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Szanowni Czytelnicy 

 

Prezentujemy kolejny numer naszego interdyscyplinarnego czasopi-

sma naukowego poświęconego zagadnieniom z zakresu nauk humanistycz-

nych, społecznych oraz technicznych. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej 

konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości 

we wspomnianych wymiarach, zatem sprzyja prowadzeniu dialogu przez 

reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych.  

Jednocześnie przypominamy, iż „Acta Scientifica Academiae 

Ostroviensis A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne” są półroczni-

kiem wydawanym przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w 

Ostrowcu Świętokrzyskim od 1996 roku. Obecnie czasopismo znajduje się na 

liście czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015 r. Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (Polska), część B, poz. 50 i posiada 7 punktów. Co war-

to podkreślić czasopismo indeksowane jest w: BazHum, CEJSH, BazEkon  oraz 

w Index Copernicus (ICV 2016 = 48.67). 

Redakcja dziękuje Autorom za przygotowanie ciekawych opracowań, 

które istotnie wzbogaciły aktualny numer czasopisma oraz Recenzentom, 

którzy zadbali o wysokim poziom merytoryczny numeru.  

 

 

Redakcja 
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Ladies and gentlemen, 

We are presenting the next issue of our interdisciplinary scientific 
journal devoted to humanities, as well as social and technical sciences. It is a 
platform for a positive confrontation of various ways of perceiving and exam-
ining reality in the aforementioned dimensions, thus facilitating the dialogue 
between representatives of different theoretical and methodological options. 

At the same time, we would like to remind you that "Acta Scientifica 
Academiae Ostroviensis A: Humanities, social and technical sciences" is a 
semi-annual journal published by the College of Business and Entrepreneur-
ship in Ostrowiec Świętokrzyski since 1996. Currently, the journal is on the list 
of journals from December 23, 2015 of the Ministry of Science and Higher 
Education (Poland), part B, item 50 and has 7 points. What is worth empha-
sizing the journal is indexed in BazHum, CEJSH, BazEkon and in Index Coper-
nicus (ICV 2016 = 48.67). 

The editorial staff would like to thank the Authors for the preparation 
of interesting studies that significantly enriched the current issue of the jour-
nal, as well as the Reviewers who took care of the high substantive level of 
the current issue. 

  

Editors 
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Wybrane oddolne ruchy kobiet, mobilizujących się przez Internet 

Women’s movements, mobilizing via Internet 

 

Streszczenie: Artykuł traktuje o tym, jak kobiety 
znów walczą o swoje prawa. Tym razem w 
mobilizacji i rozpowszechnianiu ich apeli w 
sukurs przychodzi Internet i portale społeczno-
ściowe. Autorka poprzez analizę danych zasta-
nych odpowie na pytanie, jak w ostatnim czasie 
wyglądała sieciowa mobilizacja kobiet. 
 
Słowa kluczowe: mobilizacja, sieciowa mobiliza-
cja, protesty kobiet, marsz kobiet, Internet 
 

Abstract. How women fight for their rights via 
Internet. This time, the Internet and social 
networking sites are helping with mobilizing 
and spreading their appeal. The author will 
answer the question: how the network mobi-
lization of women recently looks like. 
 
 
Key words: mobilization, network mobiliza-
tion, women’s protests, women’s march, 
Internet. 
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*
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W tym roku wypada 512. rocznica obrad sejmu radomskiego (Ko-

nopczyński 1948, 133), podczas którego uchwalono konstytucję „Nihil novi”. 

Potocznie tłumaczy się tę sentencję „nic o nas bez nas”. Przytaczam tę mak-

symę, ponieważ myślę o protestach kobiet. Ostatnio za sprawą Internetu, 

głównie portalu Facebook, dużo słyszy się o protestach pań na całym świe-

cie. Kobiety wciąż piszą swoją własną wersję konstytucji ”Nihil novi”, tym 

razem nie odpowiem na pytanie dlaczego, ale spróbuję pokazać - jak. 

Istnieje wiele form uczestnictwa obywateli w życiu politycznym. Pod-

stawowa procedura demokratyczna – udział w wyborach – jest przez niektó-

rych określana jako „słaba”, niewymagająca wielkiego wysiłku, forma demo-

kracja i jest przeciwstawiana demokracji „silnej”, opartej na wielu typach 

intensywnej partycypacji obywatelskiej (Barber 1984).  

Rozwój nowych technologii sprawił, że liczba dostępnych dla obywateli form 

i narzędzi uczestnictwa w życiu publicznym zdecydowanie wzrosła. Wydaje 

się to oczywiste, zwłaszcza jeżeli partycypacji politycznej nie ograniczamy do 

bezpośredniego wpływania na decyzje polityczne, ale włączamy w jej zakres 

także wypowiadanie się na temat istotnych z politycznego punktu widzenia 

problemów, próby wprowadzenia ich do programów politycznych czy kształ-

towanie postaw społecznych1. Aktywny udział w debacie publicznej też jest 

więc formą partycypacji. W niniejszym artykule skupię się na kobietach, ich 

aktywności i protestach zainicjowanych w Internecie.  

Rozpatrując sferą aktywnego współudziału w życiu politycznym, par-

tycypacją społeczną wręcz niewyobrażalne jest ominięcie pojęcia mobilizacji 

politycznej. 

                                                           
1
 Dyskusja na temat konieczności zmiany zakresu pojęcia partycypacja polityczna jest 

na politologii prowadzona od dawna. Na ten temat zob. np. M. Axelrod, Urban Struc-
ture and Social Participation, “American Sociological Review”, 1956, vol. 21, no. 1, s. 
13-18; L.G. Smith, Impact Assessment and Sustainable Resource Management, Har-
low 1983; G. Rowe,  L.J. Frewer, for Evaluation, “Science,Technology &Human Val-
ues”, 2000, vol. 25, no. 1, s. 3-29; E. Theiss-Moore, C. Hibbing, Citizenship and Civic 
Engagement, “Annual Review of Political Science”, vol. 8, no. 1, 2005, 8, s. 227-249

; 

A. Meijer, N. Burger, W. Ebbers, Citizens4Citizens: Mapping Participatory Practices 
on the Internet, “Electronic Journal of e-Government”, 2009, vol. 7, no. 1, s. 99 – 
112. 
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Mobilizacja polityczna jest pojęciem synkretycznym, odnosi się do bardzo 

wielu aspektów uczestnictwa w polityce. Podobnie jak inne koncepcje po-

wstałe w kręgu nauk społecznych idea mobilizacji politycznej nie jest niczym 

nowym. Dzieje są pełne przykładów, gdy masowym wysiłkiem próbowano 

zmobilizować różne społeczności, by osiągnąć określone cele. Można powie-

dzieć wręcz, że jest to jeden z podstawowych elementów życia społecznego. 

Z perspektywy problematyki ruchów społecznych, aby nadać ramy 

teoretyczne niniejszemu artykułowi, warto przytoczyć model mobilizacji 

politycznej autorstwa Elizabeth Bomberg (Bomberg 2012). Badaczka ta anali-

zowała i porównywała, jak wygląda schemat mobilizacji do akcji związanych z 

protestami w sprawach klimatycznych w USA i Europie. Jej model ma więc 

charakter empiryczny. Bomberg uznała, że podstawowy model mobilizacji 

politycznej ma charakter wielostopniowy i obejmuje trzy główne poziomy. Są 

nimi budowanie świadomości, budowanie sojuszu oraz tworzenie sieci2. 

W trójstopniowym modelu procesu mobilizacji rozpoczyna się od 

budowania świadomości u osób będących przedmiotem działań mobilizacyj-

nych. Etap ten obejmuje oczywiście przede wszystkim dostarczenie obywate-

lom podstawowych informacji o kwestii będącej przedmiotem mobilizacji, 

ale także stworzenie kanałów skutecznej komunikacji. Ich wykorzystanie 

pozwoli zainteresowanym osobom na nawiązanie bliższych kontaktów i włą-

czenie się w funkcjonowanie konkretnej grupy czy organizacji. Zazwyczaj 

dopiero wstępne zaangażowanie owocuje silniejszą motywacją do włączenia 

się w działania, a w konsekwencji można mówić o powstaniu świadomości 

„wspólnej sprawy” i gotowości do podjęcia bardziej intensywnej aktywności. 

Należy oczywiście pamiętać, że czas trwania tego etapu może być różny i jest 

zależny od kwestii, której mobilizacja dotyczy. Ilość informacji, które należy 

dostarczyć przeciętnemu obywatelowi, jest znacznie większa wtedy, gdy 

chcemy zachęcić go do zaangażowania w protesty przeciw łamaniu praw 

                                                           
2 
Podobne etapy procesu mobilizacji wyróżnia w swoim tekście również Chapman 

Rackaway.  Por. C. Rackaway, Trickle-Down Technology? The Use of Computing and 
Network Technology in State Legislative Campaigns, “Social Science Computer Re-
view”, Winter 2007, vol. 25, no. 4, s. 466-483. 
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człowieka w odległym kraju, niż wtedy gdy chodzi o obniżenie podatków 

płaconych przez niego samego. 

Mobilizacja nie kończy się jednak na budowaniu świadomości. Klu-

czem do sukcesu jest umiejętność dotarcia do coraz szerszego kręgu odbior-

ców, którzy są potencjalnymi uczestnikami np. ruchu społecznego. Etap ten 

został nazwany budowaniem sojuszu i sprowadza się do poszukiwania grup 

lub jednostek, które patrzą podobnie na rzeczywistość i dla których włącze-

nie się w dążenie do wskazanego celu może okazać się atrakcyjne lub przy-

najmniej opłacalne. Budowanie sojuszu to, inaczej rzecz ujmując, tworzenie 

nowych kanałów dotarcia do jak największej liczby osób. Potencjalni sojusz-

nicy to choćby organizacje pozarządowe zajmujące się zbliżonymi kwestiami, 

ale także grupy motywowane religijnie czy reprezentanci środowisk zawo-

dowych. 

O ile sojusz ma charakter doraźny i czysto taktyczny, o tyle trzeci 

etap procesów mobilizacyjnych – tworzenie sieci mobilizacji – jest nastawio-

ny na bardziej długofalowe i trwałe efekty. W tym przypadku nie chodzi tylko 

o zwiększenie poparcia dla określonej inicjatywy (mierzonego np. liczbą pod-

pisów pod petycją), ale stworzenie struktury do której wchodzi wiele różnych 

ugrupowań, wzbogacając ją o swe doświadczenia, posiadaną wiedzę czy 

dostęp do mediów. Łączone są więc zasoby poszczególnych podmiotów, co 

zwiększa szanse na skuteczne działanie. Im bardziej intensywne interakcje w 

ramach sieci i im silniejsza integracja posiadanych zasobów, tym trwalszą 

strukturą staje się konkretna sieć mobilizacyjna. Rośnie też poziom współza-

leżności pomiędzy jej poszczególnymi częściami składowymi. Przekłada się to 

oczywiście na rolę odgrywaną w procesach politycznych oraz na możliwości 

skutecznej mobilizacji kolejnych uczestników życia publicznego i osób pry-

watnych3. Koncepcja Elizabeth Bomberg wychodzi poza definicję pojęcia 

mobilizacji politycznej i opisuje cykl odzwierciedlający różne poziomy za-

awansowania tego procesu. Oczywiście nie każdy akt czy działanie, które są 

                                                           
3 
W zbliżony sposób na kwestię mobilizacji we współczesnych społeczeństwach de-
mokratycznych patrzą także inni badacze ruchów społecznych. Por. np. L. Stein, 
Social Movement Web Use in Theory and Practice. A Content Analysis of US 
Movement Websites, “New Media and Society”, vol. 11, no. 5, 2009, s. 753. 
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przykładem mobilizacji, obejmuje wszystkie wymienione etapy. Izolowane, 

lokalne inicjatywy mogą skończyć się na poziomie budowania świadomości i 

oczywiście mogą w konkretnych przypadkach zakończyć się porażką. Sieć 

mobilizacyjna z kolei to ukoronowanie mechanizmu mobilizacyjnego. W sys-

temach politycznych, w których tego typu sieci funkcjonują, łatwiej jest 

oczywiście osiągać konkretne cele i angażować nowe grupy ludzi do aktyw-

ności. Powstanie sieci wymaga jednak dużych doświadczeń i tradycji spo-

łecznej aktywności, nie jest więc możliwe w każdych realiach politycznych i 

społecznych. 

W tym kontekście należy przyjąć, że mobilizacja polityczna to proces, 

którego głównym celem jest stymulowanie i zachęcanie obywateli do 

uczestnictwa w działaniach politycznych. W procesie tym istotną rolę odgry-

wa wymiana informacji i energii pomiędzy konkretnymi osobami, grupami 

ludzi oraz politycznymi ośrodkami decyzyjnymi. Wymiana ta prowadzi do 

artykulacji interesów przez osoby podlegające mobilizacji4.  

Jednym z pierwszych badaczy, który zajął się problemem wykorzy-

stania ICT w mobilizacji politycznej, był Andrew Chadwick. Zdefiniował on 

mobilizację online5 jako wykorzystanie nowych mediów przez grupy interesu, 

ruchy społeczne i polityków do politycznej rekrutacji, organizacji, kampanii 

(Chadwick 2006). Jest to definicja dosyć wąska, ja w swojej pracy będę przez 

mobilizację sieciową rozumiała wykorzystanie nowych technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych jako środka mającego służyć stymulowaniu 

                                                           
4
 Ta robocza definicja odnosi się do dwóch obecnych w literaturze koncepcji mobili-
zacji politycznej. Zostały one sformułowane przez Bruce’a Bimbera oraz Andrzeja 
Antoszewskiego. Zob. B. Bimber, The Internet and Political Mobilization: Research 
Note on the 1996 Election Season, ”Social Science Computer Review”, vol. 16, no. 
4, s. 391; A. Antoszewski, Proces i zmiana polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, 
T1, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1996, s. 199-200. Por. też L. Poręb-
ski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w 
okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2004, s. 93. 

5 Dla nazwania mobilizacji w której wykorzystuje się ICT używane są różne pojęcia. 
Najczęściej mówi się o e-mobilizacji, mobilizacji online czy mobilizacji sieciowej. 
To ostatnie określenie wydaje mi się najbardziej właściwe. 
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uczestnictwa obywateli we wszelkiego typu działaniach politycznych. Nowe 

technologie bardzo radykalnie obniżają koszty związane z mobilizacją. Ol-

brzymim atutem nowych technologii, z punktu widzenia mobilizacji politycz-

nej, są też podstawowe cechy ICT, multimedialność i interaktywność. Wyko-

rzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych doprowadzi-

ło do powstania sfery, którą można nazwać sieciową mobilizacją polityczną. 

Dla zilustrowania potencjału mobilizacji energii społecznej przez ak-

tywność prowadzoną przy wykorzystaniu nowych technologii chciałam 

przedstawić możliwości, jakie otwiera w tym zakresie blog.  

Blogi stworzone zostały pierwotnie jako narzędzie służące publikacji 

w sieci swych przemyśleń, opowiadaniu wydarzeń z prywatnego życia, a na-

wet dzieleniu się problemami bolesnymi i traumatycznymi. Stosunkowo 

szybko okazało się jednak, że blogi mogą być wykorzystywane w działalności 

społecznej czy obywatelskiej (a także oczywiście przez samych polityków 6). 

Dobrym przykładem tego typu jest brytyjski portal blogowy The Mums’ Army 

(Armia mam) (Simmons 2008, 41-50). Powstał on w styczniu 2007 roku na 

łamach strony internetowej tygodnika Take a Break 

(http://www.takeabreak.co.uk/), kiedy to magazyn ten postanowił nawiązać 

bliższy kontakt ze swoimi czytelniczkami i umożliwił im dzielenie się w sieci 

własnymi doświadczeniami. The Mums’ Army jest więc przede wszystkim 

zbiorem wielu indywidualnych blogów prowadzonych przez poszczególne, 

anonimowe z punktu widzenia życia publicznego, czytelniczki. 

Dosyć szybko okazało się, że w publikowanych materiałach, wśród 

wielu prywatnych opowieści o wychowaniu dzieci czy problemach w pracy, 

wyjątkowo często przewija się kwestia bezpieczeństwa w miejscu zamiesz-

kania. Kobiety opisywały zarówno przypadki napadów, jakie miały miejsce w 

ich okolicy, jak i udzielające się im poczucie zagrożenia. W rezultacie toczonej 

na The Mums’ Army dyskusji okazało się, że troska o bezpieczeństwo własne 

                                                           
6
 Na temat wykorzystania blogów przez polityków zob. np. K. Grabianowska, Od-

zwierciedlenie rzeczywistych poglądów czy czysta propaganda – blogi polityków, w: 
Media w Polsce: Pierwsza władza IV RP? red. M. Sokołowski, Warszawa 2007; G. 
Lawson-Borders, R. Kirk, Blogs in Campaign Communication, “American Behavioral 
Scientist”, vol. 49, no. 4, December 2005, s. 548-559. 
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i swojej rodziny jest ważnym problemem kobiet mieszkających w bardzo 

wielu społecznościach lokalnych w całej Wielkiej Brytanii. Dzielenie się wła-

snymi doświadczeniami stopniowo ustąpiło miejsca żądaniom zapewnienia 

większego poziomu bezpieczeństwa i propozycjom podjęcia w związku z tym 

konkretnych działań. W ten sposób narodziła się sieciowa kampania społecz-

na, będąca efektem spontanicznej mobilizacji wielu, znających się wyłącznie 

z wpisów na blogach, osób. Zbiór indywidualnych historii zmienił się w pu-

bliczną artykulację ważnego społecznego interesu, a bezpieczeństwo na po-

ziomie lokalnym stało się elementem debaty publicznej. Było to możliwe 

także dzięki aktywnemu włączeniu się redakcji popularnego tygodnika, który 

nagłośnił  problem na swych łamach, zaczął zadawać pytania politykom i 

podsycał publiczne zainteresowanie. Niezależnie od tego, przykład The 

Mums’ Army  dobrze pokazuje możliwości wykorzystania narzędzi sieciowych 

do mobilizacji obywatelskiej ludzi, którzy na co dzień niezbyt mocno intere-

sują się polityką. 

Wykorzystanie blogów do wzrostu poziomu zaangażowania w życie 

publiczne jest elementem znacznie szerszego zjawiska. Rozwój ICT sprawił, 

że wszyscy zainteresowani włączeniem się w sprawy ważne ze społecznego 

punktu widzenia zyskali duże możliwości działania. Najpopularniejszym nur-

tem tego typu aktywności jest tzw. dziennikarstwo obywatelskie. Jego idea 

sprowadza się do tego, że każdy, kto uważa, że w jego otoczeniu dzieje się 

coś istotnego, ma możliwość opublikowania w sieci informacji na ten temat. 

Służą temu celowi specjalnie utworzone portale, a udostępniane w ten spo-

sób materiały tworzą rodzaj alternatywnego obiegu informacji. Wiele infor-

macji jest publikowanych na prywatnych kontach portali społecznościowych. 

Podam trzy najnowsze i najgłośniejsze przykłady działań protestacyj-

nych, które albo były realizowane przez spontanicznie organizujące się grupy 

obywateli, albo przez niewielkie i organizacje, nie będące elementem dużych 

ruchów społecznych. We wszystkich tych przypadkach nowe technologie 

odegrały decydującą rolę w uruchomieniu procesu społecznej lub politycznej 

mobilizacji. 

Zacznę, ze względów chronologicznych, od naszego podwórka. 

Pierwszym takim naprawdę dużym protestem był „czarny protest”, który 
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wyprowadził na ulice ok. 98 tysięcy ludzi. Policja zanotowała w całym kraju 

143 zgromadzenia (Dyjak 2016). 

Czarny protest odbył się w poniedziałek, 3 października 2016. Bezpo-

średnią przyczyną do realizacji protestu było przyjęcie przez Sejm do dal-

szych prac tylko jednego projektu obywatelskiego dotyczącego aborcji, zło-

żony przez stowarzyszenie Stop Aborcji. Projekt zakładał bezwarunkowy za-

kaz aborcji, a także przewidywał kary dla kobiet, które się jej poddały. Reszta 

projektów liberalizujących przepisy została odrzucona.  

Jako pierwsza do ogólnopolskiego protestu wezwała na swojej tablicy Face-

booka, aktorka Krystyna Janda, pomysł podjęła prawniczka Marta Lempart i 

lawina ruszyła; organizacja wydarzenia była bardzo widoczna na Facebooku, 

świadczą o tym same liczby na stronie protestu (poniżej). Inspiracją do tego 

typu formy sprzeciwu stał się ogólnokrajowy strajk kobiet  w Islandii. 24 paź-

dziernika  1975 roku Islandki postanowiły pokazać mężczyznom wartość pra-

cy kobiet. I tego dnia 90% z nich wzięło sobie wolne. Nie poszły do pracy, 

odstąpiły od zadań domowych, nie zajmowały się dziećmi. W Reykjaviku 

przemaszerowało ponad 20 tys. kobiet. Na sztandarach domagały się równo-

ści i sprawiedliwych płac (Brewer 2015). 

Właśnie do tego protestu nawiązywała Krystyna Janda w swoim poście. War-

to dodać, że profil Jandy obserwuje 326 308 użytkowników, a 332 391 osób 

polubiło go (https://www.facebook.com/Krystyna-Janda-

51712213900/?fref=ts). Zatem jej widoczność, zasięg i wpływ jest spory. 

Strajk polegał na odstąpieniu od pracy, możliwe było czasowe za-

przestanie pracy. Duża liczba pracodawców otwarcie deklarowała zrozumie-

nie dla poniedziałkowej nieobecności swojej kobiecej części pracowników, 

tym samym popierając ich strajk. Wiele sklepów i restauracji również przyłą-

czyło się do protestu,  informując, że z powodu strajków w tym dniu lokale są 

zamknięte. Znakiem rozpoznawczym strajkujących i wyrazem poparcia dla 

protestów był czarny strój. W protestach brało udział również wielu męż-

czyzn (http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1677904,1,czarny-

poniedzialek-skad-ta-akcja-i-na-czym-polega.read ). 

Powstały dwie strony facebookowe związane z protestem: Czarny 

protest [https://www.facebook.com/protestczarny/] i Ogólnopolski strajk 

kobiet! Polish women on strike! 
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[https://www.facebook.com/events/1659773451018196/?active_tab=highli

ghts]  

Pierwszą z wymienionych stron polubiło 21 979 osób, a zaintereso-

wanych było 21 974. Strona ta nie jest miarodajna statystycznie, ponieważ 

jest to rodzaj funpag’u i nie wiadomo, kiedy powstała. Za to strona „Ogólno-

polski strajk kobiet” ma formę wydarzenia, gdzie można zgłosić chęć wzięcia 

udziału, a później odznaczyć się, że wzięło się udział. Ponadto taka forma 

daje możliwość, by zaprosić znajomych do udziału w danej akcji. Wzięciem 

udziału w wydarzeniu było zainteresowanych 99 tys. osób, a zaproszonych 

do wzięcia udziału było 359 209. Pokazuje to świetnie skalę zainteresowania 

tym protestem. Ostatecznie zameldowało się, że wzięło udział 117 tys. 

Demonstracje wspierające strajk w Polsce odbyły się m.in. w Brukseli, Lon-

dynie, Paryżu, Berlinie, Kijowie 

(http://www.pap.pl/aktualnosci/news,662213,manifestacje-nieobecnosc-w-

pracy-na-uczelniach-w-szkolach-zamkniete)-niektore-biura-urzedy-

kawiarnie-i-sklepy---w-poniedzialek-odbywal-sie-czarny-protest-ktorego-

symbolem-stal-sie-czarny-stroj-w-odpowiedzi-organizowano--kolorowe-

protesty.html). 

W styczniu 2017 roku kobiety znów głośno protestują, tym razem w 

Stanach Zjednoczonych. Kolejne demonstracje o zwrócenie uwagi na god-

ność i prawa kobiet odbyły się 21 stycznia 2017 roku, dzień po zaprzysiężeniu 

Donalda Trumpa na stanowisko 45. Prezydenta USA. Ideą marszu było zwięk-

szenie świadomości praw kobiet, ale też praw obywatelskich. Sprzeciw wo-

bec nowo zaprzysięgłego prezydenta jest ostrzeżeniem, że za jego kadencji 

owe prawa będą  bardzo zagrożone, ponieważ szeroko znane i upowszech-

niane są chociażby jego szowinistyczne wypowiedzi na temat kobiet. Pomysł 

protestu powstał już 9 listopada 2016, dzień po wybraniu Donalda Trumpa 

na prezydenta. Również w Internecie. Marsz główny odbył się w Waszyngto-

nie, gdzie zauważono dwukrotnie wyższą frekwencje użycia metra niż dzień 

wcześniej, na dzień po zaprzysiężeniu prezydenta [Anannikova 2017]. 

Stronę kobiecego marszu na Facebooku polubiło 743 398 osób, a obserwują-

cych było dodatkowo 780 117 użytkowników 

(https://www.facebook.com/womensmarchonwash/). 
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Na demonstracjach spodziewano się 125 tys. do 250 tys. protestantów, oka-

zuje się, że mogło być ich ponad dwa razy więcej. W 600 miastach USA odby-

ły się również towarzyszące  protesty, gromadząc ok. 2 milionów osób. 

Protest był bardzo ogólny, nie kierował się tylko przeciwko Trumpowi, ale 

zwracał uwagę na wiele innych globalnych problemów, skupiał się jednak na 

prawach człowieka i obywatela. Tu mechanizm był podobny do Czarnego 

Protestu, odbyły się także marsze poparcia w 7 krajach świata, m.in. w Anglii, 

Australii, Kenii czy Szwajcarii.  

Kolejnym protestem kobiet, tym razem zorganizowanym na skalę 

międzynarodową, był Międzynarodowy Strajk Kobiet, który odbył się 8 marca 

2017.  

„Problemy mamy podobne, choć różnice kulturowe są ogromne. Protestuje-

my przeciwko populistycznym rządom, które nienawidzą kobiet”  słowa Mar-

ty Lempart, organizatorki strajku w Polsce, ogólnie ale bardzo trafnie opisuje 

przyczynek do ogólnoświatowych protestów („Strajk Kobiet 8 marca w 40 

krajach. ''Jesteśmy w takiej opresji, że trzeba się jednoczyć i współdziałać”). 

W koalicji Międzynarodowego Strajku Kobiet wzięły udział kobiety z ponad 

50 państw pod jednym hasłem „Solidarność naszą bronią” 7. Ilości organiza-

cji, które włączyły się do akcji, też nie sposób zliczyć. Wspólna inicjatywa 

określiła też formy protestu: 

 strajk totalny (zaprzestanie pracy oraz wykonywania pracy w domu) 

 strajk czasowy (zaprzestanie pracy na 1-2 godziny) 

 czarny ubiór, czarne elementy ubioru, wstążeczki, znaczki 

 bojkot firm posługujących się seksizmem w reklamie lub dyskryminu-

jących pracownice ze względu na płeć 

 bojkot lokalnych i narodowych mizoginów (protest przeciwko ich 

obecności w przestrzeni publicznej, protest w miejscu zamieszkania) 

 strajk zakupowy 

 blokady dróg 

 demonstracje, marsze, pikiety (Międzynarodowy Strajk Kobiet - Pol-

ska // International Women's Strike - PL).  

                                                           
7
 #SolidarnośćNasząBronią #SolidarityIsOurWeapon #LaSolidaridadEsNuestraArma 
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W każdym państwie, które zgłosiło się do międzynarodowych strajków, or-

ganizacje kobiece znalazły co najmniej jeden powód, by zamanifestować 

swoją obecność i prawa. 

W Polsce, w apelu napisanym przez organizatorki, kobiety żądały 

pełni praw reprodukcyjnych, państwa wolnego od zabobonów, poprawy 

sytuacji ekonomicznej kobiet oraz wdrożenia i stosowania Konwencji Anty-

przemocowej. 

Przykładowo zaś w Grecji podnoszono kwestie wzrastającego bezro-

bocia, zmniejszenia strefy pomocy socjalnej, co bardziej obciążyło kobiety w 

zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi i osobami starszymi. 

Za to w Australii kobiety protestowały przeciwko niskim płacom.  

W Azji Południowo-Wschodniej zwrócono uwagę na kwestię przymusowych 

małżeństw (Międzynarodowy Strajk Kobiet. Protesty i marsze w kilkuset mia-

stach na świecie). 

Zaglądając na Facebooka, niestety nie zobaczymy w liczbach, ile ogó-

łem było zainteresowanych i ile w akcjach wzięło udział. Widoczność prote-

stu na Facebooku rozbiła się, rozproszyła, ponieważ każde państwo miało 

własną główną stronę strajku (krajową) i strony konkretnych miast. 

Ale o rozmachu i dobrej organizacji świadczą właśnie te główne fa-

cebookowe strony strajku. Mamy jedną stronę matkę Międzynarodowego 

Strajku (International Women's Strike// Paro Internacional de Mujeres), na 

której znajdują się linki do ponad 50 miejsc na świecie. Nie napisałam 

państw, ponieważ w paru przypadkach są dwa lub trzy linki do jednego pań-

stwa. Można tam również  znaleźć link do mapy protestów. Na tej stronie 

zameldowało swój udział 7,3 tys. osób, a 4,8 tys. było  zainteresowanych. 

Strona matka ma linki do głównych stron danego państwa, a tam są kolejne 

linki do miast w danym kraju. 

Na polskiej stronie powstałej na Facebooku (Międzynarodowy Strajk 

Kobiet - Polska // International Women's Strike - PL) znajdują się linki do 83 

miast. Na głównej stronie zalogowało się 5,6 tys. osób, które wzięło udział w 

strajku,  3,2 tys. było zainteresowanych. 
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Ponadto powstała jeszcze jedna strona na Facebooku, która nie jest 

wydarzeniem, a stroną protestu marcowego: Ogólnopolski Strajk Kobiet 

(https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/) i tu 40 054 osoby 

polubiło ten funpag’e a obserwuje go kolejne 40 216. 

Poza światem Facebooka powstały również „zwykłe” strony interne-

towe. Ja znalazłam pięć, trzy angielskojęzyczne, jedną polską i jedną hiszpań-

ską (strajkkobiet.eu, www.womensmarch.com/womensday/ a Day without a 

women, www.womenstrikeus.org, parodemujeres.com, 

www.globalwomenstrike.net). 

Amerykańska internetowa strona prote-

stu(https://www.womensmarch.com/), podobnie jak polska strona strajku 

kobiet (https://www.strajkkobiet.eu ) nadal istnieją i prowadzą akcje prote-

stacyjne. Załączają stale aktualne apele do kolejnych demonstracji oraz akcji, 

przewidują również na łamach swoich stron możliwość podpisywania petycji 

oraz wpłacanie datków  na cele organizacji datków. 

Podsumowując, Międzynarodowy Strajk Kobiet odbył się w około 55 

państw i 250 miejsc na świecie, wliczając Dominikanę, Fiji czy Pakistan. Był to 

pierwszy na taką skalę kobiecy protest.  

Źródeł tegorocznych globalnych demonstracji doszukać się można w paź-

dziernikowym „Ogólnopolskim Strajku Kobiet” (Suchanow 2017). Polskie 

protesty, czarny ubiór stały się inspiracją do globalnych strajków. 

