjął się Z. Szawarski, który uznał, że „istota poczęta przez ludzkich rodziców powinna się 

znaleźć pod ochroną prawa jakiś czas przed urodzeniem” (Szawarski, 1973). 

Zgodnie z normą prawną dzieciobójstwo można popełnić jedynie umyślnie w zamiarze 

bezpośrednim lub ewentualnym. Zamiar bezpośredni dzieciobójstwa może przyjąć formę 

czynną – podejmowanie wszelkich czynności przez matkę zmierzających do uśmiercenia 

dziecka. Zamiar ewentualny może przyjąć formę bierną. Oznacza to, że matka świadomie nie 

udziela niezbędnej pomocy dziecku, rezultatem tego jest śmierć dziecka. Jest to przestępstwo 

materialne skutkowe (śmierć nowo narodzonego dziecka jest skutkiem przestępstwa). 

Przedmiotem czynności wykonawczej jest dziecko w trakcie porodu, bądź niedługo po jego 

zakończeniu (Pomarańska-Bielicka, 2010). 

„Kobiety, które zabijają swoje nowo narodzone dzieci są często mniej sprawne 

psychicznie, zaniedbane wychowawczo oraz uwikłane w niezwykle trudne sytuacje rodzinne  

i społeczne. Na ogół potrafią dostosować się do norm i oczekiwań społecznych istniejących  

w ich środowisku, natomiast okoliczności związane z porodem przekraczają ich możliwości 

adaptacyjne” (Heitzman i in., 2013). 

Przestępstwo z art. 149 k. k. zagrożone jest sankcją od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 

wolności. Ponadto sąd może zastosować karę ograniczenia wolności, bądź grzywnę, co jest 

najczęściej stosowane. Sąd rzadko decyduje o pozbawieniu wolności sprawczyni 

dzieciobójstwa (Pomarańska-Bielicka, 2010).W następnej kolejności należy przejść do 

analizy danych statystycznych. 

3. Przestępstwo dzieciobójstwo w ujęciu kryminologicznym 

W tej części opracowania omówione zostaną dane statystyczne dotyczące 

spenalizowanego w artykule 149 k.k. przestępstwa. Analiza tych danych pozwoli na ukazanie 

rozmiarów i skali zjawiska w Polsce. Dane zostały udostępnione przez Komendę Główną 

Policji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.  

Tabela 2. Liczba postępowań wszczętych i liczba przestępstw stwierdzonych z art. 149 k. k. w latach 1999 – 

2018 w Polsce (opracowanie własne na podstawie statystyk MS i KGP) 

Rok 
Liczba postępowań 

wszczętych 

Liczba przestępstw 

stwierdzonych 

2018 b.d. 1 
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Rok 
Liczba postępowań 

wszczętych 

Liczba przestępstw 

stwierdzonych 

2017 14 4 

2016 14 1 

2015 19 2 

2014 21 4 

2013 18 1 

2012 22 9 

2011 24 6 

2010 26 10 

2009 28 10 

2008 33 13 

2007 34 13 

2006 42 10 

2005 41 12 

2004 61 19 

2003 41 25 

2002 46 28 

2001 46 26 

2000 59 47 

1999 54 31 

 

Jak wynika z przedstawionych danych, ogólna tendencja przestępstwa dzieciobójstwa jest 

spadkowa. W badanym okresie od 1999 roku do 2018 liczba zabójstw nowonarodzonych 

dzieci spadła z około 30 do około 2, 3 przestępstw rocznie. Najmniej przestępstw popełniono 

w latach: 2013, 2016, 2018, gdy odnotowano po jednym przypadku rocznie. Najwięcej 

natomiast w roku 2000 – 47 przestępstw. Ogólna liczba popełnianych przestępstw z artykułu 

149 k. k. spada od 2000 roku. 