Facebook stał się tubą kobiecego protestu, to tu kobiety na całym 

świecie wyrażają swoje zdania i głównie sprzeciw w jakiejś ważkiej sprawie. 

Często są to indywidualne wystąpienia, o których za sprawą udostępnień 

dowiaduje się reszta świata. 

Skupiłam się na protestach szczególnie widocznych w sieciach spo-

łecznościowych, ale też w mainstreamowych mediach. W pamięci pozostają 

zdjęcia tłumów kobiet, które wyległy na ulice, by pokazać swoją obecność i 

unaocznić problemy. Mechanizm dwóch pierwszych opisanych akcji prote-

stacyjnych był podobny: inicjacja akcji w Internecie, stworzenie stron fun-

pag’e oraz stron wydarzeń, rozpowszechnienie apelu i w końcu wyjście na 

ulice. Dodatkowo towarzyszyły im demonstracje solidaryzujących się z nimi 

http://www.womenstrikeus.org/
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pań z innych państw, by w końcu doprowadzić do wspólnej akcji kobiet całe-

go świata.  

Zaobserwowane etapy są zbieżne z przedstawionym we wstępie ar-

tykułu modelem mobilizacji autorstwa Bomberg. Zauważalny był etap infor-

mowania, budowania świadomości i sojuszy międzyorganizacyjnych, jak i 

międzypaństwowych. Teraz pozostaje nam obserwować czy zadzierzgnięta 

nić porozumienia kobiet całego świata przeistoczy się w stałą strukturę 

współpracy i stanie się platformą kolejnych przemian społecznych.  

Na zakończenie warto przytoczyć słowa jednej z uczestniczek prote-

stu, marszu kobiet: „Znajdujemy się w sytuacji przełomu: albo się poddamy i 

wycofamy, albo zaangażujemy. To jest odpowiedni moment, żeby się zaan-

gażować, zabrać głos publicznie, być aktywnym. Sprawy, w imię których pro-

testujemy, nie dotyczą tylko liberałów, ale wszystkich ludzi – dodała” (Anan-

nikova ). Czy można mówić już o międzynarodowym ruchu kobiet czas poka-

że. Jest to z pewnością bardzo ciekawy temat do kolejnych artykułów.  

Jedno jest pewne, że dzisiejsze protesty mają twarz kobiety, która 

nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. A sieciowa mobilizacja polityczna 

kobiet nie jest mitem. 
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Uplatnenia výučby boulderingu na školách, usmernenia pri 

základných postupoch a cvičeniach u začínajúcich lezcov 

Implementation of bouldering instructions at schools, basic methods and exercises 

guidelines for beginning climbers 

 
Streszczenie: Nakoľko je u nás v poslednej 
dobe zaznamenaný pokles záujmu žiakov a 
študentov o telesnú výchovu a pohyb celk-
ovo, pozorujeme snahu zavádzať rôzne 
alternatívne športy do vyučovacieho procesu. 
Prax ukazuje, že žiaci dnes prejavujú záujem 
o športové činnosti netradičného charakteru. 
Jednou z motivačne vysokých aktivít by 
mohlo byť aj športové lezenie. Počet 
lezeckých stien na Slovensku pomerne rýchlo 
stúpa a tak sa otvárajú nové možnosti pre 
zaradenie tohto športu do osnov vyučova-
cieho procesu. Aby sa mohol tento šport 
uplatniť v školskej telesnej výchove je 
nevyhnutné zoznámiť sa s lezeckou tech-
nikou a osvojiť si postupy k jej správnemu 
vykonaniu. Každý pedagóg, ktorý zaradí 
bouldering do procesu výučby by mal ovládať 
jeho základné princípy a správne postupy pri 
jeho realizovaní.  Preto v spracovanom texte 
ponúkame  analýzu techniky lezeckého 
pohybu a jeho správne vykonanie. Uvádzame 
technické prevedenie polohy tela, pohybov 
rúk a nôh v podobe ich popisu a následne 
nácviku pomocou konkrétnych cvičení a ich 
variant.  V texte uvádzame aj niekoľko 
najčastejších chýb pri vykonávaní 

Abstract. Lately we have been experiencing 
decline in students´ interest in terms of physi-
cal education and sport; we observe efforts to 
implement various alternative sports into 
educational process. Nowadays, the students 
are interested in sport activities of unusual 
character. One of the highly motivational 
activity might be sport climbing.  The number 
of climbing walls rises rather quickly, which 
opens new possibilities to implement sport 
climbing into curricula of the educational 
process. In order to apply this sport into 
practice, it is necessary to know the climbing 
technique and learn methods for proper 
execution. Every teacher, who implements 
bouldering into the educational process 
should know basic principles and correct 
methods for its realization. In the presented 
papers, we offer the analysis of climbing 
movements and their proper executions. We 
present technical executions of body posi-
tions, upper and lower extremities move-
ments with descriptions and consequently 
specific drill exercises with variants. We also 
present the common mistakes during the 
execution of individual movements and con-
sequently offer exercises for their elimination. 
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jednotlivých pohyboch a následne 
ponúkame niekoľko cvičení pre nácvik a ich 
odstránenie. Všetky popisy správnej techniky 
a chýb sú doplnené o nami vytvorenú  
galériu. Rozoberáme aj druhy a spôsoby 
úchytov a ich (ne)správne realizovanie v 
praxi, ktoré častokrát pri nesprávnom 
prevedení smeruje k chronickým zraneniam. 
Prácou by sme chceli prispieť ku kvalitnejšej 
výučbe boulderingu v školskej telesnej 
výchove usmernením učiteľov k správne 
vykonávanej metodike. 
 
Słowa kluczowe: školská telesná výchova, lezenie, 
bouldering, technika v lezení, metodika 
 

All the descriptions are supplied with original 
photos. We discuss ways and types of gripping 
and their correct execution in practice, which 
many times lead to chronical injuries. Our 
intention with this article was to contribute to 
better training of bouldering during physical 
education classes, by means of instructing 
teachers how to perform quality methodolo-
gy. 
 
 
 
Key words: school physical education, climb-
ing, bouldering, climbing technique, method-
ology. 
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ÚVOD 

Športové lezenie sa dostáva v mnohých krajinách do učebných osnov 
škôl. Najčastejšie sú v ňom využívané kondičné schopnosti ako je sila, 
vytrvalosť, rýchlosť a obratnosť a vo veľkej miere aj koordinačné schopnosti. 
Lezecká stena sa stáva skvelým prostriedkom pre žiakov, vhodným pre rozvoj 
fyzickej kondície, odvahy a zodpovednosti. Je prostredím, kde môžeme 
eliminovať vonkajšie rizikové faktory a preto je aj z bezpečnostného hľadiska 
prístupnejšia pre výučbu na školách. Lezecké steny sa využívajú a rozširujú 
hlavne v komerčných zónach. Ich počet stúpa na priestranstvách ako sú 
ihriská, hotely, centrá voľného času, rekreačné zóny, posilňovne, bazény. 
Nachádzame ich aj v rôznych wellnes centrách. Existujú namontované steny- 
neprenosné, mobilné steny- prenosné.  

Bouldering ako jedna z disciplín športového lezenia v súčasnosti 
získava veľkú popularitu hlavne u začínajúcich a mladých lezcov. Určite je to 
aj vďaka svojej nenáročnosti na materiálne vybavenie a metodickým 
skúsenostiam. K bouldrovaniu na umelej stene je potrebná len pevná obuv 
alebo lezečky (špeciálne lezecké topánky) a magnézium (prášok proti poteniu 
rúk). Názov pochádza z anglického slova boulder = balvan, kameň. V dnešnej 
dobe sa v boulderingu preteká na MSR, v Slovenskom pohári,  MS, ME 
a v roku 2020 ho môžeme prvýkrát vidieť ako súťažnú disciplínu aj na OH.  
Boulderová lezecká stena by nemala presiahnúť výšku piatich metrov, preto 
je vhodná aj na výstavbu do telocviční škôl, či do menších priestorov 
využívaných žiakmi na cvičenie (posilňovňa, vonkajší areál školy atď.).  Dnes 
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klesá záujem o šport a pohyb celkovo, preto by sa mali zapájať do školskej 
telesnej výchovy aktivity, ktoré by žiakov motivovali. Myslíme si, že lezenie 
môže konkurovať pasívnym formám zábavy, je podľa nás jedným zo športov, 
ktorý spĺňa atribúty atraktívnosti a jeho implementácia do hodín telesnej 
výchovy by mohla prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o školskú telesnú 
výchovu. Rovnako dôležité je ovládať základné princípy metodiky pri výučbe 
lezenia. Správna technika je u začínajúcich lezcov to najdôležitejšie. Preto 
každý učiteľ by mal vedieť vykonať správnu ukážku lezeckého pohybu 
a rovnako poznať základné chyby v prevedení či škálu cvičení pre nácvik 
jednotlivých lezeckých pohybov.  

 

BOULDERING NA ŠKOLÁCH  

Z lezeckých disciplín je bouldering na prvom mieste vo vhodnosti pre 
jeho zaradenie do osnov telesnej a športovej výchovy či už priamo do výučby 
alebo ako výberová aktivita v podobe školského záujmového krúžku. Okrem 
spomínaného materiálneho vybavenia môže byť výhodou pre výučbu tejto 
disciplíny na školách aj to, že na stene je namontovaných veľa rôzne 
tvarovaných farebných úchytov s rýchlou možnosťou ich obmeny. To 
umožňuje začínajúcim lezcom veľkú variabilitu pohybov a pre učiteľa 
nekonečnú rôznorodosť rýchlej obmeny úchytov priamo na stene. Môžeme 
tak prispôsobovať výuku rôznym ročníkom na základnej či strednej škole. 
Žiaci tak majú pocit vždy nového prostredia, ktoré ich tak ľahko neomrzí. 
Rovnako tak spoznávajú nové druhy úchytov a spôsobov ich uchytenia, môžu 
tak trénovať a nacvičovať nekonečnú hru techniky tela. Bouldrová stena nie 
je závislá na počasí a môžeme ju využívať kedykoľvek počas roka. Výcvik na 
stene sa dá rovnako dobre zorganizovať aj za tak krátku dobu akou je 
vyučovacia hodina. Ďalším plusom je, že na bouldrovke môže liezť viac osôb 
súčasne pri sebe (pozor: nikdy nie nad sebou!) a priebeh lezenia či korekciu 
chýb môže vyučujúci ľahko kontrolovať. Takýto spôsob lezenia je vhodnou 
formou na naučenie sa základných pohybov na stene a osvojenie si čo 
najsprávnejšej techniky. Samozrejme, technika pri boulderingu je častokrát 
zložitejšia ako pri lezení s lanom, ale odpadávajú tu také kvalifikačné 
metodické povinnosti ako istenie spolulezca pri lezení a pri páde, správne 
„nacvakávanie cesty“, spúšťanie spolulezca, ktoré môžu pri nesprávnom 
prevedení viesť aj k smrteľným zraneniam. Rovnako zoskok alebo stlmenie 
možného pádu zabezpečujú  mäkké matrace rozložené pod stenou väčšinou 
v jednom súvislom celku, takže začínajúci lezec nemusí prežívať veľký stres 
z pádu ako je to v niektorých prípadoch pri lezení s lanom. Matrace sa rovna-
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ko dajú preklopiť na stenu, takže sa priestor v čase nevyužívania steny nezm-
enší a telocvičňa sa môže naďalej využívať v plnom rozsahu n 

V zahraničí nie sú lezecké steny v školách nič výnimočné. Skvalitňujú 
výučbu a modernizujú pedagogický proces. Vyučujúci ich využívajú na rôzne 
hry, rozcvičky či ako doplňujúce celky k iným aktivitám  a športom zarad-
eným v školských osnovách (napr. gymnastika – flexibilita, koordinácia, sila;  
volejbal- silnejšie prsty a podobne). Z európskych štátov je najviac rozšírené 
lezenie na školách v Nemecku, Francúzsku či Taliansku. 

V Čechách od roku 2001 úspešne začali s realizáciou projektu “Leze-
nie do škôl“ s cieľom podporovať bouldering ako šport, ktorý je možné zara-
diť do výučby telesnej výchovy a rozšíriť  tak deťom nové možnosti pohy-
bových aktivít. V rámci projektu už postavili niekoľko mobilných boul-
deringových stien, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie pre školy. Mobilnú 
stenu do školy privezú, postavia ju, preškolia učiteľa v metodike lezenia a 
bezpečnosti. Ukážu cvičenia a príklady rôznych hier na stene. Stena v škole 
zostane spravidla po dobu troch týždňov a škola sa potom rozhodne, či do 
budúcna bude chcieť lezenie využívať a postaví si podobnú stenu na mieru. 
Projekt spolupracuje s Českým horolezeckým zväzom.  

 Na Slovensku zatiaľ takto organizovaná skupina či združenie nepo-
núka takéto komplexné služby (počnúc od výstavby, cez odborné preškolenie 
a zapožičanie steny v jednom). Existuje niekoľko firiem na výstavbu stien. 
Najväčšou  u nás je firma Anatomic, ktorá už postavila niekoľko bouldrových 
stien alebo stien s lanom priamo v školských zariadeniach. V dostupných 
zdrojoch sme našli niekoľko škôl (ZŠ a SŠ) na Slovensku kde sú vybudované 
lezecké steny:  

1. ZŠ Liptovský Mikuláš;  2. Gymnázium P.D. Coubertena, Piešťany;  3. Zd-
ružená stredná  

škola polytechnická, Ružomberok;  4. ZŠ Bystré- Vranov nad Topľou;  5. Škola 
Kysuca;  6. Gymnázium Tajovského BB;  7. Cirkevná ZŠ Sihelné;  8. Stena 
Hronské Kľačany;  9. ZŠ Rázusova, Čadca;  10. YŠ Sadová, Senica;  11. ZŠ  
Komenského, Trebišov;  12. ZŠ  Podzámska, Hlohovec;  13. ZŠ  Orešie, Pezi-
nok;  14. Škola Košariská;  15. ZŠ   Fr. z Assisi, Karlová Ves;  16. ZŠ   Kružlová 
(vonkajšia stena);  17. SOŠ technická, PO;  18. ZŠ  J.M.Petzvala, Spišská Belá;  
19. Gymnázium Michalovce;  20. SPŠ Stavebná, Rožňava;  21. Gymnázium 
Matky Alexie, BA;  21. ZŠ  Vajanského, Skalica;  22. ZŠ  Nemšová;  23. ZŠ  Do-
bšiná;  24. Brits. medzin. škola v BA;  25. Gymnázium Myjava;  26. Škola 
v Handlovej (vonkajšia stena);  27. ZŠ Bystré,  Kysucké N. mesto;  28. SOŠ 
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technická, Zl. Moravce;  29. Gymnázium Lipt. Hrádok;  30. SPŠ Dubnica nad 
Váhom;  31. Spojená ZŠ  Špitálska, BŠ;  32. ZŠ  Východná, Trenčín 

Z prieskumu rozposlaných informácii do spomínaných škôl 
o využívaní bouldrových stien sme získali informácie, že iba 7 škôl ich aktívne 
využíva v procese výučby. Niekoľko ďalších škôl ich využíva na komerčné 
alebo mimoškolské aktivity a mnohé školy nevyužívajú steny vôbec. Myslíme 
si, že je to spôsobené v prvom rade nedostatkom informácii vyučujúceho  
o výučbe lezenia a jeho metodickom rade. Mnohí učitelia nie sú preškolení, 
nemajú odborné vedomosti v tejto oblasti a nevedia základné metodické 
postupy a správne technické prevedenia jednotlivých lezeckých pohybov, 
nepoznajú bezpečnostné predpisy. Zlepšiť by to mohli podobné projekty ako 
majú v zahraničí či v Čechách, zamerané na rozvoj odborných znalostí 
učiteľov v danom odbore, preškoľovanie vyučujúcich s ukážkami najnovších 
trendov pri výučbe lezenia priamo na mieste ich domácej steny, zvýšenie 
kvalifikačného stupňa učiteľov. Takéto pár dňové (do)zaškolenia organizuje 
slovenské horolezecké združenie JAMES pre všetky súkromné osoby či 
lezecké kluby. Rovnako pod záštitou Metodickej komisie SHS JAMES sa na 
lezeckej stene Vertigo v BA organizujú pre verejnosť bezplatné workshopy o 
istení a bezpečnosti. James, ktorý má jediný oprávnenie vydávať 
a organizovať odborné lezecké kurzy však neuskutočňuje žiadne kvalifikačné 
odborné školenia pre učiteľov na školách pre ich budúcu výučbu lezenia.   

Význam a výučba boulderingu na školách 

Prínos športového lezenia na hodinách Tv niekoľkokrát popísal 
Kolárik (2009). Tvrdil, že športové lezenie kladne vplýva na zvyšovanie sily a 
vytrvalosti horných končatín, chrbta a lýtkového svalu nôh, rovnako dobre 
pôsobí na zlepšenie pohybovej koordinácie a rovnováhy. Tiež zastával názor, 
že lezenie je vhodné pre tréning ideomotorickej zručnosti a je veľkou pomo-
cou pri rozvoji vyváženej laterality. Má priaznivý vplyv na na kompenzáciu 
rôznych svalových dysbalancií. V prípade duševného tréningu sa u detí rozv-
íja tréning vôľových vlastnosti, zvýšenie bojovnosti, odbúravanie strachu z 
výšok, zlepšenie odhadu fyzických a duševných hraníc, a prispenie k tvorbe 
hlbších sociálnych väzieb. 

Lezenie je  súhrou celého tela, častokrát má aj rehabilitačné účinky, 
zapájajú sa pri lezení aj  svaly posturálne, ktoré sú veľmi dôležité pre správne 
držanie tela, preto by mohlo byť vhodným prostriedkom aj pre zdravotnú 
školskú Tv. 

Prvé lezecké kroky a nácvik techniky sa uskutočňujú najmä formou 
cvičení a u detí častokrát aj formou hier. Najdôležitejšie v metodike výučby 
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boulderingu na školách je naučiť deti čo najlepšiu a najefektívnejšiu lezeckú 
techniku. Ako to správne vykonávať a aké metódy, princípy, cvičenia či hry na 
to použiť popisujeme v nasledujúcich kapitolách. Uvádzame vždy popis 
správne vykonanej techniky s vlastnou obrazovou prílohou (ukážka), chyby, 
ktorým sa treba vyvarovať a následne cvičenia na nácvik daného problému. 
Ponúkame niekoľko príkladov nácviku, ktoré nám hravou formou uľahčia 
u detí „nadrilovať“ správne lezecké polohy či pohyby po stene.  

Vo veku 7-10 rokov sa deti učia prvotne napodobnovaním 
a opakovaním, preto je veľmi dôležité dbať na kvalitu ukážky a čo 
najsprávnejšie prevedenie pohybov (Krištofič, 2006). 

 

LEZECKÁ TECHNIKA  

Pri lezení na nás pôsobia gravitačné sily a ich ľahšie prekonanie nám 
umožní vybrúsená správna lezecká technika. Pri nesprávne zaujatej lezeckej 
polohe vynaložíme omnoho viac síl a riskujeme tak skorý nástup spomínanej 
únavy hlavne v svaloch predlaktia. Lezenie sa skladá z fázy pohybu 
(dynamická fáza) a z fázy pokoja (statická fáza) a ich neustáleho striedania sa. 
Počas statickej fázy sme v rovnovážnom postavení a „načítavame“ ďalší po-
stup, naše ruky oddychujú -„vyklepávame bandasky (naplavenie kyseliny 
mliečnej v predlaktiach)“ alebo „mádžujeme“ (nanášanie protišmykového 
magnézia na ruky) (Baláš, Strejcová, Vomáčko, 2008).  

Ak človek pri lezení premýšľa, lezie technicky správne, spotrebuje 
oveľa menej sily a zvládne aj technicky náročnejšie pasáže, omnoho neskôr 
sa unaví . Základná zásada v technike polohy tela je udržanie rovnováhy 
a správne využívanie ťažiska a polohy tela. Efektívna práca tela je jedna 
z najdôležitejších zásad pri lezeckom pohybe. Pre začiatočníkov je typické, že 
zostávajú pri jednotlivých krokoch dlho vo fixácii a celkový pohyb vyzerá 
veľmi silovo. Oproti tomu dynamické lezenie pokročilého lezca je 
charakterizované plynulým prenášaním ťažiska bez veľkých páuz. (Vomáčko, 
Boštíková, 2003).  

Dôležité pravidlo pre začínajúcich lezcov je panva k stene, ramená od 
steny. Nohy zohrávajú pri lezení veľmi dôležitú úlohu, naučiť sa s nimi správne 
pracovať je takmer viac ako ½ úspechu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime 
základné postavenia tela pri jednotlivých fázach lezenia, nácvik ich 
správneho prevedenia a niekoľko príkladov cvičení na zlepšenie techniky 
v jednotlivých polohách tela.  
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obr.1c správna poloha tela zboku 
(zdroj autora) 

 

STATICKÉ POSTAVENIE TELA pri lezení  

Správne vykonané statické postavenie u lezca  podľa Baláš, Strejcová, 
Vomáčko (2008) zabezpečuje:  

• rovnovážnu polohu s malými požiadavkami na svalovú silu paží a trupu • 
pohyb do všetkých smerov • 
vizuálnu kontrolu lezeckého priestoru 

Mnohí začínajúci lezci majú veľké 
problémy so správne zaujatou polohou, s 
oporou tela a so stabilitou. Tak ako 
každý, dostávajú sa do pozícií, keď pri 
postupe hore musia uvoľniť nohu či 
ruku, aby mohli dočiahnuť na ďalší stup či 
úchop. Ako to však vykonať efektívne?  

K správnemu postoju v tejto 
situácii je nutné vytvoriť pravoľavú 
rovnováhu - obr.1a (zboku) a obr.1b 
(zozadu), ktorá umožňuje malé 
požiadavky na svalovú silu paží a trupu, 

pričom pohyb v takto zaujatej polohe je 
možný do všetkých smerov a 
zabezpečuje dostatočnú Vizuálnu kon-
trolu. Túto polohu zaujmeme pri krížovom       

        
 

zaťažení končatín - držíme sa ľavou rukou a prevažná časť hmotnosti tela  je 
presunutá nad pravú nohu (Vomáčko, Boštíková, 2003).) 

Optimálna poloha lezca umožňuje teda voľný pohyb panvy do strán 
a dostatočný výhľad v bezprostrednom prostredí lezca (Baláš, Vomáčko, 
Frainšic, Šafránek, 2013).  

V dvojoporovom postavení máme panvu nad opornou vyššie polož-

enou nohou. Paže sú natiahnuté či mierne pokrčené. Ruka protiľahlá od 

opornej nohy drží úchyt pevne vo vertikálnej osi nad touto nohou. Druhá 

ruka zabezpečuje stabilitu do strán, nevykonáva však žiadnu prácu a je k 

dispozícii na oddych alebo na namádžovanie. Panva by mala byť čo najbližšie 

pri stene. Trup a ramená sa mierne odkláňajú od steny. Čím viac sa vertikálna 

os a ťažisko tela vzďaľuje od opornej nohy, tým je postavenie silovo náročne-
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obr.2a - nesprávna poloha tela 

natiahnutie (zdroj autora) 

jšie a dochádza k únave svalov. Lezec by sa mal snažiť o maximálne prenese-

nie telesnej hmotnosti na opornú nohu (Baláš, Strejcová, Vomáčko, 2008). 

Je preto dôležité niekedy aj prehnane „visieť“ skôr na mierne pokrč-

ených rukách a nohy mať pri tom čo najviac pokrčené, byť akoby v  miernom 

podrepe, panva tlačená mierne k stene - obr.1c                                                                                                                                                                                                                     

   
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.1b- správna poloha tela, zozadu    obr.1c – správna poloha, ruky vo vystretí, panva k stene, nohy mierne  
             (zdroj autora)                                                       pokrčené, - poloha zboku, zozadu (zdroj autora) 
 

CHYBY:                                                                                                  

- postavenie panvy nie je nad opornou nohou, lezec na ňu neprenesie váhu 

tela, váha je na rukách 

- podnet  pohybu vychádza z oblasti ramien, 

nie z oblati panvy 

- úplné postavenie sa na obe špičky 

a vzpaženie oboch rúk na chyty do maxima. 

Telo (trup) je v takomto prípade „prilepené“ 

k stene - obr.2a a neumožňuje lezcovi 

dostatočnú vizuálnu kontrolu lezeckého prie-

storu, ťažko sa z neho vykonáva pohyb (Balá-

š, Strejcová, Vomáčko, 2008) 

- tzv. poloha „kobylky“- obr.2b skrčené paže 

kladú veľké nároky na ich svalovú silu, dochádza 

k únave svalov v predlaktiach. Nohy sú v tejto 

polohe buď veľmi pod telom pokrčené alebo veľmi vystreté. Vtedy pohyb 

hore pripomína skôr zhybovanie než lezenie. Nohy nie sú v týchto prípadoch 

oporou tela, ale príťažou. Liezť je potrebné viac na mierne pokrčených ruká-
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ch a nohy posúvať vždy rovnomerne vyššie      za rukami.  

           

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nácvik pre správne vykonanie statickych fáz lezeckého pohybu:  

Existujú mnohé techniky, ktoré by nám mohli uľahčovať lezecký po-

hyb. Jednou z nich je nasedávanie na špičku (obr.3a) a nasadnutie na pätu 

(obr.3b) či založenie kolena za chyt (obr.3c). Nasadnutie sa nacvičuje na vä-

čšom stupe - umožní to lezcovi, pri dostatočnom podsadení panvy a pr-

itiahnutí stehna k stene, uvoľniť ruky a v takejto statickej polohe zotrvať ne-

jakú dobu, svaly predlaktia si oddýchnu. (Baláš, Strejcová, Vomáčko, 2008). 

Pri nácviku tejto polohy by sme mali položiť nohu na najlepšiu časť stupu, 

potom cez ňu plynule preniesť boky. Druhá noha nemusí byť vôbec v kontak-

te so stenou, ale v každom prípade musí pomáhať udržať stabilitu 

a vyvažovať telo. Je to ľahšie uskutočniteľné v položených profiloch a na 

veľkých ostrých stupoch. Skúšajte tento druh nápomocnej techniky napr. pri 

traverzovaní na každom veľkom stupe - nasadnite na pätu a skúste sa vyvážiť 

tak, aby ste uvoľnili ruky, aby ste sa úchytov iba pridržiavali bez námahy.  

 

Obr.2b nesprávna technika polohy tela. Prílišné fixovanie 
v rukách a nesprávna poloha nôh – varianty zboku, zoza-
du, na pokrčených a extrémne vystretých nohách (zdroj 
autora) 
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obr.4a nasedávanie na Obr       .4b nasedávanie na pätu          obr.4c založenie kolena(zdroj autora) 

špičku (zdroj autora) 

 

V prípade nasadnutia na pätu a založenia kolena sa dá zaujať poloha 

nazývaná NoHAND REST (oddych bez použitia oboch rúk)- obr. 4a. Najlepší 

nácvik je na kolmej stene. Oddych v podobe nohand restu sa dá, okrem sp-

omínaného spôsobu vyššie (päta, koleno), využiť aj pri rôznych spôsoboch 

rozkročení sa do kútu, obr.4b- varianty, medzi dve steny. Prípadne môžete 

skúsiť trocha technicky náročnejší  nohand rest založením oboch špičiek za 

úchyt a vyvesením sa zaň. 

 

 

 

 

 

 

Obr.4b-varianty nohandrestu rozkročením (zdroj autora) 
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Obr. 4a Nohandrest pomocou päty a vyvesením sa za obe špičky (zdroj autora) 

 
Zanožením voľnej nohy krížom smerom k zaťaženej nohe umožníme 

vyrovnávať telo a zabraňujeme tak točivým pohybom tela tzv. „vydverova-
niu“. Tento druh pomocnej techniky nacvičujeme na mierne previslej stene. 
Vydverovanie nastane ak zaťažíme obe končatiny na jednej strane a ak po-
hyb rúk predbieha os nohy - obr.5a.  K vydverovaniu však nemusí dôjsť ak 
voľne visiaca noha funguje ako protiváha v momente, keď sa lezec naťahuje 
k postrannému úchytu ale má oporu len v jednom stupe. Vyváženie pomo-
cou voľne visiacej nohy je efektívna metóda ako udržať stabilitu v momente 
keď nie je možne zaujať postavenie ľavá ruka, pravá noha - obr. 5b 

Dobrým cvičením na zastavenie pohybu v statickej pozícií je hra 
zamrznuté sochy. Lezci zaujmú statické postavenie na stene tak, aby sa ne-
pohli. Jeden lezec nie je na stene. Jeho úlohou je obzrieť si všetky polohy detí 
na stene. Potom sa otočí chrbtom k nim a niektoré deti svoju polohu zmenia. 
Úlohou hádajúceho je určiť, ktorý lezec polohu zmenil. 
 

  
      obr. 5a vydverovanie (zdroj autora)  

    obr. 5b pohyb proti vydverovaniu (zdroj autora)  
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DYNAMICKÉ POSTAVENIE TELA: 
Správne realizovaný lezecký krok a dynamické postavenie tela sa vy-

značuje:  
• plynulým pohybom a jeho maximálnou ekonomikou • pohybom vy-
chádzajúcim z oblasti panvy a dolných končatín - rotácie atď. (Baláš, St-
rejcová, Vomáčko, 2008).    

Pri pohybe nahor a do strán by sa mali začiatočníci riadiť ná-
pomocným pravidlom „troch pevných bodov“ - lezec sa vždy drží na stene 
aspoň na troch bodoch, t.j. v pohybe je buď jedna ruka, alebo jedna noha a 
ostatné končatiny sú v kontakte so stenou na úchytoch alebo stupoch. Po-
dstatnú časť pohybu nahor, ale aj do strán, musia vykonávať hlavne dolné 
končatiny. Ruky slúžia len na udržanie stability. Horné končatiny sa svalovo 
zapájajú viac až keď lezec lezie v previsnutých profiloch, no tie sú pre za-
čiatočníkov vhodné až po výbornom osvojení si pohybov techniky v kolmom 
a mierne previsnutom pohybe. Pri lezení hore presúvame panvu nad opornú 
nohu a potom sa na tejto nohe zdvihneme (Baláš, Strejcová, Vomáčko, 
2008). 

Neuman et al. (1999) tvrdí, že v prípade pôsobenia síl mimo oporu 

nôh je dosiahnutie rovnováhy potrebné zvýšeným svalovým úsilím rúk. Za-

čínajúci lezci by  sa mali postupne učiť prenášať váhu na prednú časť chodi-

dla a na špičku a touto plochou aj na stupy stúpať.  

 Koordinácia pohybov nahor by mala neustále vychádzať z plynulého 

presúvania ťažiska do rovnovážnych polôh. Najlepšie je, ak máte ťažisko 

priamo nad stupom, na ktorom stojíte. Potom ruky nenesú takmer žiadnu 

váhu a všetko je na nohách. (Král, 2010 b) 

Snažíme sa, aby telo bolo ďalej od steny, tak získame prehľad o 

rozmiestnení chytov a stupov a priestor pre potrebný pohyb. V položenej 

ceste to má význam aj v tom, že stup je zaťažovaný kolmo dole a pozícia na 

ňom je istejšia, ako keď sme "prilepený" na stenu (Zvonek 2014). 

CHYBY:  

-  Tzv. „rebríkové lezenie“ – keď lezenie nevychádza z pohybu nôh, ale prio-

ritne z pohybu paží. Lezec má v tomto prípade cestu akoby „vyzhybuje na 

rukách“ a nohy akoby len „ťahal“ za telom. 

- Lezci sa príliš naťahujú, často nevyužívajú naplno vyššie stupy, na platniach 

im nohy zo stupov kĺžu, pretože na nich už v takejto polohe nevedia vyvinúť 

potrebný tlak a pohyb majú omedzený. 
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- Ďalšou častou chybou  je trhavý pohyb. Lezenie na stene si vyžaduje aj 

presné našľapovanie na stupy. Nesprávne položenie nôh na stupy nám 

neumožní efektívne pracovať s ťažiskom tela a pri pootočení chodidlá hrozí 

„ušmyknutie“ nohy zo stupu (Baláš, Strejcová, Vomáčko, 2008). 

- Pohyb paží predbieha pohybu nôh. Potom hrozí pretočenie spomínane aj 

pri statickom postavení, tzv. "dvere". Telo sa akoby otvorí von od steny. Aby 

sa tomu zabránilo, lezec musí mať voľne visiacu nohu nasmerovanú chodi-

dlom na stranu zaťaženej nohy aby sa z nej stalo vyvažujúce kyvadlo. Vytvára 

ňou protiváhu vtedy, keď sa naťahuje k postrannému úchytu a má oporu len 

v jednom stupe.  

- Bezmyšlienkovitý lezecký postup –  lezec postupne pri lezení skúša obchy-

távať úchyty, preberá ich rukami, hľadá ten najvhodnejší úchop, hľadá stupy 

a tým sa rýchlo unavuje (Vomáčko, Boštíková, 2003).  Je dôležité vopred si 

trasu pozrieť, preskúmať úchyty zo zeme- aký je to úchyt, kde zaberá, ako sa 

na ňom vytočím pre pohyb k ďalšiemu kroku, kde mám aký stup, či budem 

pokračovať doprava, či doľava atď.  Urobiť si dopredu plán minimálne na 

prvé kroky a pohyby a až tak začať liezť. 

- Lezec sa pohybuje po stene v skrčených rukách- t.z., že je vždy akoby vo 

fixe. Dochádza tak k veľmi skorej únave svalov na rukách. Ruky pri lezení by 

mali byť takmer vždy len mierne pokrčené, lezec pracuje panvou a nohami. 

Panva je mierne odsunutá od steny. 

Nácvik pre zlepšenie lezeckého pohybu, cvičenia:  

Existuje množstvo cvičení a hier, ktoré môžu dopomôcť k nácviku správne 

vykonávaného pohybu po stene. Uvedieme niekoľko aj z vlastnej praxe: 

- kríženie rúk pri traverze, uvedomelé kríženie nôh- cvičenie na správne 

polohovanie tela a ovládanie ťažiska. Snažte sa pri traverze sústrediť na to, 

že niekoľkokrát použijete zámerne kríženie rúk alebo nôh. Môžete si vytýčiť 

počet prekrížení na určitom úseku 

- lezenie len vo vymedzenom území, napr. si natiahneme pozdĺž traverzu lano 

alebo nakreslíme čiaru, ktoré nám vymedzujú územie nad a pod (pre deti 

môžeme túto hranicu nazvať riekou, v ktorej sú krokodíly a oni do nej nesmú 

spadnúť). Lezec sa snaží v prvom kole chytať všetky úchyty a stupať všetky 

stupy len nad lanom–čiarou, v druhom kole len pod lanom–čiarou a v treťom 
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kole má lano medzi a chýtá úchyty nad l lanom–čiarou a stupy používa vš-

všetky, čo sú pod lanom–čiarou 

- prekonávanie prekážky pri lezení- napr. prelezenie cez kruh, cez palicu, 

preliezanie spolulezca alebo viacerých spolulezcov priamo na stenepri trave-

rze 

- zbieranie predmetov zo steny - musíme pri tom uvoľniť jednu ruku a udržať 

sa. Zbierajú sa napr. gumičky, kolieska všetky alebo len predmety jednej far-

by a pod.  

- prezenčka pri lezení - účastnící na hodine zapíšu svoju prítomnosť na papiere, 

znázorňujúce prezenčky. Papiere sú spolu s perami pripevnené na stene a 

úlohou je, aby sa lezec zapísal na čo najviac papierov. V momente podpisu 

musí uvoľniť jednu ruku, udržať rovnováhu, aby nespadol. Podobná je aj hra 

v družstvách kedy družstvá kreslia postupne postavičku, kto ju nakreslí skôr 

celú, vyhráva. V družstvách sa deti striedajú po jednom a naraz môže jedno 

dieťa nakresliť iba jednu časť tela. Štartuje sa stále z určeného úchytu a po 

nakreslení musí lezec zliezť dole do štartovacieho úchytu, až tak môže vyraziť 

kresliť ďalší z družstva 

- lezenie s predmetom na hlave (plastový pohár, gumička atď.), lezec lezie s 

určeným (ľahkým, tupým, aby neubližil ostatným pri prípadnom páde z 

hlavy) predmetom na hlave snaží dôjsť čo najďalej bez toho, aby mu daný 

predmet z hlavy spadol (napr. šnúrka, plastový pohár, gumička, kus látky 

atď.) 

- zrkadlo – jeden lezec predlieza a druhý po ňom opakuje všetky pohyby buď 

na rovnakej trase ide presne za ním, alebo sú napr. vedľa seba, pohyby hore 

dole, doľava, doprava sú u nich totožné, no úchyty a stupy má každý iné 

- pavúčia sieť – jeden lezec je na stene a druhy stojí na zemi a v ruke má tenký 

špagát. Lezec má za úlohu tento špagát pri traverze rôzne omotávať okolo 

úchytov na stene a vytvárať tak tzv. pavúčiu sieť. Po dokončení siete sa 

vystriedajú a druhý lezec túto sieť zo steny odmotáva preč z úchytov 

- pohybovanie sa podľa čísel od 1-10. Označia sa chyty číslami (alebo aj 

písmenami) a lezec má za úlohu pohybovať sa po stene tak, že postupne 

nasleduje zaradom čísla(písmená). Každý chyt s číslom musí chytiť oboma 

rukami a až tak lezie k nasledujúcemu čislu (písmenu). Pohybovanie sa podľa 

mapy , prípadne podľa farebných kombinácii (podobné hre twister) – lezec sa 
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posúva podľa určenia (nohou P,Ľ a rukou P,Ľ), vždy sa mu určí akou ko-

končatinou a kde sa má pohnúť   

 

TECHNIKA PRI PRÁCI S NOHAMI A RUKAMI 

Správna technika pri lezení nie je založená iba na čo 

najefektívnejšom postavení tela a jeho stability, ale rovnako tak na správnej 

práci hlavne nôh a rúk. Nie je jedno akým spôsobom na stupy stúpame a ako 

úchyty chytáme. V nasledujúcich kapitolách si ukážeme správne používanie 

úchytov a stupov a niekoľko postupov či cvičení ako sa to správne naučiť. 

Technika práce nôh a rúk je dôležitá hlavne preto, že si pri jej správnom 

použití znížite námahu vo svaloch a predídete prípadným zraneniam (na-

tiahnutie pútka pri nesprávnych uchopeniach alebo náhlych pošmyknutiach 

atď.) 

TECHNIKA POHYBOV NÔH: 

K lepšej technike v lezení vo veľmi veľkej miere napomáha správne 

vykonávaná práca nôh na stene. Ak lezec používa stupy správne a rovnako 

efektívne sa po nich aj pohybuje, silovo sa unavý omnoho neskôr. Začínajú-

cich lezcov (ak majú obuté lezečky) učíme stúpať na stupy prednou palcovou 

plôškou chodidla – obr. 6a,b. To umožňuje efektívnejšie zaťažovať aj menšie 

stupy, vykonávať na nich rotáciu chodidla a lepšie tak koordinovať lezecký 

pohyb.  

Pokladajte svoje lezečky na stupy veľmi precízne, tlačte na špičku to-

pánky. K stene sa postavte čelom, kolená majte mierne vytočené von. Je 

dosť jednoduché vedieť si stupnúť na veľký stup, no správne postavenie sa 

na malý stup, aby bol pohyb efektívny, si už vyžaduje určitú prax. Pohyb by 

ste mali vykonávať na prednej časti chodidla (špičky) - na prvých prstoch 

nohy (Lipenská) 

Snažte sa čo najviac sily vyvíjať na nohy,  aby niesli čo najväčšiu váhu 

tela, pretože sú silnejšie ako ruky. Toto pravidlo najviac uplatníme pri lezení 

položených kolmých ciest (Zvonek, 2014) 

Ruky síce môžete trénovať, ale nikdy ich nebudete mať silnejšie než 

nohy. Najjednoduchší spôsob, ako si rukami pomôcť oddýchnuť je presunu-

tie časti hmotnosti tela na silnejšie nohy (Král, 2010a).  
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Veľká energia vychádza z nôh a hlavne sa tieto svaly len tak  ľahko 

neunavia. Sila v nohách by mala byť samozrejmá. Pre ich lepšiu prácu sa ob-

čas odporúča aj ich posilnenie v podobe cvičení na to určených – pre lezenie 

sú to napr. výpony na špičkách, drepy, drepy na jednej nohe, zanožovanie a 

prednožovanie nohy. S prijateľnou záťažou to prinesie zlepšenie skoro. 

(Vomáčko, Boštíková, 2003). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6a,b správne stúpanie na stupy prednou plochou špičky (autorov zdroj) 

 

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa dá na stupoch stáť: 

- klasické stúpanie na stup zvrchu na špičku na čo najlepšiu časť stupu,  

stúpanie na trenie (nestojíte na stupe, iba sa na trenie odtláčate, zatlačením 

špičky, o stenu buď jednou nohou alebo oboma, obr. 7a 

- vy(za)loženie päty na (za) chyt -  dokážeme tak preniesť časť váhy na nohu 

a aj sa cez ňu 

pretlačiť a nadvihnúť sa vyššie.  Lipenská (2010) popisuje postup akým do-

siahnete úspešné vykonanie tohto pohybu tak, že pätu založíme za vonkajšiu  

časť, koleno vytočíme von, noha by mala byť rovnobežná so zemou a ťažisko 

prenesieme smerom k päte - obr.7b varianty. Král (2010 a) o tomto spôsobe 

stupu dopĺňa, že ak sa chceme zavesiť za pätu, stup by mal byť približne vo 

vodorovnej výške chytov a na zavesenú nohu by sa mala preniesť  časť našej 

váhy. Na päte tak môžeme visieť pomerne dlho. Odpočinieme si a môžeme 

vyklepať jednu ruku po druhej. Long (2010) tvrdí, že v miernom previse býva 

„zaháknutie“ päty efektívne, funguje to ako tretia ruka a umožní nám to 
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pustiť  jednu ruku z chytu. Pätu môžeme založiť aj za plochu hrany  (nie za 

stup), má to podobný efekt oddychu 

- založenie špičky alebo oboch špičiek za chyt – pridržíme sa špičkou o chyt 

alebo o hranu steny, aby nám „nevyleteli“ nohy, udržíme si tak stabilitu tela 

a dokážeme tak urobiť ešte o niekoľko krokov rukami či voľnou nohou vyššie. 

Môžeme „zaháknuť“ aj obe špičky. V tomto prípade nás špičky pridržujú 

o chyt tak pevne, že sa o ne vieme vyvesiť tak, že k tomu nepotrebujeme 

žiadne úchyty a dokážeme dočiahnúť chyty na opačnom konci – obr. 7c va-

rianty visu.  

- noha proti nohe – stup akoby stlačím z oboch strán špičkami proti sebe, 

obkolesím ho spredu i zozadu tlakom špičiek (hlavne v previse alebo streche) 

alebo prípadne stláčame proti sebe dva stupy pätou špičkou, alebo oboma 

pätami – obr. 7d varianty 

- založenie kolena – koleno založím (opriem) o úchyt a odľahčím tak ruky 

a celé telo – obr.4c 

- „zakozenie“ kolena smerom dole- stúpime na stup špičkou a koleno vytočím 

smerom dole akoby k zemi. Telo tak dostaneme takmer bez námahy bližšie 

k stene, vytočené bokom k stene a dokážeme pohodlne dočiahnúť vyššie 

chyty v statickom zafixovanom postavení. Využíva sa hlavne v miernych 

a väčších previsoch. Podľa Zvoneka (2014) je kozia noha pozícia, kedy jedna 

noha stojí na hrane vonkajšej a druhá na hrane vnútornej, telo je vytočené 

do strany,  obr.7e  varianty 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7a-stúpanie na trenie, varianta jednou nohou a oboma nohami (zdroj autora)  
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obr.7b-založenie päty za stup - varianty  
(zdroj autora) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      obr.7e technika „vykozenia“ nohy - varianty 
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obr.7b-založenie špičky (jednej alebo oboch) za stup -  varianty (zdroj autora) 
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CHYBY:  

- stúpanie celou plochou nohy, prípadne bočnou časťou chodidla- čím väčšia 
plocha nohy je na stupe, tým skôr noha zo stupu zošmykne a lezec nedokáže 
rotovať v členku pre prípadný pohyb a naváženie sa doboku alebo hore - obr. 
8a 

- prílišné naťahovanie sa na stupoch za úchytmi, nohy majú tendenciu 
zošmyknúť sa - obr. 2a 

- nesprávna,  častokrát unáhlená a nepresná výmena nôh na stupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 7d varianty stisku stupu nohami- špičkami, pätami (zdroj autora) 

 

Nácvik pre správne vykonanie  techniky práce nôh: 

- Menenie nôh na jednom stupe. Na jednom stupe (väčšom) môžeme 

vymieňať nohy priložením - položíme jednu špičku tesne ku druhej 

a vymeníme tak nohy, vhodné pre väčšie stupy. Ďalšou technikou je výmena 

poskočením či pretlačením vymeníme – špičku položíme tesne nad druhú 

a pomalým pretlakom alebo poskokom vymeníme nohy na stupe – technika 

skôr pre menšie stupy). Môžeme to skúšať najprv v lezečkách a neskôr napr. 
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s jednou lezečkou a jednou topánkou, alebo s dvoma topánkami, a dvoma 

odlišnými topánkami a pod. - obr. 8b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Pivotovanie na stupoch - stojím pevne na dvoch stupoch, a držíme sa oboma 

rukami úchytov. Snažíme sa vytačať, kývať do strán, zo strany na stranu.  

Nohu tak vytáčam v členku, bokom čo najtesnejšie k stene. Obmeny: stojíme 

iba na jednej nohe a pomalým pohybom sa na nej vytočíme k stene bokom 

čo najbližšie. Krúžime bokmi a a krčíme sa čo najviac v kolenách a prenášame 

váhu zo strany na stranu, stojíme oboma nohami na stupoch. Ďalšia varianta 

je vytočiť sa na oboch stupoch bokom k stene a pustiť na chviľu vonkajšiu 

nohu zo stupu, to iste na druhú stranu.  

- Kríženie nôh – pri lezení, traverzovaní sa snažíme krížiť nohy 

- Tliesknutie – lezec stojí pevne oboma nohami na vybraných stupoch, drží sa 

oboma rukami na úchytoch, úlohou je tliesknuť rukami pred telom, neskôr za 

telom a opäť sa rukami uchytiť na stenu bez spadnutia na zem. Vyvíja sa tak 

tlak na nohy. 

Cvičenia pre zlepšenie techniky používania nôh:  

- pri každom kroku sa snažíme ísť hore najprv nohami a až potom krok rukami. 

Nohy by mali byť pod ťažiskom, aby telo zostalo v kompaktnom postoji. Keď 

sme v tejto pozícii, mali by sme skúsiť dvakrát postúpiť nohami a až potom 

presunúť ruky. Tak si rýchlo všimneme, že postup čo i len jednou nohou na 

vyšší stup nám dovolí dosiahnuť na vyšší úchyt (Vomáčko, Boštíková, 2003). 

obr.8a nesprávne 

stúpanie strednou nohy 

plochou nohy (zdroj 

autora) 

 

 

Obr.8b správna technika výmeny nôh na stupe cez špičku 

priložením nohy nad nohu (zdroj autora) 
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- variáciou môže byť, že chytáme úchyty smerom hore len jednou rukou, 

potom oboma naraz (úchyt chytíme pravou rukou, posunieme obe nohy 

vyššie, ľavú ruku máme voľne pri tele, opäť pokračujeme pravou rukou a zas 

nohy vyššie atď.), práca nôh tu bude dôležitá rovnako ako aj ťažisko tela, 

panvu musíme tlačiť k stene hlavne v momente, keď prehmatávame 

- klasickým cvičením pre zlepšenie práce nôh je lezenie „nohand“, t.j. bez 

použitia rúk. Najlepšie sa vykonáva na položenej, rovnej alebo kolmej stene 

- pri lezení používame iba čo najmenšie stupy, prípadne nejaké vybrané 

- jednu trasu ideme viackrát (rovnaká variácia úchytov), no použijeme vždy iné 

stupy 

- na kraj veľkého stupu, kde sa stup opiera o stenu postavíme mincu (nastoja-

to, potom naležato, rôzne veľkú), lezec sa snaží stúpať stupy jemne len na 

okraj, aby mincu nezhodil 

- lezenie s predmetmi v ruke – napr. mäkké penové loptičky, kúsky molitánu 

a iné. Predmety obmedzujú celý rozsah úchytu v rukách, preto lezci musia 

dbať hlavne na správnu prácu nôh a tlak v nich.  Kladú sa vyššie nároky na 

prácu s nohami 

- lezenie poslepiačky – v tomto prípade musí lezec zaujať rovnovážnu polohu, 

postaviť  

sa na nohy a až potom je schopný urobiť ďalší pohyb. Pri tomto cvičení robí 

druhý lezec navádzača a chytača. Zmyslom je uvedomiť si polohu tela, „sl-

epý“ lezec vníma pohyby inak 

- lezci majú k sebe zviazané ruky alebo nohy – sú tak obmedzení v úchytoch a 

pracujú viac s nohami 

- Lezec si nájde dva stupy, na ktoré sa postaví a snaží sa z nich obchytať čo 

najviac rôznych úchytov naokolo. Nesmie sa však z týchto stupov „odlepiť“ 

alebo z nich spadnúť 

- Nakreslite si na stenu fiktívne stupy v podobe malých bodiek a snažte sa ich 

„stúpať“ na trenie, vytvorte špičkou na stenu, kde sú fiktívne stupy (bodky) 

tlak, zatlačte na špičku čo najviac 

 

TECHNIKA PRI PRÁCI S RUKAMI 

Nemenej dôležitá je  pri lezení technika práce rukami. Je veľmi pod-

statné ako dané úchyty chytáme a ako „zaberajú“. Poznáme niekoľko druhov 
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úchopov a niekoľko možných spôsobov ako dané úchyty chytať. Odvíja sa to 

napríklad od veľkosti, polohy, tvaru chytu. Využívanie niektorých druhov 

úchytov extrémne zaťažuje šľachy ruky a vôbec  sa neodporúča pre zač-

iatočníkov, pretože tak dochádza k častým dlhodobým zraneniam. 

Zo základnych spôsobov úchytov vhodných pre začiatočníkov poz-

náme (obr.9a-d):  Pozitivní úchop - madlo; bočný úchop tzv. "bočák";  stisk;   

spodný úchop nazvaný "spoďák" 

Pokročilí lezci využívajú ešte ďalšie úchyty ako (obr.10a-f):  dierka 

(jednodierka, dvojdierka, je potrebná dobrá silová pripravenosť flexora prsta) 

; kapsa (diera na viac prstov) ;  oblina (uchytiť ho čo najväčšou plochou dlane 

a tlačiť doň) ;  hrana, na trenie;   malá lišta;   zápor. Pre začínajúcich lezcov sú 

tieto druhy úchytov nebezpečné, môže dôjsť k zraneniu prstov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9a- madlo, varianty úchopu (zdroj autora)   

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    obr.9b bočák (zdroj autora)       obr. 9c stisk (zdroj autora) 
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Obr. 9d spoďák – varianty úchopu (zdroj autora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 10a dierka- jednodierka, dvojdierka (zdroj autora)      obr. 10b malá kapsa (zdroj autora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.10b kapsa (zdroj autora)  obr.10c oblina (zdroj autora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.10d hrana         obr.10e chyt na trenie  obr.10f malá lišta 
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Nerovnomerné rozloženie hmotnosti cez prsty má za následok väčší 

potenciál pre zranenie. Je dobré rozložiť si hmotnosť pri úchyte rovnomerne 

na všetky prsty. Pomáha to tiež zabezpečiť, aby všetky prsty zosilneli rov-

nakým tempom a zároveň minimalizovať zranenia (www.rockclimbtips.com). 

Úchyty sa dajú držať v rôznych smeroch a rôzne sú aj polohy prstov 

pri ich uchopení. Prsty sa snažte držať čo najviac spolu, aby ste sa vyhli ich 

vykĺbeniu. Existuje otvorený, polouzavretý a uzavretý typ úchopu. Všeobecne 

platí, že čím ťažšie sa nám úchyt drží, tým skôr použijeme uzavretejší spôsob 

uchytenia. Ten je však aj najmenej zdravý. K zovretiu úchytu môžete používať 

aj palec zboku a dosiahnuť tak lepšie držanie ľahkým stlačením úchytu po-

mocou palca zboku. 

Otvorený úchop – obr. 11a kĺby prstov vytvárajú na úchyte tupý uhol. Je to 

najšetrnejší úchop a je veľmi vhodný pre začiatočníkov, zranenie je najmenej 

pravdepodobné. Zvládnutie otvoreného úchopu, väčšieho ako 90° umožní 

liezť často aj ťažké cesty a nemusíte sa pritom báť zranenia (šľachy, pútka, 

kĺby). Treba ho využívať čo najčastejšie (www.boulder.cz) 

Polouzavreté úchop – obr. 11b - prsty vytvárajú pravý uhol. Je to tiež po 

zdravotnej stránke celkom priateľný úchop.  Používajte často otvorený alebo 

polouzamknutý úchop - uhol 90 stupňov a viac a časom si naň zvyknete, 

prsty sa prispôsobia, zosilnejú  a  budete to robiť prirodzene bez pre-

mýšľania. Nezvykajte si chytať menšie úchyty zatvoreným úchopom, ak ich 

neviete podržať ešte na ne nie ste pripravený (www.rockclimbtips.com). 

Zatvorený úchop – obr.11c - úchop držíme ostrým uhlom v prstoch. Je to 

najnebezpečnejší, aj keď veľmi účinný spôsob uchytenia (www.boulder.cz).  

Predstavuje veľmi pevný spôsob, ako sa dá udržať aj na veľmi malých úch-

ytoch. Nevýhodou je extrémna záťaž v prstových kĺbov. V ostrom uhle sú 

prsty  prelomené v posledných dvoch článkoch,  kĺb zviera medzi 1. a 2. člá-

nkom prstov spomínaný ostrý uhol. Posledné dva články prstov sú pri tomto 

štýle úchopu v  hperextenzii a preto môže častokrát dôjsť k ich preťaženiu. 

(www.rockclimbtips.com). Pre začiatočníkov je tento spôsob úplne nev-

hodný. 

Často sa využíva aj úchop so „zámkom“ palca zhora. Je nebezpečný, pretože 

palec je na vrchole prstov a vyvíja na nich tlak, hlavne na prvý prst, hmotnosť 

nie je rozložená na všetky prsty – obr. 11d 

http://www.rockclimbtips.com/
http://www.boulder.cz/
http://www.rockclimbtips.com/
http://www.boulder.cz/
http://www.rockclimbtips.com/
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Obr.11a správne uchytenie-otvorený úchop obr.            11b–správny spoôsob úchytenie v uhle 90°uhle 

(zdroj autora)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
obr.11c,d nesprávne spoôsoby úchytu menej ako 90° zámok s palcom (zdroj autora) 

 

 

CHYBY:    

- príliš pevné kŕčovité držanie úchytu 

- uhol medzi prstami a rukou je menši než 90° (zdraviu neprospešné!) 

- na úchyte je minimálna plocha prstov v kontakte s úchytom 

- Nepoznáme možnosti úchytu. Chytáme všetky úchyty zvyčajne len zhora 

a nie tak, ako „zaberajú“  

- chytáme zbytočne malé úchyty, no zlým spôsobom (uzavretým úchopom), 

správny spôsob je pre začiatočníkov ťažký a nemajú na nich silu v prstoch. 

Treba si vyberať radšej väčšie úchyty a chytať ich biomechanicky správne, 

aby nedošlo k presileniu prstov  

Nácvik pre správne vykonávanie pohybov rúk (úchyty si pri nácviku vyberajte 

väčšie):  
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- výmena rúk na úchyte počas lezenia: priložením ruky k ruke a následným 

priložením alebo prst po prste jednu ruku za druhú. Ďalšou možnosťou 

nácviku môže byť kríženie rúk na úchyte 

- predĺženie- jednou rukou urobím krok dva, trikrát, predĺžim pohyb rukou 

prichytením si úchytu 

- Odtláčanie od úchytu,  od steny na trenie. Opretie ruky dlaňou o plochu 

steny alebo o úchyt  

Techniku lezenia ovplyvňuje aj vaša pohyblivosť, „stuhnutí“ a „poskr-

acovaní“ lezci a lezci s pohybovými hendicapmi ťažko vykonajú pohyb bio-

mechanicky správne. Musia o to viac zapojiť do pohybu silu paží a technika je 

už neefektívna z hľadiska úspory energie (Lipenská). 

Všetky spomínané pravidlá zaujatia čo najefektívnejšej polohy tela na 

stene pri lezení sa vzťahujú na položené, kolmé až mierne previsnuté profily, 

pretože tie sú pre začínajúcich lezcov najmenej komplikované a najlepšie je 

osvojiť si čo najlepšiu techniku v týchto profiloch. Začiatočník by sa mal poh-

ybovať na zložitejších profiloch akými sú napr. previsy, veľké previsy, strechy, 

hrany, špáry až po dobrom a správnom osvojení si techniky na profiloch zák-

ladných.  

Dodržiavaním vyššie spomínaných zásad a postupov môžeme aspoň 

uľahčiť náš pohyb na stene a jednoduchšie sa tak priblížiť k úspešnému 

a technicky správne prevedenému prelezu. 

 

ZÁVER 

Lezenie patrí dnes k rýchlo sa rozvíjajúcim športom. Budovanie 
umelých lezeckých stien vo viacerých mestách otvorilo k tejto pohybovej 
aktivite prístup širokej verejnosti. V dnešnej dobe by sa mali školy snažiť 
zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a zaujať študentov niečím novým, 
netradičným.  

Lezenie v zmysle pohybu, nepatrí medzi športy, kde sa nácvik zhodu-
je rovnako s finálnym prevedením (napr. ako v športovej gymnastike). Aj keď 
sa nejakú techniku dokonale naučíme, musíme ovládať aj jej reálne prevede-
nie v praxi, v podmienkach, ktoré sa neustále menia (veľkosť a druh úchytov, 
poloha tela a jeho segmentov, sklon steny atď. (ALBESA,  LOVERAS, 2001). 

Technika v športovom lezení je veľmi zložitá a nedajú sa tu určiť 
presné pravidlá, ktoré by boli všeobecne platné a zabezpečili nám úspešný 
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prelez. Každá cesta je iná a aj keď nemáme živého súpera, na ktorého mus-
musíme reagovať a prispôsobovať mu „hru“, našim súperom je „súboj“ s 
trasou. Nenájdeme dve totožné cesty, bouldre, na ktorých platia rovnaké 
zásady pre ich úspešné prelezenie.   

V našej publikácii sme sa snažili poskytnúť pedagógom postupy a 
usmernenia správnej techniky pri výučbe boulderingu na školách a pre lepšie 
pochopenie sme článok obohatili o obrazové prílohy a prehľadné cvičenia na 
nácvik.  Je veľmi dôležité, aby vyučujúci vedel predviesť deťom správne 
ukážky, pretože deti sa učia hlavne opakovaním. Rovnako dôležité je vedieť, 
aké chyby pri prevedení môže cvičiaci urobiť aby mohla nasledovať ich zo 
strany pedagóga. 

Cieľom každého pedagóga či inštruktora by malo byť dosiahnúť  čo 
najvyššiu úroveň správnej techniky pohybu, pretože tá umožňuje liezť s čo 
najmenším úsilím, dosahovať na vzdialenejšie úchyty, preliezať ťažké miesta 
a pod. Dobrá technika je teda tá, „ktorá nám umožní realizovať štýl potrebný 
na dosiahnutie požadovaného cieľa optimálnym spôsobom“( TEFELNER, R., 
1999, s. 37).  
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Streszczenie: Celem  niniejszego opracowania 
jest  analiza prawnych regulacji i praktyki w 
obszarze orzekania przez sąd rodzinny środka 
wychowawczego w postaci zobowiązania do 
podjęcia pracy przez nieletnich. Zobowiązanie 
do pracy orzekane wobec nieletnich nie wystę-
puje explicite w statystykach sądowych, co 
powodowane jest przez specyficznie polskie 
uwarunkowania systemowe oraz sposoby 
gromadzenia i opracowania danych statystycz-
nych w wymiarze sprawiedliwości. Jednakże 
wnioski z analizy literatury przedmiotu i wyniki 
wieloletnich obserwacji funkcjonowania syste-
mu profilaktyki społecznej i resocjalizacji nielet-
nich pozwalają sądzić, że zobowiązanie do 
podjęcia pracy ma duże znaczenie wychowaw-
czo-resocjalizacyjne dla nieletnich wywodzą-
cych się z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie dzieci 
nie są wychowywane ani socjalizowane do 
pracy, jak również w odniesieniu do dzieci i 
młodzieży pochodzących z rodzin o średnim i 
wyższym statusie społecznym i materialnym. W 
dobie wahającego się poziomu bezrobocia 
dotykającego głównie młodych ludzi - absol-
wentów szkół różnego szczebla - problem 
wychowania do pracy i w pracy wydaje się 
aktualny i zdecydowanie wymaga głębszych i 
wieloaspektowych analiz. 
 

Abstract. The purpose of this paper is to ana-
lyze legal regulations and legal practice in the 
area of adjudicating by juvenile courts an 
educational measurement in the form of an 
obligation to undertake work service by juve-
nile offenders. Work service adjudicated with 
respect to juvenile offenders does not explicit-
ly occur in court statistics, which is caused by 
the specific conditions characteristic of the 
Polish system, as well as the methods of 
gathering and developing statistical data in 
the justice system. Nevertheless, the analysis 
of the source literature, along with the results 
of long-term observations of the functioning 
of the system of  social prevention and reha-
bilitation of juvenile offenders, allow to con-
clude that work service is of considerable 
educational and rehabilitative importance in 
relation to the juvenile offenders from dys-
functional families, in which children do not 
receive a work-oriented education and sociali-
zation, as well as the children and youth from 
families with middle and higher social and 
material status. In the era of the fluctuating 
unemployment  rate, affecting mainly young 
people – graduates of schools of various 
levels, the issue of education for work and at 
work seems to be topical  and definitely needs 
more in-depth and multi-faceted analyses. 
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Wprowadzenie 

Pedagogika pracy jako subdyscyplina naukowa, „której przedmiotem badań 

są pedagogiczne aspekty relacji: człowiek – wychowanie – praca” [Wiatrow-

ski 2012, 75] wśród swoich obszarów badawczych mieści także „zagadnienia 

wychowawcze z akcentem położonym szczególnie na wychowanie przez 

pracę”. Współcześnie w obszarze profilaktyki i resocjalizacji młodzieży akcen-

tuje się kształcenie zawodowe, a właściwie pedagogikę zawodową [Wiatrow-

ski 2012, 76]. Zdecydowanie – jak wskazują wyniki badań literatury przed-

miotu – praca jako środek zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzie-

ci i młodzieży ma ugruntowane podstawy i długą tradycję w polskiej teorii i 

praktyce resocjalizacyjnej [Czapów 1978, 262-266; Jedlewski, Czapów 1971, 

380-386; Pytka 2000, 273]. 