Należy oczywiście mieć na uwadze, że istnieje ciemna liczba przestępstw. Dlatego też 

zaprezentowane dane nie oddają w pełni skali zjawiska, jednakże z pewnością ukazują 

malejącą tendencję popełniania tego rodzaju przestępstwa. Z pewnością wpływ na rozmiary 

dzieciobójstwa mają współczesne możliwości zapobieżenia ciąży (różnego rodzaju 

antykoncepcje), bądź prawo do anonimowego porodu, czy w ostateczności możliwość 

oddania dziecka po urodzeniu do adopcji, bądź pozostawienia go w tzw. „oknie życia”, które 

istnieją w Polsce od 2006 r. Należy również uwzględnić socjalną politykę państwa, które  
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1 kwietnia 2016 roku wprowadziło program „Rodzina 500+” i stanowi finansowe wsparcie 

dla dzieci.  

4. Wnioski 

Warto zastanowić się, czy sam poród rzeczywiście jest czynnikiem, który wpływa na 

podjęcie decyzji o zabiciu dziecka? Należy rozróżnić aspekty psychologiczne, (które mogły 

powstać w skutek porodu) od aspektów społecznych (np. niechciana ciąża, samotna matka).  

I które z powyższych stanowić powinny o uprzywilejowaniu dzieciobójstwa, aby miało ono 

być łagodniej karane od zabójstwa? Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, 

wymagane jest udowodnienie wpływu porodu na stan psychiczny matki, dopiero wtedy 

można mówić o dzieciobójstwie, a nie o zabójstwie dziecka. Jak odróżnić, zatem czynniki 

społeczne oddziaływujące na stan psychiczny rodzącej kobiety od czynników związanych  

z silnymi przeżyciami dotyczących porodu? Zadaniem tym obarczono biegłych sądowych  

i psychiatrów.  

Problematyka przestępstwa dzieciobójstwa obejmuje swoim zakresem wiele zagadnień, 

które mogą budzić szereg wątpliwości. Od samego ustalenia podmiotu popełnienia 

przestępstwa (rozgraniczenie pojęć kobieta ciężarna, a matka), przedmiotu ochrony, (od 

którego momentu płód powinien być objęty ochroną prawną?; rozgraniczenie, w którym 

momencie płód staje się dzieckiem), czy też przebiegu porodu i ustalenia faktycznego 

wpływu porodu na stan psychiczny matki. Jak wynika z podjętych rozważań, w literaturze 

przyjmowane są różne stanowiska. Problematyka związana z dzieciobójstwem jest 

zagadnieniem interdyscyplinarnym, odnoszącym się do prawa, medycyny, teologii, etyki, 

socjologii.  

Zdaniem autorki opracowania warto rozważyć możliwość zniesienia dzieciobójstwa  

z katalogu przestępstw, w szczególności biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę danych 

statystycznych, która ukazuje, jak marginalne znaczenie obecnie ma ten przepis. W ostatnich 

latach liczba stwierdzonych przestępstw dzieciobójstwa wynosiła poniżej 10 przestępstw 

rocznie.  

Można byłoby zastosować kwalifikację prawną z art. 148 §4 k. k. Oczywistym jest, że 

ustawowe zagrożenie sankcją byłoby wyższe. Aktualnie art. 149 k.k. przewiduje karę od  

3 miesięcy do lat 5, natomiast kwalifikacja z art. 148 §4 k. k. zwiększyłaby tę karę z roku do 

10 lat pozbawienia wolności. Zastosowanie takiej sankcji zwiększyłoby ochronę życia 

nowonarodzonego dziecka, jednocześnie obostrzając odpowiedzialność matki za zabicie 

dziecka. Należy również zaznaczyć, że to od decyzji sądu, będzie zależało zakwalifikowanie 

danego czynu, jako zabójstwa lub jako zabójstwa uprzywilejowanego. Zdaniem autorki 
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wyłączy to możliwość łagodniejszego traktowania sprawczyń zabójstw nowonarodzonych 

dzieci, które np. celowo nie zgłosiły się do lekarza w celu prowadzenia ciąży, bądź, gdy 

rozpoczął się poród nie udały się do szpitala, aby zapewnić odpowiednią opiekę dziecku.  

W takiej sytuacji ciężko stwierdzić, że to właśnie poród był czynnikiem kryminogennym. 

Oznacza to, że trudno uznać, że dopiero w trakcie porodu kobieta podjęła decyzję o zabiciu 

dziecka (np. w warunkach szpitalnych byłoby jej trudniej tego dokonać, niż w domu).  
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