Praca w resocjalizacji nieletnich w świetle analizy literatury przedmiotu 

Pedagogiczny aspekt zobowiązania do podjęcia pracy jest bezdyskusyjny i ma 

doniosłe znaczenie w procesie resocjalizacji i późniejszej readaptacji spo-

łecznej, tak w odniesieniu do dorosłych, jak i do nieletnich sprawców czynów 

zabronionych.  Tym bardziej jego nikły udział w orzecznictwie sądów rodzin-

nych w sprawach nieletnich wymaga refleksji i pogłębionej analizy. „Pogląd, 

że praca jako satysfakcjonujące zajęcie jest najlepszym sposobem na realiza-

cję potencjału ludzkiego, był i jest wielokrotnie lansowany w nauce - obecny 

jest w niemal wszystkich systemach religijnych i filozoficznych. Przegląd lite-

ratury dotyczącej roli pracy w życiu człowieka pozwala identyfikować wiele 

ujęć tego zagadnienia” [Wolska 2009, 14].  

Myśl resocjalizacyjna, która pojawia się wyraźnie w II połowie XIX wieku (ale 

już w XVI wieku powstają pierwsze instytucjonalne inicjatywy nakierowane 

na poprawę, głównie przez ekspiację religijną) osób naruszających prawo i 
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normy społeczne, opierała się na wychowaniu i korekcji właśnie poprzez 

pracę. Praca zaś miała znaczenie środka dyscyplinującego, poprawczego, 

kształtującego charakter, co widoczne jest w opisywanych szeroko w litera-

turze statutach i regulaminach funkcjonowania placówek dla przestępców, a  

także włóczęgów i biedoty [por. Raś 2011; Kalinowski, Pełka 2003; Duka-

czewski 2007, 38-41; Ceillard-Cybulsky 1968]. Po II wojnie światowej na te-

renie Polski, kiedy w pedagogice polskiej dominował radziecki system Antona 

Makarenki, idee pracy kształtującej charakter „nowego człowieka – komuni-

sty” pozostawały formalnym zapisem, natomiast „w praktyce wyrażały się w 

zwyczajowym wychowaniu przez pracę, która przybierała najczęściej karyka-

turalne formy i prowadziła do ewaluacji etosu pracy” [Urban 2003, 131]. Tym 

samym środek wychowawczy w postaci zobowiązania do podjęcia pracy ma 

zdecydowanie złe konotacje historyczne w polskim systemie resocjalizacji 

nieletnich. Bronisław Urban powołując się na publikacje Zdzisława Jędrze-

jewskiego i Wiesława Theissa traktujące o pierwszym zakładzie karnym dla 

więźniów młodocianych w Jaworznie [Jędrzejewski 1961] stwierdza, że 

„Formalnie Jaworzno eksponowało cele wychowawcze; przedstawiane było 

jako szansa i dobrodziejstwo dla młodzieży ze strony państwa. (…) Bezpo-

średnią konsekwencją makarenkowszczyzny było więc wychowanie przez 

pracę, co w przypadku Jaworzna oznaczało ciężką pracę w kopalni. Lżejsza 

praca (ślusarnia) i kształcenie zawodowe były dostępne dla więźniów „już 

poprawionych” i uległych wobec bezwzględnych przepisów oraz autorytarnej 

administracji i młodzieżowego aktywu” [Urban 2003, 137; Szwagrzyk 2015]. 

Właściwie aż do przełomu 1989 roku polska resocjalizacja instytucjonalna to 

w istocie reedukacja zakładowa, w której ciężka praca fizyczna była środkiem 

do zmiany wroga politycznego w prawego obywatela [Urban 2003, 137]. Pod 

koniec lat 80. XX wieku roku rozpoczął się proces zamian społeczno-

politycznych, czego symbolem są na pewno pierwsze częściowo wolne wy-

bory czerwcowe, a dla wychowania i resocjalizacji to zdecydowanie rozpo-

częcie systemowych zmian tak ideowych jak i instytucjonalnych. Wieloletnia 

reforma zakładów dla nieletnich skutkowała licznymi zmianami na poziomie 

regulacji ustawowych oraz systematycznym wprowadzaniem innowacji w 

organizacji więziennictwa i instytucji wychowawczo-resocjalizacyjnych dla 

młodzieży [por. Pytka 2000].  
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Reformy społeczno-polityczne lat 90. XX wieku pociągnęły za sobą zmiany w 

liczbie i strukturze przestępstw. Abstrahując w tym miejscu od wszystkich 

przyczyn tego stanu rzeczy, koniecznym jest zaakcentować sytuację nielet-

nich, których (również na skutek zmian w sposobie gromadzenia danych 

statystycznych na poziomie centralnym) aktywność „kryminalna” zaczęła 

zajmować znaczące miejsce w obrazie popełnianych czynów karalnych w 

Polsce. Jak pisze Barbara Stańdo-Kawecka – „dla kryminologów nie ulega 

wątpliwości, że dane statystyczne dotyczące przestępczości zarejestrowanej 

przez policję nie odzwierciedlają faktycznych zmian tego zjawiska. Obraz 

przestępczości w statystykach policyjnych uwarunkowany jest szeregiem 

czynników innych niż rzeczywiste zmiany w jej rozmiarach i strukturze. Do 

takich czynników należą np. stopień gotowości obywateli do meldowania 

policji o popełnionych przestępstwach, podejście policji do rejestrowania 

zgłoszonych przestępstw oraz zmiany ustawodawcze, które powodują, że 

pewne zachowania stają się przestępstwami, chociaż wcześniej nie były za-

bronione prawem karnym bądź były zabronione jako  wykroczenia  i w 

związku z tym nie figurowały w statystykach przestępstw, w odróżnieniu od 

większości państw Europy zachodniej w Polsce prowadzi się niewiele długo-

falowych i systematycznych badań empirycznych, które pozwalałyby na sza-

cowanie rozmiarów i struktur przestępczości w oparciu o inne źródła niż 

oficjalne dane statystyczne [Stańdo-Kawecka 2005, 175-176]. Wraz ze zmia-

nami systemowymi na poziomie organizacyjnym (reforma zakładów dla nie-

letnich zapoczątkowana w latach 90.) uległ też zmianie katalog środków 

orzekanych w sprawach nieletnich, a proces ten trwa, choćby ze względu na 

zmiany w systemie wspierania rodziny i opieki zastępczej [Ustawa o postę-

powaniu w sprawach nieletnich; Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 roku o wspie-

raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; por. Wolan, 52-68] oraz zmiany w 

systemie  edukacji. Dziś młodzieżowe ośrodki wychowawcze są ostatnim 

środkiem wychowawczym (jako że umieszczenie w zakładzie poprawczym 

jest środkiem poprawczym orzekanych jako reakcja na dokonanie przez nie-

letniego czynu karalnego, a młodzieżowe ośrodki socjoterapii nie są już prze-

znaczone dla nieletnich przejawiających zachowania świadczące o demorali-

zacji) o charakterze stacjonarnym, jednakże proces wychowania resocjalizu-
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jącego jest w nich znacznie utrudniony ze względu na liczne ucieczki i częstą 

rotację wychowanków1.  

Zobowiązanie do podjęcia pracy rzadko jest przedmiotem analiz dokonywa-

nych przez pedagogów resocjalizacji czy psychologów, których publikacje 

traktują głównie o środkach wychowawczych o charakterze izolacyjnym, czyli 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz o zakładach poprawczych 

[por. Noszczyk-Bernasiewicz 2010, 235; Siemionow 2011, 287-297; Kamiński 

2011, 11-31]. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę tego stanu rzeczy, 

aczkolwiek warto zauważyć, że środki o charakterze „otwartym” – wykony-

wane w środowisku nieletnich są „trudno uchwytne” dla analiz empirycz-

nych, często realizowane w organizacjach pozarządowych działających na 

rzecz jednostek i grup zagrożonych niedostosowaniem społecznym i zdecy-

dowanie „niewidoczne” w oficjalnie dostępnych statystykach sądowych.  

W obszarze zainteresowań pedagogów resocjalizacji pozostają placówki wy-

chowawczo-resocjalizacyjne, które często są terenem badań empirycznych. 

Proces resocjalizacji, jego przebieg, uwarunkowania i efekty są przedmiotem 

licznych publikowanych analiz. Natomiast zdecydowanie trudno napotkać w 

gąszczu publikacji pedagogów resocjalizacji na analizy, których przedmiotem 

byłyby środki wychowawcze i ich wykonywanie w środowisku otwartym, 

jednym z nich – jak stanowi ustawa – jest zobowiązanie do podjęcia pracy. 

Zgodnie z zasadami, na których opiera się orzekanie i wykonywanie środków 

wychowawczych orzekanych wobec nieletnich, zobowiązanie do podjęcia 

pracy może być orzekane samoistnie lub w powiązaniu z innymi środkami 

wychowawczymi i niejako pozostać jednym z oddziaływań resocjalizujących 

w ramach orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym czy zakładzie poprawczym. Wśród nielicznych publikacji, 

gdzie jednym z pól zainteresowań badacza było podejmowanie pracy przez 

wychowanków placówek resocjalizacyjnych, są badania Moniki Noszczyk-

Bernasiewicz. W raporcie z prowadzonych przed kilku laty szeroko zakrojo-

                                                           
1
 Zdanie to jest wnioskiem z pilotażowych badań własnych prowadzonych w oparciu 

o obserwacje i wywiady (w ramach projektu KE JUST/2011/JPEN/AG/2902 afiliowa-
nego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym na południu RP. 
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nych badań sondażowych wśród kadry pedagogicznej zakładów poprawczych 

i schronisk dla nieletnich Autorka stwierdziła, że badani wychowawcy wy-

mieniają resocjalizację przez pracę jako skuteczną metodę zapobiegania 

przestępczości jedynie w niewielkim stopniu (3,9 % wskazań przy np. ponad 

7% wskazań na pracę z rodziną nieletniego czy 12,2 % wskazań wczesną pro-

filaktykę) [Noszczyk-Bernasiewicz 2010, 235]. Wspomniane wyżej kształcenie 

zawodowe, utożsamiane przez Zygmunta Wiatrowskiego z pedagogiką za-

wodową i praca to podstawowe środki oddziaływania resocjalizującego w 

placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Wobec nieletnich umiesz-

czonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach popraw-

czych (na podstawie Ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich z 1982 

roku w związku z demoralizacją lub popełnieniem czynu karalnego) [Ustawa 

o postępowaniu w sprawach nieletnich] stosuje się bowiem różnorakie me-

tody resocjalizacji w szkole, warsztatach szkolnych czy internacie, które to są 

elementami mikrosystemu wychowawczego w placówce. W praktyce reso-

cjalizacyjnej ze względu na uwarunkowania finansowe i systemowe w wy-

miarze sprawiedliwości i resorcie edukacji „ nie ma obecnie możliwości peł-

nej reorganizacji działania zakładów poprawczych i spełnienie postulatu do-

stosowania kształcenia do zdolności, możliwości intelektualnych oraz zainte-

resowań deklarowanych przez wychowanka. Przybywającemu do zakładu 

poprawczego wychowankowi pozostawia się jedynie możliwość wyboru ro-

dzaju wykształcenia zawodowego oferowanego przez zakład poprawczy, 

dysponujący określonego typu warsztatami. Notuje się również sytuacje, w 

których z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przy urządzeniach warsztato-

wych, wychowanka odgórnie przydziela się do grupy warsztatowej, niezależ-

nie od posiadanych przez niego zdolności i preferencji” [Rajewska de Mezer 

2011, 553]. Z przeprowadzonych przez Joannę Rajewską de Mezer badań 

wynika, że „w ramach zajęć warsztatowych i nauki zawodu wychowankowie 

zakładu wykonują prace remontowe na cele społeczne w środowisku otwar-

tym (np. prace murarskie i malarskie dla pobliskich szkół itp.). Praca poza 

zakładem, kontakty ze społeczeństwem i pozytywna ocena działalności wy-

chowanków wpływają korzystnie na ich samoocenę, budują poczucie bycia 

potrzebnym i użytecznym. Praca pozwala wejść w rolę pracownika, której 

odgrywanie będzie miało znaczenie w okresie postizolacyjnym i zaważy nie-
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jednokrotnie na poprawnym przebiegu procesu readaptacji społecznej jed-

nostki” [Rajewska de Mezer 2011, 554]. 

Zobowiązanie do podjęcia pracy przez nieletniego w świetle analizy norma-

tywnej 

Zgodnie z zasadą dobra nieletniego i służącymi mu zasadami indywidualizacji 

i elastyczności w postępowaniu w sprawach nieletnich sąd rodzinny, korzy-

stając z katalogu środków wychowawczych i środka poprawczego wobec 

nieletniego, orzeka je adekwatnie do potrzeb wychowawczych nieletniego i 

może je ze sobą łączyć, a w procesie resocjalizacji może je zmieniać i modyfi-

kować2. 

                                                           
2
 Obecnie katalog środków wychowawczych i poprawczych sankcjonowany w Usta-
wie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 
382) prezentuje się następująco: 
„Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 
1) udzielić upomnienia;  
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzo-
nej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego 
lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub 
pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w okre-
ślonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub 
innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia; 
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna; 
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, za-
kładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego; 
5) zastosować nadzór kuratora; 
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytu-
cji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycz-
nym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytu-
cją; 
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów; 
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego; 
9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie 
zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania 
opieki nad nieletnim; 
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym; 
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Zobowiązanie do podjęcia pracy jest jednym ze środków wychowawczych 

przewidzianych przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sąd 

rodzinny może je stosować w kilku formach, gdyż zobowiązanie do podjęcia 

pracy jako środek wychowawczy oprócz sformułowania: „do podjęcia nauki 

lub pracy” (art. 6 ust. 2 UPN) nie występuje explicite w ustawie, raczej „za-

wiera się” w katalogu ww. środków wychowawczych i w środku poprawczym. 

I tak – praktycznie rzecz biorąc – wykonywanie przez nieletniego może  

„mieścić się w sformułowaniu: „zobowiązać do określonego postępowania, a 

zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych 

prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do 

przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestni-

czenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeu-

tycznym lub szkoleniowym” (art. 6 ust.2). Ponadto podjęcie pracy przez nie-

letniego może „mieścić się” w skierowaniu nieletniego „do organizacji spo-

łecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wy-

chowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumie-

niu się z tą organizacją lub instytucją” (art. 6 ust.6) oraz w umieszczeniu w 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym (…) (art.  i umieszczeniu w zakładzie 

poprawczym (art. 6 ust.10) [Ustawa z dnia 2 czerwca 1974 roku Kodeks pra-

cy]. 

Istotnym jest, że zgodnie z obwiązującym Kodeksem Pracy można zatrudnić 

na umowę o pracę osobę od 16. roku życia, którą do ukończenia 18 lat trak-

tuje się jako pracownika młodocianego [Ustawa z dnia 2 czerwca 1974 roku 

Kodeks pracy]. 

Koncepcja metodologiczna badań własnych 

 Przedmiotem badania prowadzonego w maju i czerwcu 2014 roku w jednym 

z rejonowych sądów rodzinnych w południowej Polsce była analiza akt są-

                                                                                                                                        
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu 
rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i 
opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia 
dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej” 
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dowych mająca na celu ustalenie, jak reprezentowane jest orzekanie środka 

wychowawczego o charakterze zobowiązania w sprawach nieletnich ze 

szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do podjęcia pracy. Badanie to 

realizowano indywidualnie w toku zbierania danych do szeroko zakrojonych 

badań empirycznych w ramach grantu Komisji Europejskiej pod tytułem 

„Protecting young suspects in interrogations: a study on  safeguards and 

best practice” (Ochrona praw nieletnich podczas przesłuchań. Studium gwa-

rancji procesowych i dobrych praktyk (JUST/2011/JPEN/AG/2902), afiliowa-

nych przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego3.  

Celem poznawczym badań była diagnoza stanu i warunków orzekania wobec 

nieletnich przez wybrany sąd rejonowy w Krakowie środka wychowawczego 

w postaci zobowiązania do podjęcia pracy. Problem główny  realizowanych 

badań brzmiał następująco: Jakie środki wychowawcze o charakterze zobo-

wiązania do podjęcia pracy orzekano w 2013 roku w wybranym sądzie rejo-

nowym w Krakowie i jakie były warunki ich orzekania?  

Badanie dokumentów poprzedziła analiza powszechnie dostępnych statystyk 

sądowych, publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Spra-

wiedliwości. Były to dane zawarte w Informacji Statystycznej o Ewidencji 

Spraw i Orzecznictwie w Sądach Powszechnych oraz o Więziennictwie w 

2013 roku  oraz w Roczniku Statystycznym Sądownictwa Powszechnego i 

Wojskowego 2009-2003 [http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-

statystyczna/opracowania-wieloletnie]. Analiza zawartości statystyk pozwala 

sformułować wniosek, że  kategoria „zobowiązanie” figuruje obecnie w do-

stępnych publicznie raportach ministerialnych i mieści się w „środkach opie-

                                                           
3
 Cały projekt badawczy opierał się na analizie normatywnej oraz na badaniach tere-
nowych. Analiza normatywna w projekcie opierała się na aktach prawnych w randze 
ustawy i rozporządzeń i zarządzeń określonych ministrów czy Komendanta Główne-
go Policji, natomiast badania terenowe prowadzono przy wykorzystaniu metody 
zogniskowanych wywiadów grupowych i wywiadów indywidualnych oraz analizy 
dokumentów. Dokumentami formalnymi były akta spraw nieletnich prowadzone w 
jednym z sądów rejonowych w Krakowie w 2013 roku. Projekt był metodologicznie 
bardzo rozbudowany, ale ze względu na cel niniejszego opracowania zostanie przed-
stawione tylko analiza zobowiązania do podjęcia pracy, prowadzona w oparciu o 
akta spraw sądowych. 
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kuńczo-wychowawczych”. Za rok 2013 na 30 381 orzeczeń, sądy orzekły 

wobec wszystkich nieletnich (ok. 52 000 wynosił „wpływ”) 24 868 środków 

wychowawczych. Badania zrealizowano metodą analizy dokumentów.  

Materiał badawczy stanowiły sprawozdania sądowe spraw rodzinnych i nie-

letnich gromadzonych za pomocą formularza MS-S18  oraz akta spraw nie-

letnich w związku z demoralizacją i czynami karalnymi zakończonych w 2013 

roku4.  

Przegląd systematyczny wszystkich spraw, których akta znajdowały się w 

siedzibie sądu rejonowego, pozwolił na wyłonienie 46 spraw nieletnich. Ana-

lizie poddano więc 46 „teczek” akt spraw nieletnich dostępnych w wybranym 

losowo sądzie rejonowym. W opisanych tutaj badaniach warto podkreślić 

podejście ilościowe, służące zarysowaniu skali badanego zjawiska w wybra-

nym obszarze. Uzyskane wyniki mogą stać się warunkiem wstępnym do pod-

jęcia decyzji o ewentualnej dalszej eksploracji badanego zjawiska i w dalszej 

kolejności wyborze podejścia jakościowego jako komplementarnego do 

wcześniejszego podejścia ilościowego5. Hipotezy, które pojawiają w procesie 

interpretacji wyników analizy akt sądowych, mogą zostać poddane weryfika-

cji w toku dalszych pogłębionych analiz. 

Analiza i interpretacja wyników badań własnych 

Wyniki analizy sprawozdań statystycznych wskazują, że załatwiono ogółem 

647 spraw nieletnich, z czego do postępowania opiekuńczo-wychowawczego 

przekazano 206 spraw, a do postępowania poprawczego - 8 spraw.  Wśród  

46 „teczek” spraw poddanych analizie było 8 „teczek” (w niektórych spra-

                                                           
4
 Stan prawny obowiązujący pod koniec 2013 roku uległ zmianie w związku z noweli-
zacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ze stycznia 2014 roku, dlatego 
też uznać należy, że badania prowadzono pod rządami „starej” ustawy. 
5
 K. Rubacha, wykład z grudnia 2016 roku, wygłoszony w Akademii Ignatianum w 
ramach „Spotkań z Mistrzem i metodologią”, podczas którego były omawiane wza-
jemne relacje między badaniami ilościowymi a jakościowymi i możliwe warunki ich 
łączenia w jednym projekcie badawczym. Zasada komplementarności podejść, gdzie 
dla wyjaśnienie badanego zjawiska analiza jakościowa niejako uzupełnia i pozwala na 
„wejście w głąb” zebranego materiału badawczego jest jednym z takich warunków 
możliwego łączenia tych odmiennych podejść. 
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wach występowało kilku nieletnich, co dla badacza jest czasem poważnym 

utrudnieniem, statystyczną jednostką jest bowiem czasem „nieletni”, a cza-

sem „sprawa”) prowadzonych w postępowaniu poprawczym oraz 38 teczek 

spraw nieletnich zakończonych w postępowaniu opiekuńczo-

wychowawczym. Koniecznym jest podkreślić, że ilość faktycznie dostępnych 

badaczowi akt spraw różni się zdecydowanie od liczby podawanej w staty-

stykach sądowych na skutek uwarunkowań proceduralnych (sprawy przeka-

zane do innych sądów, sprawy w postępowaniu wykonawczym, sprawy już 

przekazane do archiwum sądowego itp.). Oczywistym jest, że badacz pracuje 

w oparciu o warunki, jakie dyktuje instytucja, a zachowując standardy etycz-

ne prowadzenia badań naukowych porusza się w oparciu o wiedzę i zgodę 

osób reprezentujących dane instytucje i udostępniających określone infor-

macje [por. Lisek Michalska, Daniłowicz 2007; Konarzewski 2000, 116-126; 

Ciuk, Lasutek-Jurczak 2012, 23-54; Glinka-Hensel 2012, 23-54]. 

Wśród środków wychowawczych orzeczonych w postępowaniu opiekuńczo-

wychowawczym w stosunku do 55 nieletnich (wynik analizy sprawozdań 

sądowych) orzeczono środek w postaci zobowiązania do określonego postę-

powania. Analiza spraw zakończonych w postępowaniu opiekuńczo-

wychowawczym wskazuje, że orzeczono zdecydowanie najwięcej środków 

wychowawczych w postaci nadzoru kuratora jako środka samoistnego lub 

rzadziej - obok zobowiązań do określonego zachowania. Wśród zobowiązań 

orzekano: zobowiązanie do przestrzegania porządku prawnego (7), przy 

czym jeden raz wraz z zobowiązaniem do wykonania pracy na rzecz gminy, 5 

razy orzeczono zobowiązanie do uczęszczania do szkoły oraz sporadycznie 

zobowiązania do leczenia szpitalnego czy zobowiązanie do zachowania żad-

nego z regulaminem szkoły. Analiza statystyk sądowych w ani jednym przy-

padku nie wskazuje na skierowanie sprawy do mediacji nieletnich, aczkol-

wiek wśród zobowiązań pojawia się zobowiązanie do przeproszenia grona 

pedagogicznego, które może mieć charakter naprawczy. 

W postępowaniu poprawczym załatwiono ogółem 9 (8 - jak wskazano wyżej 

wpłynęło, 2 pozostały z poprzedniego roku, jedna się toczyła jeszcze w 2014 

roku)  spraw w stosunku do 13 nieletnich, przy czym wobec 8 nieletnich 

orzeczono zawieszenie umieszczenia w zakładzie poprawczym wraz z nadzo-
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rem kuratora. Jeśli chodzi o zobowiązania, to w postępowaniu poprawczym 

są one właściwie nieobecne, sporadycznie sąd zobowiązuje do przestrzega-

nia porządku prawnego oraz do podjęcia  nauki.  

Wyniki analizy wskazują, że najpopularniejszym środkiem wychowawczym 

jest oczywiście nadzór kuratora orzekany samoistnie lub (rzadziej) obok za-

wieszenia umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Nie 

orzeczono też żadnego skierowania do organizacji społecznej lub instytucji 

zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeu-

tycznym lub szkoleniowym. Tym samym należy kategorycznie stwierdzić, że 

zobowiązanie do podjęcia pracy nie jest stosowane jako środek wychowaw-

czy w orzeczeniach badanego sądu rejonowego. Tylko jedna poddana anali-

zie sprawa nieletniego zakończyła się orzeczeniem środka w postaci zobo-

wiązania do wykonania prac na rzecz społeczności lokalnej.  

Analiza orzeczeń  jednego z sądów rodzinnych w Krakowie nie upoważnia w 

żadnym wypadku do wnioskowania o orzeczeniach w sprawach nieletnich w 

innych sądach rejonowych i nie pozwala rzutować wyników na szerszą skalę. 

Stanowić może jedynie odpowiedź na pytanie badawcze o liczbę i rodzaje 

wydawanych w sądzie rodzinnym zobowiązań do podjęcia określonych ak-

tywności czy zachowań w sprawach nieletnich? Tym samym badanie niniej-

sze spełnia funkcję pilotażową wobec planowanych na szerszą skalę badań w 

sądach rodzinnych orzekających w sprawach nieletnich. Traktując je więc 

jako wstępną diagnozę można wnioskować, że zobowiązania do określonych 

zachowań sąd orzekał raczej wobec nieletnich w związku z demoralizacją, 

czyli – w sprawach mniej poważnych. Nie udało się więc uzyskać odpowiedzi 

na pytanie o uwarunkowania wydawanych orzeczeń. W sprawach prowa-

dzonych do 2014 roku w postępowaniu poprawczym środek ten nie był 

orzekany prawdopodobnie ze względu na jego niecelowość wobec bardziej 

zdemoralizowanych nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych. Warto 

podkreślić, że zobowiązania orzekane są wobec nieletnich pozostających w 

środowisku otwartym, wobec których nie ma potrzeby stosowania środków 

izolacyjnych w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowaw-

czym czy (w przypadku czynów karalnych nieletnich) umieszczenia w zakła-

dzie poprawczym. Nieobecność zobowiązań orzekanych w postępowaniu 
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poprawczym jest prawdopodobnie warunkowana tym, że ewentualne 

umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej „zawiera w sobie”, niejako „kon-

sumuje”, zobowiązanie do podjęcia nauki i pracy przez nieletniego. Praca w 

warsztatach szkolnych czy prace porządkowe na rzecz placówki są bowiem 

wpisane niejako w wykonywanie tych środków. Podobnie kształtować się 

może sytuacja zobowiązania do podjęcia określonych prac w przypadku 

orzeczenia nadzoru kuratora, któremu to sąd pozostawia organizację proce-

su resocjalizacji nieletniego, kontakty z jego szkołą czy środowiskiem lokal-

nym. Obserwacja praktyki sądowej pozwala wnioskować, że jeśli sąd rodzin-

ny ma wiedzę o funkcjonowaniu lub współpracuje z Ochotniczymi Hufcami 

Pracy, które mają siedzibę we obszarze jurysdykcji danego sądu, wówczas 

jest skłonny orzekać zobowiązanie do podjęcia pracy lub zobowiązanie do 

podjęcia nauki lub pracy [por. Mudrecka 2010].  

Zakończenie 

Powyższe sformułowania mogą być potraktowane jako pewne hipotezy – 

„punkty wyjścia” do dalszych pogłębionych analiz. Kolejne, ewentualne pyta-

nia badawcze nakierowane na zarysowany problem zobowiązania do podję-

cia pracy czy innych aktywności w środowiskach lokalnych nieletnich wyma-

gają badań terenowych, realizowanych na przykład w oparciu o ewentualne 

wywiady indywidualne lub grupowe oraz badań opartych o obserwacje. Ana-

liza dostępnych akt sądowych jest niewystarczająca do odpowiedzi na pyta-

nia badawcze o warunki orzekania zobowiązań do określonych zachowań w 

sprawach nieletnich, spełnia jednak założony cel - zarysowania obrazu  takich 

orzeczeń w wybranym losowo sądzie rejonowym. Bezsprzecznie nasuwa się 

pytanie o przesłanki orzekania takich, a nie innych środków wychowawczych 

wobec nieletnich i zdecydowana nadreprezentację środka wychowawczego, 

jakim jest nadzór kuratora. Obserwacja praktyki orzeczniczej sądów rodzin-

nych i znajomość statystyk sądowych pozwala na sformułowanie wielu hipo-

tez. Uwarunkowania systemowe wymiaru sprawiedliwości czy gospodarki 

rynkowej w naszym kraju oraz regulacje prawa pracy  to oczywiste odpowie-

dzi na pytanie: Dlaczego sądy rodzinne nie orzekają zobowiązania do podję-

cia pracy? Wartość profilaktyczno-resocjalizacyjna tego środka jest bezdy-

skusyjna. Może on być realizowany w środowisku lokalnym nieletniego i po-

łączenie go z nadzorem kuratora wydaje się być jednym z warunków jego 
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skuteczności. Zadziwiające  jest, że orzekany nadzór kuratora nie jest powią-

zany z żadnym zobowiązaniem nieletniego. Wyniki badań W. Klausa  prze-

prowadzone w sądach rodzinnych w Warszawie wskazują na fakt, że brak 

reakcji sądu w postaci umorzeń postępowania w sprawach nieletnich lub 

orzekanie takich środków, które pozwalają nieletniemu sądzić, że jest bez-

karny, przyczyniają się do wzrostu liczby kolejnych zachowań świadczących o 

demoralizacji nieletniego [por. Klaus 2009].  „Koszty pracy” czyli koszty za-

trudnienia nieletniego, nawet w oparciu o dostępne formy zatrudnienia6 są 

zdecydowanie niższe niż koszty utrzymania i wychowania nieletniego w pla-

cówce resocjalizacyjnej [por. Informacja o wynikach kontroli…]. 

Jedną z funkcji postępowania w sprawach nieletnich jest funkcja wychowaw-

cza wynikająca z przyjęcia jako naczelnej zasady dobra dziecka. Funkcja ta, 

jak pisze Zofia Ostrihanska, realizuje się głownie (choć nie tylko) poprzez 

orzekanie środków wychowawczych i środka poprawczego, co ma służyć 

przede wszystkim dobru samego nieletniego [Ostrihanska 2002, 172]. Decy-

zje sądu rodzinnego orzekającego w sprawie nieletniego powinny być – 

zgodnie z zasadą indywidualizacji - adekwatne do potrzeb młodego człowie-

ka pozostającego w konflikcie z prawem, który to powinien być przygotowa-

ny do podjęcia ról społecznych w dorosłym życiu. Przygotowanie zawodowe, 

wychowanie do pracy i przez pracę może być istotnym czynnikiem po-

wstrzymującym przez kolejnym konfliktem z prawem. 
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Muzykoterapia w resocjalizacji nieletnich 

Music therapy in the rehabilitation of minors 

 

Streszczenie: W ciągu ostatnich lat muzykotera-
pia stała się szeroko stosowaną metodą pomo-
cy i leczenia wykorzystywaną w sektorze spo-
łecznym, wychowawczym oraz medycz-
nym/terapeutycznym. Jej charakter, za sprawą 
muzyki jednocześnie artystyczny i kulturalny, a 
za sprawą terapii psychologiczny i medyczny – 
stworzył szeroki wachlarz praktycznych zasto-
sowań. To bogactwo dziedzin, które łączą się z 
muzykoterapią, tłumaczy fakt, iż może ona 
dotyczyć każdej osoby. I rzeczywiście, w odróż-
nieniu od np. technik psychoterapeutycznych 
(psychodrama, psychoanaliza), każdy posiada 
osobiste doświadczenie muzyki oraz jej wpływu 
i to zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. 
Terapia muzyką stała się również kolejną meto-
dą wspomagającą rozwój potencjałów nieprzy-
stosowanej społecznie młodzieży, stąd też 
oddziaływania przez muzykę coraz częściej 
znajdują się w rejestrze działalności resocjaliza-
cyjnej placówek wychowawczo-
resocjalizacyjnych dla młodzieży. 
 
Słowa kluczowe: muzykoterapia, resocjalizacja 
nieletnich 
 

Abstract. In recent years, music therapy has 
become a widely used method of help and 
treatment used in social, educational and 
medical / therapeutic areas. Its character, 
thanks to music, artistic and cultural, and 
through a therapy - psychological and medi-
cal, has created a wide range of practical 
applications. This wealth of areas that are 
combined with music therapy, can be ex-
plained by the fact that it can relate to any 
person. Indeed, unlike for example, psycho-
therapeutic techniques (psychodrama, psy-
choanalysis), each has a personal experience 
of music and its impact, both positive and 
negative. Music therapy has also become 
another method of supporting the develop-
ment potentials of socially maladjusted youth, 
hence the impact of the music is more and 
more often present within the activities of 
correctional institutions for young people. 
 
 
Key words: Music therapy, rehabilitation of 
minors. 
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Wprowadzenie 

Idea leczenia muzyką sięga czasów starożytnych – informacje na ten 

temat można odnaleźć w przekazach o Arystotelesie i Platonie. Już około 400 

lat p.n.e. Hipokrates stosował muzykę w leczeniu osób chorych umysłowo, 

zaś w XIII w. n.e. w arabskich miejscach leczenia sytuowane były pokoje mu-

zyczne mające wywierać pozytywny wpływ na pacjenta. Jednak profesjonal-

ne zastosowania muzyki miały miejsce w XX w. – zostały zapoczątkowane po 

I wojnie światowej oraz podczas II wojny światowej – to wówczas profesjo-

nalni muzycy odwiedzali szpitale, ośrodki opieki nad weteranami, próbując 

łagodzić im emocjonalne i fizyczne traumy wyniesione z wojny. Działania te 

zostały połączone z obserwacjami pacjentów poddawanych wpływowi muzy-

ki przez lekarzy, którzy często dostrzegali pozytywny wpływ połączenia tera-

pii medycznej z tą formą oddziaływania. Zatem muzyka może być „cudow-

nym środkiem” leczącym ciało i duszę; może być i metodą profilaktyczną, 

ponieważ poprzez oddziaływanie na sferę emocji posiada moc przywracania 

harmonii między ciałem, umysłem, emocjonalności oraz duchowością danej 

osobowości. 

 Jej walory postanowiono wykorzystać także w procesie resocjalizacji. 

Dostrzec to można w działaniach podjętych na początku XX w. w zakładach 

resocjalizacyjnych dla młodzieży w USA, w których to zdecydowano się po-

szerzyć ofertę placówek o zajęcia muzyczne. Celem przyjęcia takiej formy 

pracy było nie tylko sensowne wypełnienie wolnego czasu, ale również 

kształcenie takich cech charakteru jak: sumienność, cierpliwość, staranność, 

obowiązkowość. Kilkadziesiąt lat później potwierdził to W.W. Sears [1968], 

utrzymując, że muzyka dostarcza obiektywnych i łatwych do zrozumienia 

dowodów na związek pomiędzy staraniami, włożonym wysiłkiem a osiągnię-

ciami. W nauce gry na instrumencie nie ma przecież możliwości pominięcia 

ćwiczeń – nawet najbardziej uzdolniona osoba, aby dobrze grać, musi ćwi-

czyć systematycznie, a wszelkie próby pominięcia tej zależności prowadzą 

donikąd. Ta idea szybko znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, jedną z 

pierwszych osób, które ukończyły program resocjalizacji z zastosowaniem 

śpiewu i nauki gry na instrumencie był Louis Armstrong, który już jako dziec-

ko miało problemy z prawem. Kiedy znalazł się w ośrodku poprawczym dla 
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młodzieży w Nowym Orleanie, początkowo został członkiem zakładowego 

chóru, po czym zaproponowano mu naukę gry na kornecie. W taki oto spo-

sób rozpoczęła się wielka kariera L. Armstronga jako trębacza, wokalisty i 

kompozytora.  

Czynne muzykowanie może wpływać na rozwój i kształtowanie się 

wrażliwości młodego człowieka. Ponadto gra na instrumencie pośrednio 

przyczynia się także do podwyższania samooceny, może wpływać na budo-

wanie pozytywnych więzi emocjonalnych, uczyć odpowiedzialności i pracy 

grupowej (gra w zespole) [Cassity, 1976]. Warto również dodać, że zarażenie 

chęcią muzykowania, które często rozwija się w pasję, może nadać sens życiu 

młodych, często zagubionych ludzi, żyjących z dnia na dzień, bez ambicji i 

planów na przyszłość.  

Obecnie myzykoterapia jest jedną z płaszczyzn uznanego oddziały-

wania arteterapeutycznego, tym bardziej, iż wraz z rozwojem metod oraz 

technik muzykoterapii zaczęto publikować coraz więcej badań [Michel, Mar-

tin, 1970; Choras, Stone, 1970; Przychodzińska, 1979; Kaszczyszyn, 1991]  

nad zastosowaniem muzyki i różnych aktywności muzycznych w celu wspie-

rania procesu resocjalizacji. Zauważono, że muzykoterapia stanowi o wiele 

bardziej przystępną formę pracy z nieletnimi niż inne formy terapii. Dzieje się 

tak dlatego, że muzyka sprzyja wytworzeniu specyficznej atmosfery zaufania 

oraz potrzeby „otwarcia się” – niezwykle cennej podczas zajęć muzykotera-

peutycznych [Strychańska-Gać, 2002]. 

Rozumienie i funkcje muzykoterapii 

Samo definiowanie muzykoterapii jest już zadaniem niełatwym z kil-

ku przyczyn, takich jak: wewnętrzne zróżnicowanie dyscypliny, wrażliwość na 

kontekst kulturowy, szerokie spektrum możliwości stosowania w praktyce, a 

także graniczny, pomostowy charakter.  Ponadto muzykoterapia łączy ele-

menty wielu dziedzin naukowych (psychologia, pedagogika, medycyna, mu-

zykologia, socjologia…) z działalnością artystyczną. Jednocześnie, choć jej 

korzenie sięgają starożytności, rozważana w kontekście naukowym jest dys-

cypliną o niedługiej tradycji, zmieniającą się nieustannie [Natanson, 1979]. 

Oznacza to, że w toku rozwoju muzykoterapii nastąpiło zróżnicowanie ujęć 
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teoretycznych wyjaśniających drogi, jak i możliwości oddziaływania muzyki 

na człowieka. W ramach każdej z koncepcji wypracowano odrębny warsztat 

praktyczny oraz sformułowano odmienne definicje muzykoterapii. Fakt, iż 

dziedzina jest „krzywą” wielu dyscyplin i ujęć teoretycznych sprawia, że wy-

kreowanie jednej, uniwersalnej definicji staje się zadaniem bardzo trudnym 

[Stachyra, 2009]. 

Według T. Natansona [1979] muzykoterapia jest metodą postępo-

wania, wielostronnie wykorzystującą wpływ muzyki na jednostkę. Z kolei E. 

Galińska [1995] uważa, iż muzykoterapia jest to systematyczne i melodyczne 

zastosowanie muzyki w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości, a 

w odniesieniu do głównych jej zakresów, tj. psychiatrii i pedagogiki specjalnej 

oznacza ona formę psychoterapii i reedukacji. W literaturze światowej do-

stępne są też i inne rozwiązania. Wigram, Pedersen, Bonde 

[www.musictherapyworld.org] przedstawili definicję, która prezentuje jed-

nocześnie odbiorców, jak i możliwe okoliczności jej stosowania. Ich zdaniem 

– muzykoterapia to użycie muzyki w sytuacjach klinicznych, edukacyjnych, 

społecznych, w celu leczenia/wspomagania klientów z medycznymi, eduka-

cyjnymi oraz psychologicznymi potrzebami. 

Niezwykle ciekawą definicję muzykoterapii prezentuje R. Benenzon, 

[Benenzon, 1981], który opowiada się za psychofizjologicznym postrzega-

niem terapii muzyką. Według niego jest ona gałęzią nauki, która zajmuje się 

badaniami złożoności relacji dźwięk-człowiek, odkrywaniem elementów dia-

gnostycznych oraz metod terapeutycznych tkwiących w niej. Z terapeutycz-

nego punktu widzenia muzykoterapia jest dyscypliną paramedyczną posługu-

jącą się dźwiękiem, muzyką oraz ruchem w celu osiągania regresji i otwarcia 

kanałów komunikacyjnych, które umożliwiają rozpoczęcie procesu treningo-

wego i przywrócenia pacjenta do społeczności. 

Światowa Federacja Muzykoterapii (World Federation of Music The-

rapy) za obowiązującą definicję przyjęła: „Muzykoterapia jest użyciem muzy-

ki i/lub muzycznych elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez 

wykwalifikowanego muzykoterapeutę w pracy z klientem lub grupą, w pro-

cesie skierowanym na umożliwienie lub sprzyjanie komunikacji, nawiązywa-

niu relacji, uczeniu się, mobilizacji, ekspresji, organizacji i realizację innych 
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ważnych terapeutycznych celów, po to, aby wyjść naprzeciw fizycznym, 

emocjonalnym, umysłowym, społecznym i poznawczym potrzebom jednost-

ki.  

Celem muzykoterapii jest rozwijanie potencjału i/lub przywracanie 

funkcji jednostki tak, aby mogła ona osiągnąć lepszą intra- i interpersonalną 

integrację, a w konsekwencji lepszą jakość życia dzięki profilaktyce, rehabili-

tacji lub leczeniu [www.musictherapyworld.net]. 

Z kolei nurt podkreślający związki muzykoterapii z psychoterapią 

dominujący w USA oraz w krajach Europy Środkowej i Zachodniej przyjął 

następującą definicję: „Muzykoterapia jest wskazanym przez wykwalifikowa-

ną osobę użyciem muzyki w celu wywołania pozytywnych zmian w psychicz-

nym, fizycznym, poznawczym lub socjalnym funkcjonowaniu jednostki z pro-

blemami zdrowotnymi lub edukacyjnymi” [www.musictherapyworld.org]. 

W Polsce muzykoterapia stanowi stosunkowo nową dziedzinę nauki. 

Jej początki datuje się na lata 70. XX w., kiedy to T. Natanson utworzył pierw-

szy Zakład Muzykoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wro-

cławiu  (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego). Pisząc o wpływie 

muzyki, miał on na myśli jej oddziaływanie na cały psychosomatyczny ustrój 

człowieka. Dlatego muzykoterapia może być stosowana w odniesieniu do 

schorzeń psychicznych, psychosomatycznych i somatopsychicznych – i w 

zależności od tego, czy stosujemy ją w profilaktyce, leczeniu czy rehabilitacji, 

różny będzie jej udział w całokształcie postępowania i różne są sposoby tego 

postępowania [Natanson, 1979]. 

Wymienia  się następujące cele muzykoterapii  [Natanson, 1992]: 

- wzbudzanie pożądanych emocji (uczuć, stanów afektywnych, nastrojów 

oraz sterowanie nimi) 

- wzbudzanie gotowości do kontaktu oraz inspirowanie i odpowiednio ukie-

runkowane rozwijanie prawidłowej komunikacji międzyludzkiej 
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- wzbogacanie osobowości pacjenta, głównie poprzez doznania estetyczne, 

wyrabianie w nim postawy twórczej, powiększanie jego zasobu doświadczeń 

emocjonalnych i intelektualnych 

- wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego, napięcia emocjonal-

nego i mięśniowego 

- ogólne, korzystne wpływanie na stan psychicznego samopoczucia 

- wzbogacanie oraz wspomaganie metod diagnostycznych. 

Cele te są realizacją określonych potrzeb, odpowiadającym konkretnym kon-

cepcjom muzykoterapeutycznym: 

- oddziaływanie na psychikę człowieka w celu jej korygowania bądź leczenia 

- oddziaływanie ogólnoustrojowe – na całość ustroju psychosomatycznego 

- oddziaływanie „fizjologiczne”, czyli ukierunkowane na fizjologiczne reago-

wanie człowieka na bodźce akustyczne (czyli na dźwięki muzyczne). 

Tak sformułowane cele wynikają z trzech zasad, którymi kieruje się muzyko-

terapia: 

- budowanie i odbudowywanie stosunków personalnych 

- podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez samorealizacje 

- wykorzystanie unikatowej siły rytmu dla dodawania sił oraz wprowadzenia 

wewnętrznego ładu [Natanson, 1992]. 

Gdybyśmy chcieli doprecyzować powyższe sformułowania do muzy-

koterapii jako metody wspomagającej proces resocjalizacji, to nieprzystoso-

wanie społeczne, jego uwarunkowania oraz terapeutyczna funkcja muzyki 

byłyby głównymi wyznacznikami określającymi zadania, jakie powinna speł-

niać muzykoterapia w stosunku do jednostek nieprzystosowanych społecz-

nie.  
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Biorąc pod uwagę te kryteria muzykoterapii w resocjalizacji można 

przypisać następujące funkcje: 

1. diagnostyczną (badanie różnych aspektów rozwoju jednostki) 

2. rozwojową (wspomaganie indywidualnego rozwoju jednostki) 

3. poznawczo-motywacyjną (dostarczanie różnorodnych informacji 

przy jednoczesnym motywowaniu do aktywności poznawczej) 

4. kreatywną (rozwijanie twórczych potencjałów – mobilizowanie do 

samopoznania) 

5. adaptacyjną  (ułatwianie adaptacji do warunków określonych prze-

bywaniem w placówce resocjalizacyjnej, pomoc w odnalezieniu się w roli 

wychowanka) 

6. wychowawczą  (poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji wycho-

wawczych) 

7. psychoterapeutyczną (budzenie – budowanie pozytywnego obrazu 

siebie, samoakceptacji, redukowanie lęku, niepokoju, uczenie się rozwiązy-

wania sytuacji trudnych) 

8. integracyjną (współdziałanie w grupie) 

9. rekreacyjno-ludową (dostarczanie rozrywki na odpowiednim pozio-

mie) 

10. readaptacyjną (przygotowanie do opuszczenia placówki, zakładu 

karnego oraz powrotu do życia na wolności) [Skuza, 2010]. 

Te funkcje pełnione przez muzykoterapię w odniesieniu do resocjali-

zacji prowadzą do odnalezienia przez jednostkę nieprzystosowaną społecznie 
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własnej tożsamości jednostkowej i społecznej1, a to z kolei stanowiłoby cel 

terapii.  

Natomiast do celów szczegółowych można by zaliczyć: motywowanie 

do aktywności poznawczej, pomoc w adaptowaniu się do warunków życia w 

placówce, zakładzie karnym, redukowanie lęku i niepokoju, ułatwianie ak-

ceptacji samego siebie, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, budowanie 

pozytywnego obrazu samego siebie, budzenie wiary we własne możliwości, 

doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, uczenie współdzia-

łania w grupie, wyzwalanie i korygowanie ekspresji twórczej, pomoc w adap-

towaniu się do warunków życia po opuszczeniu placówki [Skuza, 2010]. 

Zatem muzykoterapia jako dziedzina naukowa ma niewątpliwie po-

mostowy charakter, zwłaszcza, iż uzasadnienia dla jej stosowania wywodzą 

się z różnych paradygmatów – wśród podstaw teoretycznych muzykoterapii 

znaleźć można zarówno argumentacje przedstawicieli neuronauk, jak i od-

wołania do koncepcji estetycznych, filozoficznych o głęboko humanistycznym 

charakterze. 

 

 

                                                           
1
 Zob. M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowaw-

cza, PWN, Pedagogium, Warszawa 2007, s. 47-48 – Autor, cytując słowa jednego z 
najwybitniejszych psychoterapeutów XX w. – Jacoba L. Moreno - według którego 
„człowiek jest albo niezdolny do pełnego odgrywania swych ról, bądź gra te rolę w 
taki sposób, iż zatraca to, co indywidualne i spontaniczne, stąd bierze się nieprzysto-
sowanie społeczne”, pokazuje odmienne rozumienie istoty zaburzeń ludzkiego za-
chowania. Wynikająca z tego wizja pomocy resocjalizacyjnej związana jest z przy-
wróceniem człowiekowi jego możliwości twórczych i autokreacyjnych, stąd też mo-
głaby stanowić cel główny terapii w muzykoterapii jako metody wspomagającej 
proces resocjalizacji.  
Tożsamość jednostkowa to subiektywna wizja własnej osoby. Jest ona rezultatem 
subiektywnego pojmowania własnych priorytetów indywidualnych oraz zindywidu-
alizowanego sposobu realizacji i zaspokajania potrzeb. 
Tożsamość społeczna to portret osobowy, który powstaje w wyniku interakcji spo-
łecznych. Sposób rozumienia priorytetów innych ludzi oraz relacji własnych potrzeb 
w odniesieniu do realizacji potrzeb przez innych. 
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Podstawy teoretyczne muzykoterapii 

Współcześnie wymienia się sześć głównych modeli i podejść muzyko-

terapeutycznych: Muzykoterapia Kreatywna (Creative Music Therapy – jej 

twórcami są C. Robbins oraz P. Nordoff), Muzykoterapia Analityczna (Analy-

tical Music Therapy wg modelu M. Pristley), Muzykoterapia Behawioralna 

(Behavioural Music Therapy, którego twórcą jest C. Madsena), Wizualizacja 

Kierowana z Muzyką (Guided Imagery Music wg założeń H. Bonny, Muzyko-

terapia Improwizacyjna (F..provisation Therapy – J. Alvin) oraz Benenzon 

Music (wykreowana przez R. Benenzona).  

Ze względu na techniki stosowane w muzykoterapii dokonano po-

działu na: muzykoterapię aktywną związaną ze tworzeniem muzyki, improwi-

zacją, w której podstawą oddziaływania jest zaangażowanie klienta poprzez 

aktywności muzyczne (śpiew, granie na instrumentach, ruch przy muzyce, 

improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słucha-

nie muzyki, relaksacja i wizualizacja2.  

 Istnieje wiele technik psychoterapeutycznych zainspirowanych przez 

kilka wielkich kierunków teoretycznych – tym samym usytuowano techniki 

stosowane w muzykoterapii w ich kontekście.  

Kierunek analityczny stanowi jeden z głównych nurtów muzykotera-

pii. Jego przedstawiciele, R. Benenzon, H. Willms, M. Priestley, E. Lecourt, 

wyrażają pogląd, że za pośrednictwem muzyki można docierać do podświa-

domości, oddziaływać na emocje. Muzykoteraputa, wykorzystując odpo-

wiednie techniki, jest w stanie nawiązać niewerbalny kontakt z pacjentem, 

dotrzeć do traumatycznych, często wypartych do podświadomości treści, 

umożliwiając ich ujawnienie, uświadomienie i odreagowanie. Można tu wy-

sunąć dwa argumenty:  

                                                           
2
 Omówienia tych rodzajów muzykoterapii pod kątem możliwości wykorzystania ich 
w procesie twórczej resocjalizacji dokonał M. Konopczyński w książce „Metody twór-
czej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza”, PWN-Pedagogium 2007, s. 255-
256. 
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1. Odkrycie podświadomości doprowadziło pewną liczbę psychoanalityków 

(pierwszy był Z. Freud) do zastanowienia się nad dziełami sztuki, w tym rów-

nież muzycznymi. Koncepcja sublimacji zaproponowana przez Z. Freuda w 

celu szczególnego wykorzystania w psychice twórczej aktywności do tłumie-

nia naszych popędów oraz funkcji ekonomicznej.  

2. Mowę łączy z muzyką jej dźwiękowy wymiar sensoryczny. Tak zwana tech-

nika „komunikacji dźwiękowej” należącą do aktywnych metod muzykotera-

peutycznych bazuje właśnie na dźwiękowej ekspresji w relacjach z innymi. 

Chodzi tu o możliwość dokładnego sprawdzenia, co dzieje się na osi senso-

rycznej relacji ludzkiej, a co należy do domeny dźwiękowej: hałas, dźwięk, 

muzyka, mowa. W rzeczywistości to właśnie w tej dziedzinie odnajdujemy 

dwa najbardziej wyrafinowane ludzkie kody wyrazu i komunikacji - mowę i 

muzykę. Obie mają taką samą formę w czasie, przy czym muzyka ma pod tym 

względem szczególny stosunek do czasu, można nawet uznać, iż uprzywile-

jowany – gdyż charakteryzuje ją niepowtarzalność. Muzyka oferuje mnogość 

i jednoczesność wypowiedzi – jest dużo bliżej hałasu oraz dźwięcznego oto-

czenia, w takim właśnie sensie – że rozwija się ona w jednoczesności, tylko w 

muzyce można z przyjemnością posłuchać wielu głosów naraz. Forma mu-

zyczna jest bowiem rozmieszczona nie tylko na osi czasowej, ale i na osi 

przestrzennej, która jest ową osią jednoczesności. Dlaczego? Ponieważ wy-

korzystuje ona jednocześnie wszystkie możliwe formy dźwiękowych kon-

strukcji, począwszy od dwóch dźwięków, dwóch głosów lub dwóch instru-

mentów, aż do dziesiątek jednocześnie brzmiących dźwięków (orkiestra-

polifonia). Zatem, aby było słychać mowę, potrzebna jest pewna cisza, a 

tymczasem muzyka oferuje większą przyjemność – grę wielu osób w 

dźwięcznej jednoczesności. Kto może najwięcej, może i najmniej, a zatem 

muzyka może też być grana tylko jednym głosem, a nawet w oparciu o teksty 

słowne, ale może też uczynić sytuację jeszcze bardziej złożoną, przez doda-

nie słów i muzyki do zespołu różnych głosów, jak ma to miejsce w polifonii 

wokalnej, co zresztą w tym przypadku dzieje się na niekorzyść słownej jasno-

ści, ale z otwarciem na inne efekty semantyczne, estetyczne i dotyczące rela-

cji międzyludzkich. I tym co interesuje muzykoterapeutę, jest właśnie owa 

krańcowa subiektywność muzycznej percepcji. To właśnie ona tworzy bogaty 
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zbiór zasobów do pracy z trudnościami i cierpieniem ludzkiej istoty [Lecourt, 

2008]. 

Na teorii uczenia, czyli klasycznym modelu bodziec-reakcja, bazuje 

kierunek behawioralny w muzykoterapii. Muzyka stanowi czynnik pozytyw-

nego lub negatywnego wzmocnienia i stosowania jest w celu wypracowania 

odruchu warunkowego u odbiorcy. Dlatego też często łączona jest z innymi 

formami oddziaływania – np. biofeedback czy z różnego rodzaju treningami 

relaksacyjnymi [Stachyra, 2009]. Popularne staje się wykorzystanie muzyki w 

celu przyśpieszenia procesu uczenia się i zapamiętywania przez łączenie pro-

cesu uczenia się z odpowiednią muzyką. 

Pod koniec XX w. w muzykoterapii zaistniał tzw. kierunek poznawczy. 

Pierwsze informacje o łączeniu terapii kognitywnej z muzykoterapią pocho-

dzą od M. Maultsby, który zwrócił uwagę, iż ulubiona przez odbiorcę muzyka 

zazwyczaj wywołuje silne, pozytywne reakcje emocjonalne. Ludzie zaś dążą 

do generalizowania ich pozytywnych reakcji na muzykę na inne sytuacje i 

idee z nią związane. Zgodnie z teorią koncepcji poznawczej, muzyka pełni 

rolę nośnika informacji i znaczeń (zmian wyobrażeń), dokonując tym samym 

zmian w funkcjonowaniu pacjenta. Tym samym technika GIM (Guided Ima-

gery with Music), wizualizacji sterowanej muzyką, której autorem jest H. 

Lindquist Bonny (szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych), proponuje 

programy muzyczne mające na celu wywołanie oraz eksplorowanie stanów 

świadomości zbliżonych do snu. Metoda ta dodaje programowanie muzycz-

ne do znanej od dawna we Francji praktyki „sterowanego snu na jawie” De-

soille’a, inspirowanego także koncepcją Junga [Lecourt, 2008]. 

Z kolei prezentując kierunek komunikacyjny, należy wyjść od mate-

matycznej koncepcji komunikacji, w której muzyka ujmowana jest jako sys-

tem znaków i sygnałów, przekazujących odbiorcy określone informacje se-

mantyczne i estetyczne. Tym samym postrzega się ją jako środek komunikacji 

niewerbalnej z pacjentem. Muzyka, działania muzyczne dają możliwość prze-

kazywania informacji na poziomie emocjonalnym, który zgodnie z teorią 

komunikacji ma olbrzymie znaczenie dla utrzymania lub przywrócenia zdro-

wia. Zaburzenia komunikacji są przyczyną zaburzeń psychicznych i psycho-

somatycznych. Komunikacja poprzez muzykę ma szczególne znaczenie w 
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przypadku gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony (np. autyzm), może rów-

nież znaleźć zastosowanie w diagnozowaniu, korekcji nieprawidłowych wzo-

rów interakcji pacjenta z otoczeniem, zmniejszać wpływ niektórych mechani-

zmów obronnych na komunikację. Praktyczne zastosowanie teorii komunika-

cyjnej w muzykoterapii widoczne jest w muzykoterapii kreatywnej – w po-

dejściu Nordoff-Robbins [Stachyra, 2009]. 

Przedstawione dotychczas informacje pokazują nam zmienność mu-

zykoterapii, która pozwala na czerpanie z różnych nurtów, przetrwanie ko-

lejnych stuleci oraz zapewnienie ciągłości poprzez siłę odradzającego się 

empiryzmu i zdolność do dostosowywania się do każdej teorii, siłę, dla której 

kontrapunktem jest słabość jej specyfiki. 

Muzykoterapia w procesie resocjalizacji nieletnich 

W pracy z osobami przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych 

bardzo dobre efekty w celu wspierania i podtrzymywania procesu resocjali-

zacji można uzyskać, opierając się na modelu Muzykoterapii Kreatywnej 

(Muzykoterapia Nordoff-Robbins) [Nordoff-Robbins, 1977], ponieważ w  

centrum zainteresowania muzykoterapeutów Nordoff-Robbins znajduje się 

potencjał twórczy człowieka, a nie jego deficyty. Możliwość i zdolność do 

aktywności twórczej rozumiana jest tu jako nieodzowna potrzeba ludzkiej 

egzystencji. Włączając ten model muzykoterapii do procesu resocjalizacji 

jednostki – nakreślamy jedno z zadań metodycznych twórczej resocjalizacji 

pozwalające na „identyfikowanie i rozwijanie strukturalnych czynników i 

mechanizmów procesów twórczych nieprzystosowanej społecznie młodzie-

ży. Rozwinięte jakościowo struktury umożliwiają rozwijanie potencjałów 

wychowanków, które z kolei ukierunkowują ich indywidualną i społeczną 

aktywność, a także pozwalają uzyskiwać nowe kompetencje i umiejętności 

indywidualne i społeczne. Efektem tej aktywności stają się kreowane od-

mienne parametry tożsamości, które w wyniku procesu metodycznego „tre-

nowania” autoprezentacji nieletnich, doprowadzają do internalizacji wizuali-

zowanych cech”. 

Osiągnięcie założonego celu staje się możliwe dzięki współtworzeniu 

muzyki/dialogu razem z nieletnim. Zatem jest to podejście skoncentrowane 
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na kliencie, aktywne i interaktywne. Zazwyczaj terapeuta gra na instrumen-

cie (prawie zawsze na harmonicznym) i śpiewa, podczas gdy pacjent posiada 

możliwość wykorzystania szeregu instrumentów; może także używać głosu i 

swobodnie poruszać się po skali. Wiele muzycznych interakcji jest improwi-

zowanych – aczkolwiek sięga się także do gotowych kompozycji wykorzysta-

nych zgodnie z zasadami podejścia improwizacyjnego. Muzyczna relacja te-

rapeutyczna rozwija się między pacjentem a terapeutą przez wspólne muzy-

kowanie i w tej właśnie relacji muzykoterapeuta wspomaga pacjenta w jego 

indywidualnym rozwoju, kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie i samoak-

ceptacji. 

W tym modelu zwraca się szczególną uwagę na harmonię3 w muzy-

ce, która wraz z rytmem, melodią, frazowaniem, artykulacją itd. jest używana 

do budowania oczekiwań, do zaproszenia odbiorcy do muzycznych doświad-

czeń, aby dać mu poczucie, że ktoś go słucha, jemu akompaniuje, że może on 

brać udział w tworzeniu muzyki4. Dlatego też muzycy, którzy chcą być szko-

leni w muzykoterapii kreatywnej muszą wykazywać się nie tylko wiedzą z 

zakresu harmonii, ale również umiejętnością wykorzystywania jej w praktyce 

w celu budowania relacji muzykoterapeutycznej, nawet jeśli ich pierwszy 

instrument jest melodyczny. Harmoniczne instrumenty są preferowane ze 

względu na możliwość równoczesnego wykorzystania ich przez terapeutę i 

pacjenta na przykład podczas wspólnej gry na pianinie czy na gitarze. 

Istota pracy twórców tego modelu bezpośrednio wynika z przyjętego 

przez nich terminu „muzyczne dziecko”. „Muzyczne Dziecko” to zindywidu-

alizowana wrodzona muzykalność w każdej jednostce. Termin ten odnosi się 

do dziedzictwa kompleksowej wrażliwości na poczucie kolejności i związku 

ruchu tonalnego i rytmicznego, jednocześnie wskazuje na indywidualne zna-

czenie muzycznych reakcji każdego dziecka. Termin ten oznacza także orga-

nizację receptywnych, kognitywnych i ekspresyjnych możliwości, które mogą 

                                                           
3
 P. Nordoff, twórca tego modelu był pianistą, stąd też jego podejście zostało opra-

cowane przede wszystkim z wykorzystaniem instrumentu klawiszowego. Obecnie 
muzykoterapeuci pracują nie tylko na pianinie, choć nadal istnieje nacisk na wyko-
rzystywanie w pracy instrumentów harmonicznych. 
4
 Pacjenci nie muszą być w żaden sposób wyszkoleni muzycznie, choć oczywiście 
mogą. 
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stać się kluczowe dla organizacji osobowości. To zaangażowanie, rozwijanie 

wrażliwe i kreatywne pobudza funkcje rozpoznawania, percepcji i pamięci. 

Inteligencja, celowość i pewność siebie wyrażają się spontanicznie, kiedy 

klient staje się osobiście zaangażowany. Staje się on emocjonalnie zaanga-

żowany nie tylko w muzyce czy w swojej aktywności w tej muzyce, ale także 

w samorealizacji i samointegracji w ramach wszystkiego, co terapia mu ofe-

ruje [Nordoff, Robbins, 1977]. Zatem w procesie terapeutycznym należy 

dotrzeć do „muzycznego dziecka” – pobudzić jego rozwój, wesprzeć umie-

jętność autoekspresji oraz pomóc w indywidualnym rozwoju, tworzeniu no-

wych kontaktów interpersonalnych. Istotą pracy muzykoterapeuty jest zatem 

odnalezienie takiego „muzycznego dziecka” w każdej osobie i poprzez 

wspólne działanie należy zachęcić ją do aktywności, oferując rozwijający się 

związek muzyczny, w którym może ona wypróbować nowe sposoby wyraża-

nia siebie. 

Trzeba podkreślić również to, że interakcja muzyczna stwarza możli-

wość zabawy, co jest szczególnie ważne dla tych, którzy z różnych powodów 

mieli/mają niewiele okazji do zabawy w życiu. Może wydawać się to niezro-

zumiałe, ale muzycy „wiedzą”, co to znaczy przeżyć dreszczyk emocji z „za-

bawy”, który wynika bezpośrednio z samej właściwości muzyki, z tego, co 

ona oferuje, jakie wywołuje uczucia u odbiorcy. 

Dla muzykoterapeutów – muzykoterapia to nie tylko terapia, która 

wykorzystuje muzykę – muzyka jest w centrum pracy, ponieważ to ona 

pierwsza angażuje klienta i otwiera przed nim nowe obszary doświadczenia 

niż charakter czy osobowość terapeuty. Dlatego właśnie P. Nordoff wskazy-

wał na właściwości wewnętrzne muzyki, tym samym pogląd ten pozwala 

stwierdzić, iż cele muzyczne są jednoznaczne z celami terapeutycznymi, a 

zatem proces muzyczny jest procesem terapeutycznym. 

Ten model pracy umożliwia prowadzenie sesji indywidualnych z 

dziećmi i młodzieżą, a na kolejnym etapie pozwala łączyć dzieci w grupy – 

muzyka bowiem sprzyja rozwojowi relacji terapeutycznej między terapeutą a 

pacjentem, a także umożliwia muzyczne interakcje między osobami w grupie 

– a to z kolei stwarza więcej możliwości do nawiązywania kontaktów inter-

personalnych [Bryndal, Procter, 2012]. 
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Muzykoterapia kreatywna nie jest zatem ani indywidualna, ani gru-

powa. Tu muzyka jest w centrum zainteresowania i może być prowadzona w 

różnych konfiguracjach. Pojęcie muzyki jako zjawiska społecznego stanowiło 

podstawę do sformułowanego przez muzykoterapeutów Nordoff-Robbins 

pojęcia „muzykoterapii społecznej”, a powstała koncepcja może doskonale 

się sprawdzać w pracy z osobami przebywającymi poza placówką resocjaliza-

cyjną. Koncepcja muzykoterapii społecznościowej (Community Music Thera-

py) opiera się na różnych aktywnościach realizowanych w pewnej społeczno-

ści, jak np. działania podjęte przez Baileya, który zaproponował grupie bez-

domnych osób stworzenie amatorskiego chóru. Jak się okazało, uczestnictwo 

w nim zaowocowało pozytywnymi przemianami w sferze emocjonalnej, so-

cjalnej oraz mentalnej jego uczestników. Obok technik opartych na niewer-

balnym dialogu, które mogą okazać się znaczące dla życia osobistego osób 

mających konflikty z prawem poprzez sprzyjanie nawiązywaniu lepszych re-

lacji z osobami bliskimi i otoczeniem, sprawdzać się może technika pisania 

piosenek oraz tzw. dyskusja nad słowami piosenki [Stachyra, 2012]. Warto 

jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zajęć prowadzonych w pla-

cówkach resocjalizacyjnych. Trzeba bowiem pamiętać, że aby móc realizo-

wać jakiekolwiek cele terapeutyczne, niezbędne staje się zapewnienie od-

powiedniego klimatu społecznego podczas zajęć. Tylko w sytuacji, gdy nie-

letni czują się bezpiecznie w czasie sesji, będą ufali, że to, co mówią, robią, 

pozostanie tajemnicą, wtedy jest szansa, że będą wobec nas szczerzy i spró-

bują w pełni doświadczać tego, co oferuje im terapeuta, muzyka i sytuacja 

terapeutyczna. Na wspomniany czynnik, czyli jakość klimatu społecznego, 

zwraca uwagę również autor koncepcji wspomnianej już twórczej resocjali-

zacji M. Konopczyński [Konopczyński, 2007], czyniąc z niego jeden z elemen-

tów warunkujących uwarunkowania i ograniczenia twórczego postępowania 

resocjalizacyjnego. I niestety trzeba zaznaczyć, że tym, co może utrudniać 

realizację tej formy terapii, jest właśnie jakość klimatu społecznego instytucji 

resocjalizujących dla nieletnich, co od lat potwierdzają liczne doniesienia z 

badań [Skuza, 2012; Sobczak, 2007; Kupiec, 2012]. 

Także podejściem, które warto zobrazować, a który warto wykorzy-

stywać w procesie resocjalizacji nieletnich, jest Model Mobilnej Rekreacji 

Muzycznej, którego autorem jest M. Kierył, lekarz anestezjolog i muzykote-
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rapeuta. Model ten jest obecnie stosowany przez muzykoterapeutów w róż-

nych ośrodkach leczniczych i wychowawczych na terenie całej Polski. MMRM 

ma na celu przygotowanie stanu emocjonalnego uczestników zajęć, poprzez 

redukcję napięć psychofizycznych i ułatwienie koncentracji na zajęciach. 

Mobilność tego modelu polega na możliwości skracania, wydłużania i inten-

syfikowania ćwiczeń w zależności od zapotrzebowania w danej chwili. Na-

wiązuje on do trzech rodowodów muzykoterapii (biblijnego, plemiennego, 

antycznego) i pięciu teorii muzykoterapii (kierunek psychagogiczny, psychofi-

zjologiczny, behawioralny, komunikacyjny, psychoanalityczny). 

MMRM to uporządkowany emocjonalnie układ ćwiczeń rytmicznych, 

ruchowych, perkusyjnych, oddechowych, wyobrażeniowych, relaksacyjnych 

stymulowanych różnorodną muzyką. Składa się z pięciu głównych etapów: 

- O – odreagowanie – to początek procesu redukcji wzmożonego napięcia 

psychofizycznego, który kończy się po zakończeniu zajęć 

- Z – zrytmizowanie – integracja poprzez skoordynowany rytm, muzykowa-

nie perkusyjne i ruch 

- U – uwrażliwienie – muzyczne, plastyczne, poetyckie, itp. 

- R – relaksacja – nauka różnych form odpoczynku 

- A – aktywizacja – muzyczna, ruchowa, korektywna, ujawnianie zdolności 

twórczych. Informacja zwrotna od uczestników. 

 Mobilność układu polega na szybkiej możliwości zmian charakteru i 

rodzaju ćwiczeń w zależności od reagowania i sprawności grupy oraz celu 

działań. Cechą charakterystyczną tej formy pracy jest łatwość wykonywanych 

ćwiczeń, a poprzez nawiązanie do prymitywnych zachowań muzycznych uzy-

skujemy współuczestniczenie każdego odbiorcy (klienta). Każdy etap MMRM 

obejmuje minimum kilka lub kilkadziesiąt ćwiczeń, których wykonywanie 

gwarantuje realizację określonego celu. 

Odbiorca traktowany jest tutaj jako całość (jedność psychofizyczna). 

Odbierany jest przez terapeutę na poziomie komunikacji: 
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- fizjologicznej (zmiany częstości oddechu, akcji serca, napięcia mięśniowego) 

- psychoemocjonalnej (naprzemienne stany aktywności i relaksu, przyjem-

ność grupowej zabawy) 

- poznawczej (zmiany zachowań). 

 W MMRM pamiętając, że muzyka oddziałuje równocześnie na somę i 

psychę, zaczynając od uruchomienia ciała (stopniowo-do maksymalnej eks-

presji), poprzez zrytmizowanie, poprawę koordynacji ruchowej, muzykowa-

nie perkusyjne, wygrywanie emocji – zbliżamy się do szerokiego uwrażliwie-

nia kulturowego i relaksu. 

 Efekty MMRM ujawniają się dwuczasowo: 

1. Natychmiastowo: zmiana nastroju, korekta postawy, pogłębienie 

oddechu, wzrost lub spadek napięcia mięśniowego. 

2. Po trzykrotnym treningu: utrwalenie sprawności psychofizycznej, 

szersze spojrzenie na wykorzystanie muzyki, redukcja negatywnych ob-

jawów psychofizycznych (ustąpienie zmęczenia, poprawa kondycji, na-

stroju, aktywności życiowej, podwyższenie poczucia wartości), uzyskanie 

satysfakcji z aktywnego wykorzystania muzyki. 

Muzyka działa tutaj jako bodziec warunkowy, stymuluje (w zależności od 

rodzaju barwy, tempa dynamiki) określony rodzaj ćwiczeń – jest też 

określana jako czynnik pozytywny (aktywizacja, uwrażliwienie, relaks) lub 

jako negatywny (obiekt krytyki, odreagowanie) – kierunek behawioralny. 

MMRM wykorzystuje jednorodne emocjonalnie utwory muzyki poważnej 

o charakterze relaksacyjnym  (jest to kontynuacja myśli J. Aleksandrowi-

cza, S. Cwynara, J. Bogusza, T. Natansona o obniżeniu wzmożonego na-

pięcia psychofizycznego towarzyszącego chorobą psychosomatycznym – 

rodowód biblijny). 

 W MMRM wykorzystujemy kierunek psychoanalityczny (nawiązujący 

do koncepcji catharsis) – podczas ćwiczeń odreagowujących, integrujących, 

relaksujących i muzykowania. To właśnie podczas niekonwencjonalnych 
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źródeł dźwięku muzykowania zabawowego następuje regresja do lat dzie-

cięcych, MMRM integruje grupę, przyczyniając się do tworzenia „my”. 

Model ten wykorzystuje także porządkujące działanie muzyki, 

zmienność napięć, reakcje odbiorcy w myśl arystotelowskiej zasady IZO. Za-

jęcia rozpoczyna się w nastroju, jaki reprezentuje klient. Jednocześnie dzię-

ki plastyczności, zmienności, MMRM może wspierać każde działanie profi-

laktyczno-lecznicze. Muzyka relaksacyjna ułatwia wykonywanie miękkiego 

ruchu, oddechu, relaksu, uwrażliwia lub jest tłem czynności codziennych. 

Muzyka aktywizacyjna zachęca do ruchu, tańca, integruje, koordynuje ruch, 

odreagowuje napięcia, ułatwia perkusyjne muzykowanie (kierunek psycho-

fizjologiczny). W MMRM wykorzystuje się różne rodzaje muzyki, podkreśla-

jąc znaczenie umzykalniania (podczas II kontaktu) muzyką programową. I 

kontakt to poszanowanie rzeczywistej wrażliwości muzycznej odbiorcy – to 

stopniowe wprowadzanie muzyki poważnej. 

Warto także podkreślić, że MMRM bazuje na pitagorejskim rozumo-

waniu, że muzyka przywraca równowagę pomiędzy duszą, a ciałem, wy-

wołując psychorezonans. 

Inne prawidła realizowane w MMRM: 

1. Poszanowanie rzeczywistego gustu muzycznego uczestnika muzyko-

terapii; 

2. Powszechność uczestnictwa; 

3. Wykorzystanie naturalnych źródeł dźwięku, prymitywnego tańca, 

muzykowania (rodowód plemienny); 

4. Zastosowanie modnej muzyki młodzieżowej; 

5. Adaptacja modnej rekreacji (techniki wschodnie, aerobik); 

6. Niekonwencjonalne formy zajęć: zabawa muzyczna, misterium, 

happening, wieczorek taneczny [Gulińska-Grzeluszka, 2009]. 

Zakończenie 

 Rola muzyki w procesie resocjalizacji nieletnich nadal nie jest do-

kładnie przeanalizowana, choć ta metoda pojawia się coraz częściej w reje-
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strze oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach wychowawczo-

resocjalizacyjnych dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie [Kaca, 2014]. 

Jej stosowanie przynosi zauważalne pozytywne efekty, można wręcz powie-

dzieć, iż zapanowała „swoista moda” wykorzystywania muzyki jako środka 

wychowawczego, trzeba jednak pamiętać, iż sama nie jest środkiem podsta-

wowym w oddziaływaniach resocjalizacyjnych – może ona jedynie wspoma-

gać inne formy oraz metody wychowawcze. Tym bardziej, że trudno jest 

jednoznacznie ocenić resocjalizacyjne jej znaczenie. Mało jest bowiem badań 

dotyczących resocjalizacyjnych efektów terapii przez muzykę, choć na pod-

stawie tych, które zostały przeprowadzone [Konopczyński, 2007], można 

potwierdzić tezę o istotnym znaczeniu oddziaływań muzycznych na odzyski-

wanie przez nieletnich większego poziomu równowagi wewnętrznej, a dzięki 

temu na częściowym zrównoważeniu relacji interpersonalnych. 
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Suicide terrorism as a tool of modern war – from an explosive 

belt to superterrorism 

Terroryzm samobójczy jako narzędzie współczesnej wojny – od pasów wybuchowych 

po superterroryzm 

Streszczenie:. Intensywność samobójczych 
ataków terrorystycznych skłoniła mnie do 
podjęcia tego niezbyt nowego tematu w stu-
diach nad bezpieczeństwem w sposób synte-
tyczny i ukazujący wiele jego aspektów. Samo-
bójca ponownie staje się narzędziem w rękach 
terrorystów, narzędziem wykorzystywanym w 
mniej lub bardziej intensywnych konfliktach 
zbrojnych. Można zaobserwować, że od ponad 
dekady, celem terrorystów-samobójców są 
obiekty cywilne i sami cywile. Chciałbym zwró-
cić uwagę na fakt, że w najbliższej przyszłości, 
broń biologiczna i chemiczna może stać się 
niezwykle niszczycielska, jednak nie należy 
zapominać o atakach samobójców-terrorystów. 
Rosnąca siła Państwa Islamskiego oraz grup ich 
zwolenników w Europie, rozwój technologii, 
dostęp do czarnego rynku, rosnące niepokoje 
na świecie, dynamiczna struktura współczesnej 
wojny – oto powody, dla których należy rozpo-
cząć dyskusję na temat „poznawiania” terrory-
zmu samobójczego. 
 
Słowa kluczowe: źródła terroryzmu, finansowa-
nie terroryzmu, strategie terroryzmu, Quaran, 
męczennicy 
 

Abstract. Intensity of suicide attacks led me to 
attempt to treat this, not new in security 
studies, topic synthetically but also from many 
different aspects. A suicide bomber again 
becomes a tool in the hands of terrorist lead-
ers. A tool which has been used during – more 
or less intense – war conflicts. It can be ob-
served that for over a decade suicide bombers 
have been used against civilian objects or 
civilians. Methods are focused on the use of 
explosives. I would like to emphasize the fact 
that in the nearest future biological or chemi-
cal weapon may become destructive. Never-
theless, the reason and motivation for suicide 
attacks is equally important. 
The growing power of ‘Islamic State’, the 
groups of its frustrated supporters forming 
themselves in Europe, the development of 
technology, the access to black market, the 
growing international turmoil or dynamic 
structure of modern war – these are some of 
the reasons to start a discussion about ‘ex-
ploring’ suicide terrorism. 
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Introduction 

Contemporary strategies of terrorists are complex, differential and they 

evolve (Adamski, 2007), but the aim has remained unchanged – to attack. 

Carrying out an attack is as important as publicizing it in the media. The 

means used by terrorists develop together with scientific and technological 

development – and available funds give them unlimited access to modern 

weapons. They vary from “classic” suicide missions during which a human 

wearing an explosive belt is used as a living bullet, to treating a terrorist as a 

courier who carries out a biological or chemical attack. Sequences of asym-

metrical attacks and threats of using weapons of mass destruction are aimed 

at maximizing the number of victims as well as causing global panic, fear and 

constant feeling of insecurity (Kulczyński, 2009). 

Achieving political goals by terrorist groups generates serious economic and 

social costs, which are treated as side effect of their activity (Indeck, 1998). 

Preparation of an attack generates costs from fighter recruitment to sup-

porting and arming recruits. Terrorist organizations are usually financed by 

profits from criminal activities (Filipkowski, 2005). The money typically 

comes from blackmail, human trafficking, drug trade, arms trafficking and 

hijacking (Filipkowski, 2005). Criminal organizations often cooperate with 

terrorist groups – it is profitable for both of them. Terrorist leaders, who 

declare jihad against infidels do not mind cooperation with criminals whose 

religion is different (Pływaczewski, 1992). Security of such partnership is 

provided by Koran – about which I will write later. 

The evolution of terrorist activity is a very interesting topic in itself. I am 

going to try and answer the question if Islamic law legitimizes the way of 

making war as it is observed. Is the way of financing terrorism compatible 

with Koran? 

Islamic law vs acts of terrorism  

Islam is definitely the leader among monotheistic religions when it comes 

to legal order which systematizes lives of its believers who should follow a 

certain pattern. The most important source of Islamic law is Quran, which is 
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believed to be the exact word of God. There are also other sources of law 

like Sunnah, Ijma and Qiyas. As important as the sources of law are their 

interpretations and explanations such as naskh (Sadowski, 2003) (Witkowski 

S. W., 2009). 

Quran 

The holy Quran is believed to be a revelation from Allah and that is why it is 

the basic source of law. This quotation explains it: Verily this is a Revelation 

from the Lord of the Worlds  (Quran, 26:192) or   Or say they: He hath in-

vented it? Say: Then bring a surah like unto it, and call (for help) on all ye can 

besides Allah, if ye are truthful. Nay, but they denied that, the knowledge 

whereof they could not compass, and whereof the interpretation (in events) 

hath not yet come unto them. Even so did those before them deny. Then see 

what was the consequence for the wrong-doers!  And of them is he who be-

lieveth therein, and of them is he who believeth not therein, and thy Lord is 

Best Aware of the corrupters (Quran, 10:37-39). Quran consists of 114 

surahs1, which vary in length, and about 6235 ayahs2. The shortest surah 

consists of ten words, the longest one of over six thousand words. Generally, 

they are classified according to the place where the revelation took place. 85 

out of 114 surahs were written in Mecca, the place where the Prophet was 

born, where he had the first revelation from God and where the Islamic reli-

gion began. The other 29 surahs were written in Medina, whose people con-

verted to Islam as first. 

Despite the assumptions, Quran is not a set of legal rules or even norms, 

commands and prohibitions. Less than 7 percent of all the verses refer to 

legal issues and within them half refer to ibadah3, such as fasting, prayers 

and alms giving. The other half is focused on marriage issues, inheriting, 

trade and other economic issues as well as defining what a crime is and how 

it should be punished (Sadowski, 2003). 

                                                           
1
 Chapters in Koran 

2
 Ayah – in Arabic means ‘sign’ in Koran is used to mean ‘verse’ 

3
 Ibadah - in Arabic means ‘warship’. This area of Islamic law refers to praying rituals. 
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Some of the verses containing legal issues are straightforward – lexis, 

semantics and topography of the statements are clear and it does not re-

quire any further enquiry. Experts divide the verses (or even phrases inside 

the verses) into “definitive” and “speculative” parts (Kamali, 2003).  

There are many possible ways of interpretation, but they must comply with 

God’s will. Many experts raise the issue of contextual interpretation of Al-

lah’s words which is used by extremists who treat Quran instrumentally 

(Kamali, 2003).  

Sunnah 

Sunnah is the second basic source of Islamic law and it is defined as a way 

of life of prophet Muhammad (Hallaq, 2010). Quran suggests following the 

Sunnah: O ye who believe! Obey Allah, and obey the messenger and those of 

you who are in authority; and if ye have a dispute concerning any matter, 

refer it to Allah and the messenger if ye are (in truth) believers in Allah and 

the Last Day. That is better and more seemly in the end. (Quran, 4:58) Or 

Whoso obeyeth the messenger hath obeyed Allah, and whoso turneth away: 

We have not sent thee as a warder over them.(Quran, 4:80). Stories about 

the Prophet’s life are an additional catalogue of commands and prohibitions 

– they are designed to show believers how to behave properly.  

Before examining general principles of Islamic law, it is important to notice 

that Muslims are still debating whether the knowledge revealed to Muham-

mad (in Quran and Sunnah) was supposed to be interpreted literally or met-

aphorically. 

All Muslims do not always adhere to all the principles. I will describe the 

principles that are accepted and obeyed by all Muslim groups. 

Qiyas 

One of the main principles of Islamic law is Qiyas - the process of analogi-

cal reasoning. Qiyas means “measurement” or “analogy”. According to this 

principle, believers are obliged to find solutions to those problems which are 
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not present in Quran or Sunnah, but they should find similar situations in 

Quran or Sunnah (Kamali, 2003). 

In spite of many challenges and inaccuracies in using Qiyas, it remains an 

important means of interpreting the law. Qiyas is an integral part of Islamic 

law – it has helped to solve many contemporary problems, for instance how 

astronauts should pray in space. What is more, while critics maintain that 

Islamic law is irrational in its nature, permanent use of Qiyas helps to show 

how great the impact of human brain on something that is usually described 

as an unchangeable set of religious rules is. 

Ijma 

Although Qiyas allows Muslim scholars to make analogies for those 

norms which are not precisely written in Quran, there are still issues which 

cannot be solved with the help of Quran. Ijma is a consensus about solving 

particular legal issues. It is reached by a group of scholars and all the Mus-

lims are obliged to obey – it becomes a source of law (Kamali, 2003). The 

authority of Ijma comes from the verse: O ye who believe! Obey Allah, and 

obey the messenger and those of you who are in authority; and if ye have a 

dispute concerning any matter, refer it to Allah and the messenger if ye are 

(in truth) believers in Allah and the Last Day. That is better and more seemly 

in the end. Hast thou not seen those who pretend that they believe in that 

which is revealed unto thee and that which was revealed before thee, how 

they would go for judgment (in their disputes) to false deities when they have 

been ordered to abjure them? Satan would mislead them far astray (Quran, 

4:59-60). 

Ikhtilaf 

Ikhtilaf in Arabic means “disagreement” and it is the opposite of Ijma. It 

permits Muslims to choose the interpretation of religious teachings that best 

suits their own circumstances and causes the least harm. Ikhtilaf gives free-

dom of opinion, which leads to differences in interpreting the same situa-

tions. Only the position of Muhammad as the Prophet is certain and cannot 
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be interpreted differently – all the other aspects can, and sometimes inter-

pretations are contradictory. 

Warriors of modern religious war 

Suicide is unquestionably a deliberate act which involves (mental or phys-

ical) suffering. I am interested in suicide as a means of causing harm to oth-

ers. In Durkheim’s (Durkheim, 2006) case study of suicide it is described as 

an act of altruism. From this perspective suicide bombers can be classified as 

martyrs who die for their religion. Martyrs are considered to be intrepid 

defenders of their religion, they make every effort to maintain and propa-

gate the status quo – they sacrifice their lives for higher purpose  (Kamali, 

2003). 

Islam guarantees that the highest act of commitment during jihad will bring 

redemption and profits after death – obtained both from God and from 

people. A martyr (in Arabic ‘shahid’) will receive virgins as a reward: And 

(there are) fair ones with wide, lovely eyes, (22) Like unto hidden pearls, (23) 

Reward for what they used to do (Quran, 56:22-24). Those who mention this 

quotation say that there are allegedly 72 virgins for each martyr, but Quran 

says nothing about the number of virgins – although in tasfir4 on Surah 55 it 

is said: It was mentioned by Daraj Ibn Abi Hatim, that Abu al-Haytham 'Adul-

lah Ibn Wahb narrated from Abu Sa'id al-Khudhri, who heard Muhammad 

saying, 'The smallest reward for the people of Heaven is an abode where 

there are eighty thousand servants and seventy-two Houri, over which stands 

a dome decorated with pearls, aquamarine and ruby, as wide as the distance 

from al-Jabiyyah to San’a (Kamali, 2003). However, not all the Muslim schol-

ars agree if it says about virgins, angels or grapes. 

Despite the fact that I am analyzing the religious aspect of terrorism – this 

analysis cannot be full without a short presentation from a social science 

point of view. 

                                                           
4
 Tasfir explains and comments Quranic verses 
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Pape (Pape, 2005) postulates that suicide terrorism (irrespectively of its 

form) is the most drastic form of terrorism – on the one hand, the members 

of an organization are forced to commit this act, but on the other hand, the 

results are unpredictable. Other forms of terrorism are aimed at gaining 

support for certain ideas or actions, whereas the goal of suicide terrorism is 

focused on forcing consent. Another researcher of the topic, Awofeso, treats 

suicide terrorism as a part of a psychological war. He assumes that the 

choice of the targets and the form of attacks are aimed at causing fear. Mor-

al panic5 which always occurs after a terrorist attack is a sign for terrorist 

organizations to gather even bigger number of “martyrs” (Cohen, 1972),  

(Sheldon U., 2008). “Altruistic suicide” is acceptable in Islam, but only on the 

battlefield – Durkheim’s egoistic suicide is unacceptable (Durkheim, 2006). 

From the point of view of those who plan it, suicide terrorism is a planned 

and rational act. Terrorist organizations declare that suicide terrorism is a 

part of military tactics and it is justified by the fact that the war is unjust, 

because the oppressed fight against much stronger enemy and their chances 

to defense themselves are limited. That is why putting on an explosive belt 

in order to annihilate the unjust enemy is the only possible response to op-

pression, frustration and poverty  (K. Levi, 1995). Pape rejects justification of 

suicide terrorism as a remedy for unsolvable social issues (Pape, 2005). He 

points out that most of the terrorist leaders are educated, wealthy and inte-

grated with the Western world people. As it was stated in the former analy-

sis, the Muslim world is divided when it comes to interpretation and evalua-

tion of suicide terrorism. Some justify it as a part of holy war against injus-

tice, others treat it as a situation in which Muslims attack other Muslims (K. 

Levi, 1995). 

What does Quran say about suicide attacks – are they considered as a 

sacrifice and martyrdom or military tactics? Jihad is not a monolith, on the 

one hand it is believed to be crucial and integral part of Islam, but on the 

other hand it is condemned as wholly evil. Quran says: Say: Can ye await for 
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us aught save one of two good things (death or victory in Allah's way)? while 

we await for you that Allah will afflict you with a doom from Him or at our 

hands. Await then! Lo! We are awaiting with you (Quran, 9:52)Therefore, 

sacrificing one’s life and welfare in the name of God is considered as a great 

success. The criterion of success or failure is whether they will be recognized 

as martyrs by contemporary believers and if they will receive a place at the 

side of Allah. Generally speaking, the enemy does not have to be defeated, it 

is more important to sacrifice life in the name of God to achieve a status of a 

martyr. We can say that there is a kind of a deal between God and his serv-

ants: Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth 

because the Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and 

shall slay and be slain. It is a promise which is binding on Him in the Torah 

and the Gospel and the Qur'an. Who fulfilleth His covenant better than Allah? 

Rejoice then in your bargain that ye have made, for that is the supreme tri-

umph!  (Quran, 9:111) Faith here is regarded not only as a metaphysical 

concept but also as an exchange. Life and welfare are traded for a promise 

of life after death. The way to become a martyr is clear: Whoso obeyeth Al-

lah and the messenger, they are with those unto whom Allah hath shown 

favour, of the prophets and the saints and the martyrs and the righteous. The 

best of company are them! (Quran, 4:69) The defenders of God’s will are 

guaranteed to achieve the status of martyrs, as it is clearly said in Quran: 

And call not those who are slain in the way of Allah "dead." Nay, they are 

living, only ye perceive not (Quran, 2:154) . It means that death in the name 

of God is desired, because (paradoxically or not) it is not death after all. The 

quotation above is (one of many) used by leaders of terrorist groups to mo-

tivate terrorists. They create a desire for deeds in the name of God. 

In the literature of the subject there is a classification of Islamic martyrs. It is 

based on books written by experts on Islamic law, such as Al.-Kasani or Az-

Zuhayli (Çapan, 2007). We can find there: 

- a perfect marty, who must be characterized by: the fact of being Mus-

lim; being responsible – children and mentally ill people are irresponsible 

by definition (child terrorism excludes martyrdom – they have to die dur-

ing a battle against the enemy); cleanness – ablutions of their bodies are 
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not necessary; their death must be caused by an unjust reason – on the 

battlefield; they cannot be injured and carried from the battlefield; it 

cannot be a deliberate murder unless the enemy is killed (Çapan, 2007). 

Here, it is important to remember about Ikhtilaf which gives freedom of 

interpretation of Quranic verses. Modern admirers of Islamic tradition and 

followers of Islamic religion do not abide by Al.-Kasani’s rule, which says that 

only those who died on the battlefield can become martyrs. 

- a martyr of this world – they died in battle, but their intentions were not 

congruent with God’s will: Allah guideth not wrongdoing folk! (Quran, 

9:24) 

A candidate for a martyr has no guarantee that his deeds will be regarded as 

acts in the name of Allah, but such faith is sustained: And whoso taketh Allah 

and His messenger and those who believe for friend (will know that), lo! the 

party of Allah, they are the victorious! (Quran, 5:56 Among the followers of 

Allah, especially fundamentalists, a cult of martyrs (Istishhad) developed, 

which is used by terroristic organizations as a tool of propaganda. 

In Quran and Sunnahs there is no information according to which a person 

can be classified as a martyr or a terrorist. In the literature of the topic, 

where experts on Islamic law who stick to Ijma are quoted, we can find some 

attempts to make such classification. Nyriye Akman (Çapan, 2007) is of the 

opinion that only those who lost their lives during military conflicts are mar-

tyrs and she points out that all kinds of attacks are permissible. At the same 

time she treats the use of deadly weapons outside of the battlefield as a 

reason to exclude martyrdom. In other words, by killing a soldier one can 

become a martyr, but by killing a civilian one ceases to be a member of Mus-

lim society. Akman gives examples when martyrdom is absolutely excluded: 

a) killing innocent people, b) causing loss in the country which has accepted 

a Muslim as a member of its society, c) causing psychological trauma, d) 

causing harm to one’s own family, e) destroying the image of Islam, f) sup-

porting criminal organizations, which is clearly stated in this quotation: For 

that cause We decreed for the Children of Israel that whosoever killeth a 

human being for other than manslaughter or corruption in the earth, it shall 
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be as if he had killed all mankind, and whoso saveth the life of one, it shall be 

as if he had saved the life of all mankind. Our messengers came unto them of 

old with clear proofs (of Allah's Sovereignty), but afterwards lo! many of 

them became prodigals in the earth (Quran, 5:32). 

 Spiritualization of violence, granting terrorists religious legitimacy is 

not influenced by Islamic fundamentalism or conservatism. Most of the ter-

rorist groups – regardless of their religious or ideological preference – use 

similar military tactics. The best example are Tamil Tigers, who are responsi-

ble for a bigger number of acts of terrorism than Hamas (Pape, 2005). As 

mentioned earlier, suicide terrorism is the most lethal of all kinds of terror-

ism – eight victims per one attack on average. Terrorist groups are responsi-

ble for escalation in terror, which is treated as a military tactics. Attacks 

caused by religious issues are on the decrease. Religion has become reified 

and is used as a tool or background to acts of terrorism. Religion sanctions 

acts of terrorism – it appeals to the sense of community, a threat to identity, 

but is also a tool in political struggle. I would rather look for the source of 

terrorism in nationalism rather than religion – a demand for “national libera-

tion” is repeated regardless of the geographical location. The need for jus-

tice declared by terrorists is paradoxically the reason to increase the “living 

arsenal.” The growing power of misunderstood – martyrdom or sacrifice in 

the name of God is the best incentive to recruit new warriors. 

Quran permits violence as an act of defence. Violence against those who 

violate Shariat is also acceptable. Shariat is a set of rules presented by God in 

Quran: That is because those who disbelieve follow falsehood and because 

those who believe follow the truth from their Lord. Thus Allah coineth their 

similitudes for mankind (Quran, 47:3). Muslims are obliged to obey Shariat, 

breaking those rules causes inevitable punishment. Quran accepts three 

forms of Jihad: external, internal and inter-communal6. Quran advises Mus-

lims to: "Fight for the sake of God those that fight against you but do not 

attack them first. God does not love aggressors. Slay them wherever you find 

                                                           
6
 Internal – understood as self-punishment; external – admitting one’s quilt before 

the society and waiting for the punishment; inter-communal– indicating and punish-
ing the society that violates Shariat 
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them (Mir Zohar, 1995)7. Only the second half of this quotation is used – as 

headings or titles of programmes – which creates a distorted image of 

Quran. Martyrdom is an all-embracing effort made  in order to follow Allah’s 

will. It is considered to be the highest form of Shahada8, which means a 

proof of great faith. 

Scholars interested in this topic: sociologists, anthropologists and experts on 

Quran often draw parallels between martyrdom and suicide. Quran treats 

suicide as violation of God’s will (a pointless act), and martyrdom (suicide 

attack in the name of God) as the deepest devotion. But, Quran states it 

clearly that self-annihilation aimed at causing damage to the enemy – I will 

emphasize it once again – is acceptable only on the battlefield. 

Conclusion 

The answer the question why people are ready to become living bullets is 

multifaceted. I tried to answer this question exhaustively with respect to 

“Islamic suicide terrorism”. On the one hand the sources of Islamic law pro-

hibit suicide and condemn it together with acts of terrorism, but on the oth-

er hand ways of interpretation which are available to the followers of Allah 

give them possibility to spoil the message coming from the holy book. The 

appearance of suicide attacks is a result of Sunni religious syncretism, socio-

economic frustration of young Muslims living in the Western Europe and a 

tool of political war. 

Extremists treat this clause not only as an explanation and a basis for their 

activity but also as an end in itself. From such point of view it is easy to put 

the geopolitical and economical factors into context which explains terrorist 

activity as a defense of moral values. It has to be noticed that the revivalism 

mentioned before is strongly connected to misinterpretation of Quran and 

results in growing terrorist activity. Spiritual rebirth has become a funda-

mental premise of terrorism and results in strengthening it as a way of obey-

                                                           
7
 this quotation, mainly its second half, is treated as definition and summary of Mus-

lim religion by media and scholars. Taken out of context it is used as headings in 
newspapers or titles of reportages. 
8
 Islamic creed 
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ing God’s will. To sum up, religious terrorism occurs when it is based on 

ideological, fanatical interpretation of religious texts. With the lack of such 

basis junk terrorism9 (Schwartz, 2002) occurs. Kamali (Kamali, 2003) suggests 

that functions of terrorism are based on such principles as: the end of the 

world; holy war; blind obedience; seeking “the truth” and choosing appro-

priate moment to act. 

A heated discussion about Quranic roots of terrorism continues and the 

discourse varies. But the voices telling that Quran prohibits terrorism can be 

heard more and more often. The existence of “great controversy” (Kamali, 

2003) and the principle of “blind obedience” are often stressed, which helps 

the dynamical development of terrorist groups. Such tools as: indoctrination, 

promise of fulfilling aspirations or approving the attitude towards martyrs as 

the right interpretation of Quran, are elements of the modern war tactics. 

The use of revivalism as the base and legitimization of one’s activity 

is an immanent feature of modern and contemporary terrorism. The use of 

new strategies – sequences instead of single suicide attacks or the use of 

chemical, biological or cybernetic weapons – are the main problems that 

have to be tackled in order to prevent terrorism. Before solving the prob-

lems it is necessary to first find their reasons – both material and ideological. 

This analysis clearly shows that the sources of Islamic law not only do not 

legitimize acts of terrorism but they punish them (Crenshaw, 2004). 

Dynamic development of technologies, methods and strategies used by ter-

rorists are the biggest political challenges of modern world. 

 

 

                                                           
9
 It is closely connected with concepts of  Hijacked Religion or quasi religious, it is 

understood as a freedom of interpretation of religious dogmas, which means that 
the same concepts are treated differently depending on the purpose. Such interpre-
tation is based on fragmentary, incoherent analysis of chosen fragments along with 
omitting the elements that do not suit ideologically. This leads to reification of reli-
gion.  
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ÚVOD 

 V dnešnej dynamickej, rýchlo sa meniacej spoločnosti sa stretávame 

s informačno – komunikačnými technológiami doslova na každom kroku, či 

ide o prostredie domáce, či pracovné. Informačné technológie sú všade, či sa 

nám to páči, alebo nie. V prostredí firiem a organizácií preto vzniká naliehavá 

potreba na informačnú bezpečnosť, ktorej hlavnou úlohou ako už samotný 

názov napovedá je ochrana údajov a informácií. 

Vývoj informačných a komunikačných technológií spolu s rozšírením dostup-

nosti Internetu vytvorili mnohé nové ekonomické príležitosti, ale umožnili 

tiež vznik zraniteľností, ktorých zneužitie potenciálnymi hrozbami zvnútra aj 

zvonku predstavuje riziká, ktoré je potrebné periodicky prehodnocovať. Ne-

existuje žiaľ jednoduché opatrenie na elimináciu týchto rizík technologickým 

riešením.Prvá časť článku je zameraná na identifikáciu hrozieb, ktorými môže 

byť ochrana dát v informačnej bezpečnosti narušená, taktiež sú tu charakte-

rizované možné bezpečnostné hrozby a pravdepodobné príčiny prienikov k 

citlivým údajom. Druhá časť článku je zameraná na analýzu  bezpečnostných 

počítačových incidentov v národnej informačnej a komunikačnej infraštr-

uktúre a v poslednej časti práce sú definované možné opatrenia akými je 

možné sa chrániť pred hrozbami a útokmi na informačnú bezpečnosť. 

 

 

1 IDENTIFIKÁCIA HROZIEB OCHRANY DÁT V INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 

Proces identifikácie bezpečnostných rizík spočíva v odhalení mož-

ných neželaných negatívnych udalostí a javov, nachádzajúcich sa v rôznej 

forme a podobe v bezpečnostnom prostredí, ktoré môžu privodiť ohrozenie 

citlivých informácií. Prístupy k zabezpečeniu a ochrane informácií a dát v 

rámci informačno-komunikačných technológií predstavujú najmä kroky, kto-

ré sú potrebné k zabezpečeniu počítačov, sietí a následne dát a informácií, 

ktoré sú v nich obsiahnuté. Pokiaľ nie je ochrana dát v informačno-

komunikačných technológiách predmetom zákona, záleží voľba úrovne zab-

ezpečenia na rozhodnutí vedenia, resp. bezpečnostného manažéra. Z hľadis-

ka zjednodušenia rizika hroziaceho v rámci informačnej bezpečnosti rozdeľ-

ujeme hrozby na vonkajšie a vnútorné hrozby. (Belan, 2014) 
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VONKAJŠIE HROZBY 

Neautorizované použitie hesiel a kľúčov 

Heslo môžeme definovať ako postupnosť čísel alebo znakov za úče-

lom overenia toho, že užívateľ je naozaj tá osoba, ktorá je autorizovaná k 

použitiu konkrétneho účtu pre prístup do systému siete. Kľúč je číslo, ktoré 

je používané v rámci informačno-komunikačných systémov organizácie k 

overeniu integrity komunikácie. Heslá a kľúče sú bezpečnostné prvky, ktoré 

sú určené k zabráneniu prístupu neautorizovaných osôb. V praxi môže dôjsť 

k prelomeniu kľúčov, či hesiel, prípadne k ich vyzradeniu tretej osobe, nás-

ledkom čoho može byť neautorizovaný prístup, resp. zneužitie informácií a 

dát. 

 

 DOS útok (DISTRIBUTED OF SERVICE) 

DoS útok je obvykle zameraný na prerušenie normálneho behu 

cieľového systému, resp. počítača. Tieto útoky nespôsobujú havárie 

počítačov, sú naprogramované na prerušenie alebo zabráneniu prístupu k 

sieti. Fungujú tak, že zahltia sieť zbytočnými paketmi, alebo simulujú sieťový 

problém, ktorý spôsobuje nedostupnosť služby a odpojenie počítača od 

siete. V praxi patria medzi bežné formy DoS útokov nasledovné: záplava 

protokolom ICMP (t.j. internet kontrol message protocol), surf útok, syn 

útoky. 

 

Počítačové vírusy a červy 

Počítačový vírus je program, ktorý sa rozmnožuje a rozširuje z 

jedného počítača na iný prostredníctvom skopírovania svojho kódu do 

ďalších súborov napadnutého počítača bez súhlasu alebo upovedomenia 

užívateľa. Červ vymedzujeme ako formu zákerného víru, ktorý sa sám 

rozmnožuje a na infikovanom počítači poškodzuje súbory. Červy sa často 

rozširujú v prílohách elektronickej pošty ako spustiteľné súbory, dokumenty, 

ktoré obsahujú makrá, prípadne môžu mať formu HTML stránok, ktoré 

obsahujú skripty. 

 

Trójske kone 
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Ide o programy, ktoré sa za účelom získania informácií tvária ako 

ostatné programy. Ako príklad môžeme uviesť napríklad úvodné obrazovky 

do bankových systémov (meno + heslo), môžu existovať latentne na ope-

račnom systéme a obvykle sa prejavujú a spôsobujú užívateľovi škodu iba za 

určitých podmienok. (Olejár a kol., 2013) 

 Spyware 

Obvykle ide o špionážny softvér, ktorý sa sám nainštaluje do poč-

ítača, či OS bez jeho vedomia a prostredníctvom internetu vysiela rozličné 

údaje o tomto počítači a o správaní jeho používateľa. Tento softvér býva 

zneužívaný najmä na marketingové účely (lepšie zacielenie spamu), no môže 

ísť aj zachytávanie hesiel, čísel kreditných kariet a pod. (Ministr, 2011) 

 

Adware 

Obvykle sa jedná o nechcený softvér, ktorý sa nainštaluje na počítač 

a vykonáva rôznu činnosť (okrem špionážnej činnosti môže aj blokovať určité 

funkcie, zneužívať a prisvojovať si výkon počítača atď.) Môže sa jednať aj o 

produkty, ktorých cieľom je aj znepríjemňovať prácu s počítačom. 

 

Spam 

Pod pojmom „spam“ zovšeobecnene rozumieme nevyžiadanú ele-

ktronickú poštu. Obvykle má formu e-mailu, ktorý si príjemca vopred nev-

yžiadal a najčastejšie obsahuje najmä marketingové a komerčné prvky. Tým-

to spôsobom osoby ponúkajú služby a tovar, prípadne sprostredkovanie 

určitej služby alebo tovaru. V širšom slova zmysle sa pod týmto pojmom 

rozumie aj nevyžiadaná elektronická správa, vrátane SMS správy (short 

message service), MMS (multimedia message service), faksimilnej správy a 

inej správy elektronicky zasielanej, ktorá bola poslaná príjemcovi bez jeho 

predchádzajúceho súhlasu. 

V súčasnosti spam v značnom množstve prípadov môže obsahovať aj škodl-

ivý softvér, ktorého cieľom je škodiť. V niektorých prípadoch už samotné 

otvorenie spamovej správy môže takýto softvér aktivovať alebo spustiť infik-

áciu, preto je potrebné zvýšiť pozornosť pri otváraní správ, ktoré si človek 

nájde v schránke a pochádzajú z neznámych, resp. neoverených zdrojov. 

(Bíro, 2008) 
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Hoax 

Pod týmto pojmom rozumieme najmä podvodné, poplašné, falošné 

správy, ale aj správy, ktoré obsahujú nepresné alebo zavádzajúce informácie. 

Často ide o správy, ktoré sú postavené na polopravdách a často vyzývajú 

používateľa, aby ich následne poslal ďalej. Napr. reťazové správy, falošné 

správy pred nebezpečenstvom, správy žiadajúce o pomoc a pod. 

 

Phishing 

Je definovaný ako podvodné získavanie citlivých identifikačných 

informácií, prihlasovacích mien, hesiel, či identifikačných údajov kreditnej 

karty a to obvykle prostredníctvom podvrhnutia falošných webových strán-

ok, kde sa vyžadujú prihlasovacie údaje. Táto metóda sa zvykne označovať aj 

ako tzv. "rybárčenie hesiel". Po samotnom phishingu takmer vždy nasleduje 

bežná kriminálna aktivita, ktorej cieľom býva najčastejšie krádež peňazí. 

Phishing je jednou z techník tzv. sociálneho inžinierstva (zneužívanie ľudskej 

dôverčivosti) a na nasmerovanie na falošnú stránku sa najčastejšie využíva 

dôveryhodne sa tváriaci spam, alebo niekedy stačí aj obyčajný telefonický 

kontakt. (Nagy, 2003) 

 

Kybernetický terorizmus 

Je definovaný ako útoky proti informáciám, programom, dátam, či 

politickým skupinám ktoré sú vopred premyslené, politicky motivované a 

ústia do násilia proti civilným skupinám. Obvykle sú vykonávané tajnými 

agentmi, či národnostnými skupinami.  

 

VNÚTORNÉ HROZBY 

Ide najmä o hrozby voči informačnej bezpečnosti, ktorým je organ-

izácia vystavená zo strany svojich vlastných zamestnancov. Obvykle ide o 

krádež dát, resp. informácií, zneužitie informácií, či úplne zničenie dát. 

Dôvody zamestnancov vedúce k porušovaniu interných bezpečnostných 

predpisov môžu byť rôzne. 

Priemyselná špionáž 

Priemyselná špionáž je obvykle realizovaná prostredníctvom korup-

cie interných zamestnancov firmy, prípadne prostredníctvom nezávislých 
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vyzvedačov, ktorí môžu firmu vydierať. Bezpečnostné opatrenia v tejto sfére 

(ak je predpoklad na priemyselnú špionáž) musia byť na čo najvyššej úrovni a 

vyžaduje sa spolupráca a konzultácia s expertmi na túto oblasť. 

 

Vnútorná politika 

Je predstavovaná postupom ctižiadostivého zamestnanca firmy, kt-

orý urobí čokoľvek za účelom ďalšieho kariérneho postupu aj za cenu zha-

dzovania spolupracovníkov. Toto nebezpečenstvo sa môže prejaviť buď sab-

otážou ostatných zamestnancov, ktorí by s ním mohli súťažiť, alebo vkl-

adaním inkriminovaných položiek do informačného systému, resp. počítača, 

či odosielaním neprístojných správ prostredníctvom emailov spolupra-

covníkov. (Olejár a kol., 2015) 

 

Rozhnevaní zamestnanci 

Jedná sa buď o súčasných, alebo bývalých zamestnancov organizá-

cie, ktorých cieľom je firmu poškodiť napríklad prostredníctvom zničenia 

dôležitých dát a údajov (vymazaním, nasadením vírov), alebo prostred-

níctvom dôležitých komunikácií. V takýchto prípadoch je potrebné okamžite 

reagovať a zrušiť užívateľský účet daného zamestnanca a zabrániť mu tak vo 

fyzickom prístupe k informačno-komunikačným systémom danej organizácie. 

 

Neúmyselné priestupky 

Takéto priestupky sú už ako hovorí názov neúmyselné a obvykle sú 

zavinené technickou neznalosťou alebo nedbanlivosťou niektorých zamest-

nancov. Túto oblasť je možné zabezpečiť pomocou použitia operačných sy-

stémov so silným zabezpečením alebo pomocou implementácie zabezpeče-

nia na úrovni súborov pomocou systémovej politiky, ktorá je implement-

ovaná v rámci operačného systému, kedy je možné užívateľom zabrániť vy-

mazať, alebo presunúť kritické systémové súbory. 

 

Nekooperatívni užívatelia 

Takýto zamestnanci obvykle nesúhlasia s politikou informačnej be-

zpečnosti a domnievajú sa, že je príliš obmedzujúca. Takýto zamestnanci, 

respektíve užívatelia informačno-komunikčných systémov v rámci organ-

izácie obvykle nechcú svojím správaním spôsobiť škodu, ich cieľom je ale 
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dosiahnuť realizáciu niečoho, čo by inak nemohli realizovať. Ak si napríklad 

takýto zamestnanec nainštaluje do svojho firemného počítača program PC 

Anywhere, môže prostredníctvom tohto počítača otvoriť celú firemnú sieť 

externým užívateľom. Takéhoto užívateľa je možné eliminovať pomocou 

uplatnenia vhodných firemných pravidiel, častejšou kontrolou užívateľov, či 

vhodným stupňom zabezpečenia siete. 

 

2ANALÝZA  BEZPEČNOSTNÝCH POČÍTAČOVÝCH INCIDENTOV V 

NÁRODNEJ INFORMAČNEJ A KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRE 

V sledovanom období v rámci aktívnych služieb špecializovaný útvar 

CSIRT.SK vykonával činnosti národného kontaktného bodu pre nahlasovanie 

škodlivej aktivity v IP adresnom priestore Slovenskej republiky. V roku 2014 

bolo zaznamenaných a riešených 348 počítačových incidentov. V roku 2015 

bolo zaznamenaných 361 incidentov a v roku 2016 to bolo 346 počitačových 

incidentov. Tieto boli nahlásené klientelou CSIRT.SK, zahraničnými partner-

mi, subjektmi SR alebo boli zistené priebežným monitoringom útvaru 

CSIRT.SK.  

Typ incidentu 2014 2015 2016 

Botnet 91 102 31 

Získavanie informácií 90 64 88 

Škodlivý kód  58 81 50 

Nežiaduci obsah (defacement, spam) 16 13 48 

Nedostupnosť (DoS, DDoS)  29 18 23 

Zraniteľnosť 20 45 79 

Pokus o prienik 19 12 4 

Prienik do systému 9 14 10 

Podvod 7 5 1 

Neoprávnený prístup k informáciám/únik 
informácií 4 2 7 

Ostatné  4 5 5 

Neoprávnená modifikácia informácií 1 0 0 

Spolu 348 361 346 
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Tab.1 Zoznam bezpečnostných incidentov za obdobie 2014 -2016

 zdroj CSIRT.SK 

 

Obr.1 Incidenty za obdobie 2014 – 2016     

   

Výsledky analýzy bezpečnostných incidentov v rokoch 2014 - 2016 

V roku 2014 boli v najväčšom počte zaznamené útoky na openresolver, ktorý 

umožňuje útočníkovi spôsobiť odstavenie služby DNS servera alebo zapoje-

nie zraniteľného servera do DDoS útoku. Okrem tejto zraniteľnosti bola najč-

astejšie reportovaná škodlivá aktivita typu bot, čo znamená výskyt škodli-

vého softvéru na zariadení s rôznou činnosťou. Súčasne bolo len za prvý pol 

rok identifikovaných 230 296 unikátnych IP adries, na ktorých bolo zaznam-

enané podozrenie z výskytu škodlivej aktivity. Počet IP adries nekore-

šponduje s počtom napadnutých zariadení vzhľadom na to, že jednu verejnú 

IP adresu môže súčasne využívať väčší počet zariadení, ako aj, že adresy sú 

prideľované dynamicky a jeden klient môže postupne komunikovať z rôznych 

verejných IP adries v čase. 

V roku 2015 Najčastejšie boli riešené podozrenia na prítomnosť škodlivého 
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tu (skenovanie zraniteľností, pokusy o prienik, presmerovávanie alebo zasie-

lanie podvodných emailov). 

Situácia v oblasti informačnej bezpečnosti na Slovensku v roku 2015 odzrk-

adľovala svetové trendy. Našťastie neboli nezaznamenané úniky dát v takom 

rozsahu ako je tomu v zahraničí. Škodlivý kód, ktorý bol detegovaný v IP ad-

resnom priestore Slovenskej republiky, mal celosvetové pôsobenie. Z rieše-

ných hlásení incidentov možno spomenúť kampane, pri ktorých sa používal 

ransomvér, CozyBear, SlemBunk, Dyre, Dridex, atď. Rovnako odhaľovanie a 

zverejňovanie nových zraniteľností ako Rom0, Stagefright, zraniteľnosti 

SSL/TLS a kritickej zraniteľnosti v knižnici glibc viedlo nielen odborníkov, ale 

aj širokú verejnosť k zvýšeniu pozornosti a zamysleniu sa nad vlastnou 

úrovňou bezpečnosti. Celosvetový dopad malo aj používanie watering hole 

útoku na vybrané organizácie a firmy. Ľudský faktor zohral dôležitú úlohu pri 

mnohých incidentoch. Šírenie nielen phishingu a ransomvéru, ale aj 

škodlivého kódu všeobecne, prostredníctvom sociálneho inžinierstva, 

nestráca na sile, nakoľko nie je príliš technicky a finančne náročné. V 

kombinácií so zanedbaním a nedodržiavaním bezpečnostných doporučení, 

videli sme to pri nezabezpečených databázach MongoDB, ide o neželanú 

kombináciu. 

Stále sa ukazuje, že ani najlepšie anti-malvér riešenie neochráni organizáciu 

pred cielenou kompromitáciou. Často sa zabúda na hrozbu v podobe za-

mestnanca, ktorý je ako vektor útoku stále podceňovaný. Riešením je v 

organizáciách zaviesť koncept hĺbkovej obrany, tzv. Defense in Depth alebo 

Castle Approach. Nemožno ale zabudnúť aj na riadenie prístupu, fyzickú 

bezpečnosť a ochranu samotných zariadení. Informačnú bezpečnosť je nutné 

chápať v kontexte všetkých jej komponentov. 

V roku 2016 bolo riešených 346 počítačových incidentov, ktoré boli 

nahlásené klientelou CSIRT.SK, zahraničnými partnermi, subjektmi SR alebo 

boli zistené priebežným monitoringom nášho tímu. Incidenty boli riešené v 

spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi informačných systémov verejnej 

správy, vybraných prvkov kritickej informačnej infraštruktúry a 

prevádzkovateľmi národnej informačnej a komunikačnej a komunikačnej 

infraštruktúry SR. Počas riešenia incidentov CSIRT.SK spolupracoval aj s 
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telekomunikačnými operátormi a poskytovateľmi internetových služieb, a s 

CSIRT/CERT® tímami v SR a zahraničí a ďalšími štátnymi orgánmi. 

V roku 2016 špecializovaný útvar CSIRT.SK v oblasti riešenia bezpečnostných 

incidentov a zdieľania informácií o aktuálnych hrozbách a trendoch spolu-

pracoval na národnej úrovni predovšetkým s bezpečnostnými útvarmi Mini-

sterstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR, Národného bezpečnostného úradu, Národnej ag-

entúry pre sieťové a elektronické služby a Slovenskej informačnej služby. 

CSIRT.SK v rámci poskytovania preventívnych služieb spolupracoval s ďalšími 

inštitúciami verejnej správy, prvkami kritickej infraštruktúry, akademickým a 

súkromným sektorom v rozsahu vecnej problematiky s dôrazom na ochranu 

informačných systémov verejnej správy a kritickej infraštruktúry. 

3 REALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 

V kontexte informačnej bezpečnosti existuje celý rad bezpečno-

stných opatrení. Efektívne zabezpečenie ochrana informácií, dát a údajov si 

vyžaduje kombináciu niekoľkých bezpečnostných metód. 

 

Najčastejšie využívanými bezpečnostnými opatreniami sú: 

- bezpečnostná úroveň operačného systému, 

- nastavenie užívateľských účtov, 

- heslá a pravidlá kontroly prístupov, 

- bezpečnostné skupiny, 

- šifrovanie súborov, 

- zabezpečenie IP, 

- secure Socked Layer, 

- zabezpečenie e-mailu. (Ministr, 2011) 

 

Nastavenie užívateľských účtov 

Moderné operačné systémy umožňujú viacerým užívateľom používať 

jeden počítač a sieť. Kombinácia zadania správneho užívateľského mena a 

hesla, ktoré je zadané prostredníctvom prihlasovacieho dialógu môže mať 

nasledujúce výsledky: 

- užívateľovi je poskytnutý prístup k operačnému systému a sieti, 
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- užívateľ môže čítať, alebo zapisovať do tých zdieľaných súborov, ku ktorým 

má povolený prístup na základe nastavenia účtu, 

- užívateľ môže uplatňovať akékoľvek práce, ktoré sú mu v rámci jeho účtu 

pridelené. 

Pre väčšinu firiem je vhodné, aby mal každý užívateľ pridelený svoj vlastný 

účet. Pokiaľ nehrozia žiadne bezpečnostné riziká, môže byť heslo prázdne. V 

prípade, že existujú bezpečnostné riziká je potrebné účet zabezpečiť 

prostredníctvom hesla. Bezpečnosť hesla predstavuje zaistenie čo najväčšej 

nepreniknuteľnosti užívateľských hesiel na základe pravidiel siete, preto je 

potrebné aby sa pri tvorení hesla dodržiavalo niekoľko základných zásad, 

napr. nevoliť slová, alebo čísla, ktoré sú ľahko odhadnuteľné na základe 

odvodenia informácii o užívateľovi, pri tvorbe hesla je vhodné kombinovať 

malé a veľké písmená spolu s číslami, dlhšie heslá sa ťažšie hádajú, 

pravidelné menenie hesla a pod. 

 

Šifrovanie súborov 

Šifrovanie je spôsob prevedenia dát, údajov do takej formy, ktorú 

nemôžu ostatní ľudia ľahko rozlúštiť, resp. ide o uloženie dát v počítači tak, 

aby tieto dáta boli pre všetkých, okrem ich autora, nečitateľné. Sieťové 

operačné systémy majú obvykle v sebe šifrovacie programy, inak je potrebné 

použiť šifrovacie programy tretích strán. Súbory, ktoré sú už na disku 

zašifrované si môže prezerať len ten užívateľ, ktorý k nim má správny kľúč. 

Citlivé dáta a informácie v každej organizácii by mali byť chránené 

obmedzením prístupov a šifrovaním. (Levický, 2010) 

 

Zabezpečenie IP 

Zabezpečuje dáta v priebehu ich prenosu po sieti. Protokol IPSec za-

bezpečuje dáta na úrovni prenášaných dátových paketov, pričom sa vôbec 

nedotýka aplikácií. IPSec používa dva protokoly, ktoré môžu byť použité na-

raz, alebo zvlášť. 

- AH (Authentication leader) – slúžii k overeniu identity odosielateľa, 

- ESP (Encapsulating security payload) – slúži k zachovaniu dôveryhodnosti 

dát, 

- IPSes – tento môže fungovať buď v transportnom móde alebo tunelovom. 

Transportný mód zaisťuje zabezpečenie dát počas celej cesty od zdrojového 
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počítača až k cieľovému. Tunelový mód ochraňuje dáta od výstupného bodu 

zo siete až ku vstupného bodu ďalšej siete. 

 

 SSL (SECURE SOCIETY LAYER) technológia 

Zabezpečuje dáta v priebehu ich prenosu po sieti, ale musí byť 

podporovaný užívateľskou aplikáciou. Je jednou z najčastejšie používaných 

metód na zabezpečenie dátových prenosov v prostredí internetu medzi se-

rverom a prehliadačom. Ide o protokol zabezpečujúci šifrovanie prenášaných 

dát a následne autentizáciu servera prostredníctvom digitálnych certifikátov. 

Fungovanie SSL protokolov je založené na asymetrickom šifrovaní, pričom 

každá z komunikujúcich strán má verejný a súkromný šifrovací kľúč. 

 

Zabezpečenie e-mailu 

Informácie, resp. správy, ktoré sú zasielané prostredníctvom emailov 

je tiež potrebné chrániť, aby nedochádzalo k ich zneužitiu. Preto je potrebné, 

aby softvérové produkty, ktorých cieľom je riešenie tohto problému spĺňali 

nasledujúce požiadavky: správy nemôžu prečítať neautorizovaní užívatelia, 

správa ďalej nemôže byť upravovaná od odoslania až do chvíle kedy si ju 

príjemca prečíta. V emailovej komunikácii sa pre zaistenie dôveryhodnosti 

dát a overenia identity používa najmä: šifrovanie pomocou verejného kľúča a 

prostredníctvom digitálneho podpisu.  

 

 Šifrovanie 

Jedným zo základných cieľov kryptografie je zabezpečenie dôver-

yhodnosti údajov. Táto sa často zabezpečuje prostredníctvom šifrovania. 

Konkrétne použité riešenia sa líšia v závislosti od šifrovaných údajov – ide 

teda o to, či sa šifrujú údaje uložené na externých nosičov dát, alebo či sa 

jedná o údaje prenášané prostredníctvom sietí. Proces šifrovania prebieha 

tak, že sa údaje transformujú prostredníctvom šifrovacieho algoritmu a šifro-

vacieho kľúča. Opačný proces, ktorý konvertuje zašifrovaný text späť na pô-

vodný text nazývame dešifrovanie. (Grošek, 2010) 

 

Symetrické šifrovanie 

Symetrické šifrovanie môžeme definovať ako proces, kedy sa šifro-

vanie a dešifrovanie informácie realizuje s využitím jediného kľúča. Problém-



Ochrana dát v rámci informačnej bezpečnosti na slovensku  

 119 

om týchto symetrických algoritmov je, že sa odosielateľ a príjemca informá-

cie musia dohodnúť na spoločnom kľúči a teda na výmenu tajného kľúča je 

potrebné použiť bezpečný kanál. V praxi sa preto môže stať, že práve proces 

prenosu kľúčov medzi príjemcom a odosielateľom je zdrojom bezpečn-

ostných rizík. Najčastejšie využívané symetrické šifry sú: DES (Data encryp-

tion standard) a AES (Advanced encryption standard). 

 

Asymetrické šifrovanie 

Asymetrické šifrovanie vzniklo z dôvodu eliminovať problémy 

spojené so symetrickým šifrovaním. Problém asymetrického šifrovania sa 

rieši prostredníctvom použitia dvoch kľúčov namiesto jedného. Jeden kľúč sa 

používa v procese šifrovania, druhý sa potom používa na dešifrovanie. 

Súhrne tieto dva kľúče označujeme aj ako kľúčový pár, pričom jeden z týchto 

kľúčov je voľne šíriteľný. Tento kľúč označujeme ako verejný kľúč a využíva sa 

v procese šifrovania. Druhý kľúč sa využíva v procese dešifrovania a 

označujeme ho aj ako súkromný kľúč. Tento kľúč je privátny pre každú 

komunikáciu a aj napriek tomu, že oba kľúče sú spolu previazané, nie je 

možné uhádnuť súkromný kľúč len zo znalosti verejného kľúča. Najčastejšie 

používaným algoritmom v asymetrickom šifrovaní je RSA. (Grošek, 2010) 

 

Hybridné šifrovanie 

Ide o kombináciu symetrického a asymetrického šifrovania, jedná sa 

o spojenie týchto dvoch techník vytvorenie lepšej metódy šifrovania, ktorá 

istým spôsobom využíva ich spojené výhody a prekonáva ich individuálne 

nevýhody. Proces hybridného šifrovania prebieha tak, že využíva algoritmus s 

vyžitím verejného kľúča na bezpečné zdieľanie kľúčov pre symetrické 

šifrovanie, šifrovaná správa je následne zaslaná príjemcovi. Kedže metóda 

zdieľania symetrického kľúča je v tomto procese bezpečná, symetrický kľúč 

využívaný na šifrovanie sa potom mení pri každej novej zasielanej správe. V 

praxi je hybridné šifrovanie široko používané a to napríklad prostredníctvom 

SSH (Secure Shell), PGP(Pretty food privacy), či TLS (Transport layer security). 

(Soriano, 2015) 
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Hašovacie funkcie 

Hašovacia funkcia je charakterizovaná ako transformácia, ktorej 

vstupom je správa m s premenlivou dĺžkou a výstupom tejto transformácie je 

reťazec pevnej dĺžky, tento reťazec označujeme ako hašovací kód, platí teda: 

h = H(m). Akákoľvek zmena vstupných dát spôsobuje zmenu hašovacieho 

kódu. 

Základnými požiadavky na hašovaciu funkciu sú: 

 Jej vstup môže byť ľubovoľne dlhý, 

 Jej výstup však má pevnú dĺžku, 

 Pre ľubovoľnú správu je ľahké určiť hašovací kód, 

 Hašovacie funkcie sú jednocestné, 

 Nie je možné zmeniť správu tak, aby sa jej hašovací kód nezmenil, 

 Je odolná voči kolízií, t.j. výpočtovo nie je možné nájsť dve odlišné 

správy. (Soriano, 2015) 

Hlavným cieľom kryptografickej hašovacej funkcie je najmä zabezpečenie 

digitálnych podpisov. Z hľadiska rýchlosti spracovania sú hašovacie funkcie 

porovnateľné so symetrickým šifrovaním. (Olejár a kol., 2015) 

 

Digitálny podpis 

Digitálny podpis je definovaný ako elektronický podpis, ktorý je 

možné využiť na autentizáciu identity odosielateľa správy, prípadne osoby 

podpisujúcej dokument, a rovnako by mal slúžiť aj na zaistenie integrity spr-

ávy. Ich funkciou je zabezpečiť to, že správa podpísaná prostredníctvom dig-

itálneho podpisu nemôže byť odosielajúcim neskôr popretá.(Soriano, 2014) 

Pre digitálne podpisy sú kľúčové tieto vlastnosti: 

1. nesfalšovateľnosť – digitálny podpis nie je možné vytvoriť (sfa-

lšovať) bez znalosti súkromného kľúča podpisovanej osoby, 

2. nepopierateľnosť – digitálny podpis slúži ako dôkaz toho, že bol 

podpísaný určitý obsah, 

3. jednoduché a rýchle overenie – platnosť digitálneho podpisu je 

možné rýchlo a jednoducho overiť prostredníctvom certifikačnej autority, 

4. zaistenie integrity – digitálny podpis kedykoľvek potvrdzuje, že in-

tegrita podpísaného dokumentu je rovnaká, ako v dobe podpisu. 
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5. neprenosnosť podpisu – podpis, ktorý je súčasťou dokumentu nie 

je možné presunúť na iný dokument. (Ministr, 2011) 

ZÁVER 

Existuje celá škála útokov, ktoré môže útočník využiť na získanie prís-

tupu k citlivým informáciám alebo prístupu do systémov. Vo väčšine príp-

adov útokov zohráva úlohu aj zhlyhanie ľudského faktora, kedy zvedaví za-

mestnanci otvoria obsah správy alebo internetový odkaz ktorý im bol zaslan-

ý. 

CSIRT.SK poskytuje pre inštitúcie štátnej správy školenia zamerané na zv-

ýšenie bezpečnostného povedomia o rizikách, kybernetických útokoch a 

možnostiach ochrany pred nimi. V prípadoch, kedy sú informačné systémy 

organizácie z technického hľadiska zabezpečené sa prípadnému útočníkovi 

viac oplatí pokúsiť sa zneužiť zraniteľnosť v podobe neuvedomelého použív-

ateľa. Účasť zamestnancov štátnej správy na tomto školení by mala napomô-

cť pri ich zorientovaní sa v oblasti informačnej bezpečnosti, naučiť ich od-

haľovať potenciálny škodlivý kód, zvýšiť ich obozretnosť pri práci s Interne-

tom a elektronickou poštou a zoznámiť ich s najzaujímavejšími kyberne-

tickými incidentmi a ich príčinami v posledných rokoch. 
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Streszczenie: Głównym celem niniejszego 
artykułu jest zaprezentowanie poglądów 
Václava Havla (1936-2011) w zakresie społe-
czeństwa obywatelskiego. Po upadku komuni-
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były dysydent znalazł się w nowej roli. Jako 
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Abstract. The main purpose of this article is to 
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in the field of civil society. After the fall of 
communism and then dissolution of Czecho-
slovakia, the former dissident found himself in 
a new role. As president of the Czech Repub-
lic, Václav Havel obtained the opportunity to 
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strengthening democracy. So the question 
arises – what vision of civil society emerges 
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Wstęp 

Osoba Václava Havla jest kojarzona przede wszystkim z walką o de-

mokratyzację socjalistycznej Czechosłowacji. Stał się on symbolem współcze-

snych Czech, nie tylko poprzez walkę z systemem totalitarnym, ale także jako 

pierwszy przywódca kraju po upadku komunizmu. Havel jako dysydent, ak-

tywny działacz na rzecz praw człowieka, polityk, pisarz oraz dramaturg opo-

wiadał się jednoznacznie za koncepcją nowoczesnego państwa demokra-

tycznego, w którym najważniejszą rolę winno odgrywać społeczeństwo oby-

watelskie. Warto się przyjrzeć poglądom Czecha w kwestii państwa oraz de-

mokracji. W tym kontekście istotna wydaje się analiza działalności Havla w 

okresie, kiedy pełnił funkcję prezydenta Republiki Czeskiej. Miał wówczas 

niepowtarzalną okazję do głoszenia swoich idei w zakresie społeczeństwa 

obywatelskiego. Poprzez wystąpienia publiczne Havel starał się kształtować 

poglądy Czechów oraz wpływać na ich zachowania jako obywateli. Nie ma 

wątpliwości, iż były dysydent cieszył się dosyć dużym autorytetem w Cze-

chach, choć niekoniecznie miało to przełożenie na popularyzację jego idei 

społeczeństwa obywatelskiego w Republice Czeskiej. Jego poglądy były i 

nadal są często krytykowane. Teksty Havla w kwestii społeczeństwa obywa-

telskiego nie są w Polsce szerzej znane. Nie zalicza się on bowiem do klasy-

ków myśli politycznej tak jak Alexis de Tocqueville [por. Tocqueville 2005] 

oraz Georg Wilhelm Friedrich Hegel [por. Hegel 1969]. Czech nie jest również 

w gronie najbardziej wpływowych współczesnych filozofów politycznych tak 

jak John Rawls [por. Rawls 2013]. 

 

Geneza dyskusji o społeczeństwie obywatelskim w Republice Czeskiej 

W Republice Czeskiej odrodzenie się koncepcji społeczeństwa oby-

watelskiego jest nierozerwalnie związane z walką dysydentów z państwem 

komunistycznym. Z całą pewnością w tym kontekście należy wspomnieć o 

Karcie 77, choć trudno o niej powiedzieć, iż zaliczała się do masowych orga-

nizacji. Z tego też powodu sieć jej aktywistów nie była rozległa. Wydarzenia z 

1989 roku, które doprowadziły do upadku komunistycznej władzy w Czecho-

słowacji, mogły wręcz zachęcać do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

Ważną rolę w obaleniu dotychczasowego systemu odegrało bowiem Forum 

Obywatelskie [OF], które było szeroką platformą dla różnorodnych środowisk 
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politycznych oraz obywatelskich, a ponadto osób indywidualnych, pragną-

cych obalić totalitarny reżim komunistyczny i w jego miejsce zbudować de-

mokratyczny kraj [Čapka]. Dzięki OF ludzie reprezentujący odmienne poglądy 

mogli otwarcie dyskutować o sprawach publicznych. Forum w trakcie wybo-

rów 1990 roku próbowało przekonać, że jest ruchem społecznym, reprezen-

tującym obywateli, choć z założenia miało ono mieć charakter tymczasowy 

[Glenn 2000, 168]. Warto wspomnieć, iż jeden z plakatów ruchu głosił iż 

„Partie są dla swoich członków, Forum Obywatelskie jest dla wszystkich” 

[Charvát 2013, 65]. Jednak idee OF nie sprowadzały się wyłącznie do sloga-

nów. Ruch w czasie wyborów nie zdecydował się na przyjęcie oficjalnych 

procedur potwierdzających w nim członkowstwo. Odrzucił również pomysł 

hierarchicznej organizacji [Glenn 2000, 168]. OF zdołało przekonać Czechów 

do swoich koncepcji. Ruch zyskał bowiem 51 procent głosów wyborców 

[Myant 2005, 253]. Można więc powiedzieć, iż ludzie związani z Forum zdo-

byli istotny wpływ na budowanie demokratycznego państwa prawa.  

Zwolennikiem społeczeństwa obywatelskiego w Czechach był przede 

wszystkim Václav Havel, który przy każdej nadarzającej się okazji próbował 

do niej przekonać obywateli, choć w pewnym momencie dyskusja na ten 

temat toczyła się głównie na poziomie elit politycznych, sprawujących wła-

dzę w kraju. Czeski eseista uważał, że koncepcja społeczeństwa obywatel-

skiego jest ściśle spleciona z nową odmianą państwa, które nazwał pań-

stwem duchowym, zapewniającym istotom ludzkim wolność oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Jednak jednostki muszą jednocześnie posiadać możliwość 

cieszenia się z pełni praw [Chojnicka, Jaskólski. 2015, 725]. 

Havel był przekonany, że dzięki koncepcji społeczeństwa obywatel-

skiego można szybko, a zarazem efektywnie dokonać transformacji reżimu 

komunistycznego w system demokratyczny. Wydaje się, iż Havel wiązał 

ogromne nadzieje z formą działalności przyjętą w Forum Obywatelskim, choć 

już w 1991 roku doszło w nim do rozłamów i zakończenia jego działalności. 

Jednak jako prezydent Czechosłowacji, a następnie Czech Havel zyskał okazję 

do szerokiego głoszenia swoich poglądów w kwestii demokratycznego pań-

stwa prawa, które według niego nie może istnieć bez społeczeństwa obywa-

telskiego.  
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Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu Havla 

Havel poświęcił wiele uwagi koncepcji społeczeństwa obywatelskie-

go, która według niego winna być nierozerwalnie związana z nowoczesnym 

państwem demokratycznym. Społeczeństwo obywatelskie jest bowiem naj-

lepszym fundamentem każdego stabilnego porządku demokratycznego. Za-

pewnia ono także właściwą podstawę współżycia obywateli i ogólnego za-

dowolenia wspólnoty [Havel 1995a]. Przemawiając do czeskich parlamenta-

rzystów Havel w 1997 roku przekonywał, iż jeżeli w państwie dobrze funk-

cjonują instytucje i mechanizmy społeczeństwa obywatelskiego, to wówczas 

cała wspólnota jest mniej podatna na polityczne burze oraz przewroty [Havel 

1997]. 

Pierwszy prezydent Czech zdefiniował społeczeństwo obywatelskie 

w sposób bliski myśli Alexisa de Tocqueville’a [Pontuso 2004, 131]:  

„społeczeństwo, w którym obywatele biorą udział w życiu społecz-

nym, administrowaniu majątkiem publicznym, powszechnym procesie decy-

zyjnym na wiele paralelnych i wzajemnie uzupełniających się sposobów. Jed-

nakże zakres, rodzaj oraz postać instytucjonalna ich udziału zależy przede 

wszystkim od nich samych, ich inicjatywy oraz fantazji, realizowanych oczy-

wiście w ramach określonych ram prawnych [Havel 1999a]”. 

Społeczeństwo takie opiera się zatem na indywidualnym oraz grupowym 

zaangażowaniu, aktywności i zainteresowaniu publicznymi sprawami i kwe-

stią ich zarządzania. Zasadnicze znaczenie w tym wypadku ma również od-

powiedzialność obywatela nie tylko za siebie samego, lecz właściwie za in-

nych i sprawy ze sfery publicznej. Według Havla w życiu człowieka bardzo 

ważne jest poczucie odpowiedzialności. W związku z tym przekonywał, iż 

wielu złożonym sytuacjom, które przynosi nam życie, można zapobiec, my-

śląc perspektywicznie np. o tym w jakim środowisku będą żyły przyszłe poko-

lenia ludzi. W społeczeństwie obywatelskim bardzo istotne znaczenie ma 

również indywidualna i zbiorowa inicjatywa. Na niej w rzeczywistości wszyst-

ko się opiera. Działalność państwa i jego struktur winna być zatem ograni-

czona wyłącznie do sfer, o które nie mogą zadbać sami obywatele np. takich 

jak prawodawstwo, obronność i bezpieczeństwo oraz wymiar sprawiedliwo-

ści. Jak twierdzi Pavel Sirůček, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 

Pradze, Havel definiuje bardzo szeroko społeczeństwo obywatelskie. Jest ono 
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bowiem przedstawiane przez byłego dysydenta  jako „życiodajna grzybnia 

państwa, sfera spontanicznej aktywności i zrzeszania się obywateli poza in-

stytucjami państwowymi” [Sirůček 2001, 8]. 

Havel w trakcie swojego przemówienia w Stanach Zjednoczonych w 

1999 roku stwierdził, iż w pewnym uproszczeniu społeczeństwo obywatel-

skie opiera się tak naprawdę na trzech filarach. Pierwszym z nich jest wolne i 

powszechne zrzeszanie się ludzi w różnych formach organizacji – począwszy 

od towarzystw, inicjatyw obywatelskich poprzez fundacje, inne organizacje 

dobroczynne, a kończąc na kościołach oraz partiach politycznych. Jednostki 

decydują się tworzyć organizacje, gdyż działając wspólnie, są w stanie osią-

gnąć więcej niż gdyby robiły to w pojedynkę [Havel 1999a]. Jego zdaniem 

zrzeszanie się ludzi prowadzi nieuchronnie do szerokiego oraz autentycznego 

wyodrębnienia się struktur nowego typu społeczeństwa, dla którego nie są 

najważniejsze interesy biznesu lub zysk materialny [Havel 1997]. Wspieranie 

budowy sieci organizacji obywatelskich jest korzystne dla państwa, dążącego 

do stabilności i harmonijnego rozwoju. Ten jest możliwy tylko wtedy, kiedy 

różne grupy społeczne mogą dbać o swoje interesy poprzez organizacje po-

zarządowe. Jednakże według Havla, niezyskowne inicjatywy obywateli nie 

służą wyłącznie grupom, które je skupiają, w rzeczywistości przynoszą one 

korzyść wszystkim [Havel 1999a]. Ludzie współpracują ze sobą z powodu 

wspólnych interesów, celów, przekonań, zainteresowań lub poczucia soli-

darności oraz woli uczynienia czegoś dobrego dla bliźnich. Obywatele mogą 

w ten sposób uzyskać szansę różnorodnego wpływania na sprawy publiczne. 

Zatem państwo winno wspierać organizowanie się obywateli i wręcz ich do 

tego zachęcać, ponieważ przynosi to ogólnospołeczne korzyści [Havel 

1999a]. Jednakże Havel był jednocześnie zdania, że społeczeństwa obywatel-

skiego nie da się utworzyć poprzez działania narzucone z góry przez władze. 

Po prostu się ono rodzi, rozwija albo nic takiego nie ma miejsca. Państwo nie 

powinno tworzyć przeszkód w budowie społeczeństwa obywatelskiego, a 

jeżeli się one pojawią, należy je natychmiast usuwać [Havel 1995a]. Społe-

czeństwo obywatelskie odgrywa bowiem nawet istotniejszą rolę niż wolny 

rynek, gdyż ono w o wiele większym stopniu jest w stanie zagwarantować 

wolność istoty ludzkiej [Pontuso 2004, 132]. 
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Drugim zasadniczym filarem społeczeństwa obywatelskiego jest silny 

samorząd, który może wpływać na bieg spraw publicznych. Obywatele nie 

powinni więc wybierać wyłącznie swoich przedstawicieli do organów cen-

tralnych. Muszą oni mieć również możliwość wyboru własnych przedstawi-

cieli na szczeblu lokalnym tj. w regionach oraz gminach. Jednakże organy 

niższego szczebla winny posiadać szerokie kompetencje i własne środki fi-

nansowe, umożliwiające realizację w sposób rzeczywiście autonomiczny 

zadań, które na nich spoczywają. Zatem to co nie musi być realizowane przez 

organy centralne lub szeroko rozumianą administrację państwową, należy 

przekazać przedstawicielom obywateli na niższych stopniach. O sprawach 

publicznych powinno się więc decydować jak najbliżej obywatela. Dzięki te-

mu ludzie z większym zainteresowaniem angażują się w to, co dzieje się wo-

kół nich i aktywniej biorą udział w rozwiązywaniu sytuacji, które są poten-

cjalnym źródłem kryzysu. Jednym z zasadniczych wymiarów społeczeństwa 

obywatelskiego jest decentralizacja, która stanowi najważniejszy czynnik jego 

rozwoju [Havel 1995a]. Z tego też powodu państwo powinno stworzyć od-

powiednią przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. Można to osiągnąć 

podejmując odważne decyzje i przekazując stopniowo funkcje zarezerwowa-

ne dotychczas dla państwa w ręce rodzącego się samorządu [Havel 1995a]. 

Ponadto Havel w jednym ze swoich przemówień zwrócił uwagę, iż 

państwo istnieje w dużej mierze z powodu idei solidarności społecznej. Prze-

jawia się ona poprzez dbanie przez władze państwowe o odpowiednią opie-

kę społeczną, edukację, służbę zdrowia oraz ochronę środowiska. Admini-

stracja centralna odpowiada za realizację tych podstawowych solidarnościo-

wych funkcji w wymiarze życia społecznego. Jednakże w opinii Havla nie 

oznacza to, iż to państwo winno samo oraz bezpośrednio je realizować, za-

chowując w tym zakresie bezwzględny monopol. Zdaniem Czecha tego typu 

zachowanie ma wręcz zazwyczaj negatywne skutki, gdyż władza państwowa 

nie jest dobrym lekarzem bądź nauczycielem. W związku z powyższym trze-

cim filarem społeczeństwa obywatelskiego winien być przemyślany system 

przekazywania zadań, należących do państwa, innym podmiotom. Choć nie 

można przy tej okazji zapomnieć o odpowiednich mechanizmach monitorin-

gu, kontroli, lecz także wsparcia subiektów, które podjęłyby się realizacji 

wspomnianych funkcji nierozerwalnie związanych z koncepcją solidarności 
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społecznej [Havel 1999b]. Jak stwierdził bowiem Havel  „szkoły, szpitale, 

teatry i podobne instytucje – nie będące do tej pory oczywiście przedsiębior-

stwami handlowymi – nie mogłyby być częścią państwa, tak jak to się dzieje 

w przypadku armii bądź policji. Jednakże posiadałyby one status organizacji 

non-profit, co do których państwo oprócz pewnych praw ma również okre-

ślone obowiązki” [Havel 1999a]. 

Nikt nie powinien mieć monopolu na wizję tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. W życiu społecznym różne grupy winny mieć prawo wyraża-

nia własnych interesów. Podstawą społeczeństwa obywatelskiego jest bo-

wiem pluralizm, który zakłada wszak poszanowanie zróżnicowań we wspól-

nocie ludzkiej i jednocześnie akceptację równości poglądów. Jeżeli w społe-

czeństwie ścierają się różne partykularne interesy, umiejętności oraz do-

świadczenia, to prowadzi to do powstania zdrowej rywalizacji. Jest ona istot-

na zarówno w życiu gospodarczym, jak i społecznym. W związku z powyż-

szym wydaje się, że pomysł Havla zmierzał do tego, aby państwo przekazało 

pewne swoje zadania podmiotom, które zostałyby wyłonione do pełnienia 

określonych funkcji poprzez wolną konkurencję. W ten sposób sprawami 

przekazanymi przez władze państwowe zajęłyby się najbardziej kompetentne 

organizacje. Pierwszy prezydent Czech przekonywał, iż w okresie transfor-

macji obywatele płacą za wysokie podatki, ponieważ państwo bierze na sie-

bie zbyt wiele spraw. Według Havla  w rozwiniętym społeczeństwie obywa-

telskim koszty funkcjonowania państwa byłyby mniejsze, gdyż wieloma rze-

czami zajęliby się bezpośrednio obywatele, więc władza centralna nie musia-

łaby za nie płacić [Havel 1999a]. 

Zatem zdaniem Havla społeczeństwo obywatelskie ma również pozy-

tywny wpływ na gospodarkę. Źródłem środków finansowych, będących w 

budżecie państwa, są bowiem podatki płacone przez obywateli. Jednak sys-

tem redystrybucji dochodów jest nieefektywny, gdyż część środków w rze-

czywistości nigdy nie przeznacza się na realizację danego celu. Jest ona bo-

wiem wydawana na sprawy nie związane bezpośrednio z określonym zada-

niem i istnieje niebezpieczeństwo, że są one marnotrawione. Z tego powodu 

Havel na każdym kroku podkreślał potrzebę decentralizacji i przeniesienia 

ośrodka decyzyjnego jak najbliżej obywateli.  
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Havel chciał, żeby jak największy wpływ na to, co się dzieje w pań-

stwie mieli ludzie. Zatem przekonywał, iż obywatele nie powinni zakładać, jak 

było to przez dziesięciolecia komunizmu, że władza centralna zrobi za nich 

wszystko. Po przewrocie lutowym 1948 roku powstała bowiem sytuacja, że 

państwo miało w zasadzie monopol w zakresie wszystkich decyzji dotyczą-

cych życia publicznego. Nie bez przypadku Havel stwierdził, iż „komuniści 

dobrze wiedzieli, dlaczego muszą opanować, zmanipulować oraz ujarzmić 

każdy pszczelarski związek” [Havel 1999a]. Obywatelom komunistycznej 

Czechosłowacji w rzeczywistości sugerowano, że nie powinni się angażować 

w życie publiczne, gdyż nie jest to konieczne. Władza bowiem stwarzała złu-

dzenie, że jest w stanie troszczyć się o każdą kwestię społeczną i rozwiązać 

problem jakikolwiek on by nie był. Według Havla decentralizacja w Republice 

Czeskiej stała się więc niezbędna. Już w 1994 roku prezydent w swoim prze-

mówieniu przestrzegał przed bezmyślną „pogonią za zyskiem, której towa-

rzyszy apatyczny stosunek do spraw publicznych i ponowne liczenie na pań-

stwo, że zatroszczy się ono o wszystko za nas” [Havel 1995, 263]. Przekony-

wał obywateli do większej inicjatywy, ponieważ jego zdaniem państwo nie 

powinno podejmować decyzji, kto winien się zrzeszać w organizacjach i czym 

one miałyby się zajmować. W opinii byłego dysydenta w przypadku silnej 

centralizacji dochodzi do niebezpiecznej sytuacji tj. identyfikowania władzy z 

prawdą. Nie sprzyja to z całą pewnością wytworzeniu się odpowiedniej at-

mosfery w społeczeństwie. Z tego powodu w trakcie jednego z przemówień 

Havel stwierdził, iż „jeśli chcemy wolności, to musimy dać prawo do istnienia 

temu, co jest jej naturalnym produktem, wyrazem i realną treścią, tj. społe-

czeństwu obywatelskiemu” [Havel 1999a].  

Zdaniem Havla dzięki społeczeństwu obywatelskiemu każda jednost-

ka ma szansę na samorealizację i egzystowanie jako istota społeczna. Rola 

człowieka w opinii pierwszego prezydenta Czech nie powinna się ograniczać 

tylko do roli wytwórcy czy konsumenta. Jednostka ludzka, aby przeżyć po-

trzebuje bowiem społeczeństwa. Do właściwego funkcjonowania niezbędny 

jest nieustanny kontakt z innymi osobami poprzez różne formy zrzeszania się 

w grupach. Havel był ponadto przekonany, że człowiek odczuwa również 

potrzebę dbania o swoje bezpośrednie otoczenie oraz uczestniczenia w two-

rzeniu środowiska społecznego, w którym żyje i mieszka. To już stanowi mały 
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krok do tego, żeby aktywnie zainteresować się sprawami publicznymi w spo-

sób bezpośredni lub choćby pośredni. Havel przywiązywał ogromną wagę do 

swojej idei, gdyż uważał, iż jest ona istotą ludzkiego życia o czym świadczą 

jego słowa: „społeczeństwo obywatelskie jest jednym ze sposobów, poprzez 

który realizuje się bądź może realizować się nasze człowieczeństwo w całym 

wymiarze, także tym subtelniejszym, ciężkim do uchwycenia, choć może z 

tego wszystkiego najważniejszym” [Havel 1999a]. 

Według Havla społeczeństwo obywatelskie nie odpowiada wyłącznie 

za sprawy publiczne w granicach kraju, winno się ono także troszczyć o 

sprawy całego świata.  Jak wcześniej już wspomniano według Havla państwo 

winno przekazać niektóre swoje zadania wyspecjalizowanym podmiotom, 

które z całą pewnością byłyby skuteczniejsze w działaniu. Jednak były dysy-

dent w swoich stwierdzeniach posuwał się jeszcze dalej, gdyż uważał, że 

część kompetencji państwa należy przekazać ponadnarodowym strukturom i 

organizacjom tj. Unia Europejska lub Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

które są przedstawicielami ogólnoświatowego społeczeństwa obywatelskie-

go. Pierwszy prezydent Czech był zwolennikiem zjednoczenia Starego Konty-

nentu, choć krytykował technokratyzm i politykę ekonomiczną UE. Jednak 

wierzył, że europejskie społeczeństwo jest w stanie wytworzyć swój niema-

terialny wymiar. Havel postrzegał Stary Kontynent jako „jedną duchową ca-

łość, która w postaci UE zyskała swoją demokratyczną twarz, prezentującą 

zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego nad nacjonalizmem” [Drulák, 

Beneš 2008, 330]. Były dysydent był przekonany, iż UE w przyszłości powinna 

przybrać formę federacji, a czeska tożsamość narodowa może się realizować 

jedynie w ramach zjednoczonej Europy.  

Peter Bugge z Uniwersytetu Aarhus twierdzi, że o ile na początku lat 

90. XX wieku pierwszy prezydent Republiki Czeskiej niekiedy wyrażał nega-

tywne opinie na temat funkcjonowania UE, to z biegiem czasu jego poparcie 

dla tego polityczno-gospodarczego związku stało się wręcz bezwarunkowe. 

Czech doszedł bowiem do przekonania, że tylko w ramach Unii Europejskiej 

jest możliwa obrona podstawowych europejskich wartości [Bugge 2003: 

187]. Z tego powodu próbował przekonać swoich rodaków do idei integracji 

europejskiej. Havel był głęboko przekonany, że rozszerzenie Unii Europejskiej 

pomoże krajom z byłego Bloku Wschodniego wzmocnić demokrację poprzez 
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odbudowę oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uważał to wręcz za 

najważniejszą kwestię związaną z procesem jednoczenia się Starego Konty-

nentu. Jednak pogłębianie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego nie 

widział on wyłącznie w kontekście „młodych demokracji”, ale także w o wiele 

szerszej skali paneuropejskiej, czemu dał wyraz w trakcie przemówienia w 

2000 roku w Strasburgu w Parlamencie Europejskim [Havel 2000]. 

 

Ocena havlowskiej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 

Václav Havel poświęcił wiele miejsca koncepcji społeczeństwa oby-

watelskiego. Jednakże jeżeli spojrzy się na współczesną literaturę naukową w 

Republice Czeskiej, to niewiele miejsca poświęca się w niej tej idei w ujęciu 

byłego dysydenta. Karel B. Müller, politolog z Wydziału Stosunków Między-

narodowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze w swojej książce – 

bardzo często cytowanej w innych pracach – pt. Češi a občanská společnost: 

pojem, problémy, východiska z 2003 roku, rozważając pojęcie społeczeństwa 

obywatelskiego sięga raczej po światowych klasyków, a poglądom głoszonym 

przez swojego rodaka raczej nie poświęca zbyt wiele miejsca. Zresztą pisząc 

wstęp do tej monografii stwierdził otwarcie, że w swojej pracy czerpie inspi-

racje przede wszystkim od Charlesa Taylora. Ponadto nadmienił, iż w części 

dotyczącej prób zdefiniowania pojęcia społeczeństwa obywatelskiego sięgał 

po dorobek takich autorów jak: Ernest Gellner (brytyjski filozof, choć wy-

chowywał się w Czechosłowacji), Jeffrey Alexander, Krishan Kumar, Victár 

Pérez-Díaz, Piotr Sztompka oraz Michael Walzer [Müller 2003: 22]. 

Müller rozważając zagadnienie społeczeństwa obywatelskiego 

wspomina m. in. o ujęciu socjokulturalnym, w którym wyróżnia nurt „mak-

symalistów” [Müller 2003, 68]. Pojmują oni społeczeństwo obywatelskie jako 

„sektor pozarządowy – oddzielony od państwa – który obejmuje instytucje 

wolnego rynku, opinię publiczna, praworządność, partie polityczne, publicz-

ne oraz prywatne stowarzyszenia, różne formy społecznej współpracy, które 

tworzą zobowiązania i zakładają relacje zaufania” [Müller 2003, 68]. Müller 

zalicza Václava Havla do przedstawicieli nurtu „maksymalistów”.  

Trudno powiedzieć, że koncepcja pierwszego prezydenta Republiki 

Czeskiej została poddana pogłębionej analizie naukowej. Jego poglądy stały 

się raczej elementem sporu politycznego, toczącego się w kraju, który był na 
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tyle wyraźny, że został zauważony przez uczonych także za granicą. Jednak 

zajęli się oni przede wszystkim porównaniem poglądów dwóch Václavów – 

Havla oraz Klausa – oraz uwypukleniem ich różnic. Konflikt obu czeskich mę-

żów stanu datuje się od 1994 roku i przybierał momentami formę ostrej 

wymiany zdań.  

Świadczy o tym m.in. książka Václava Klausa pt. Občan a obrana jeho 

státu (Praha 2002). Pierwszą i zarazem najbardziej rozbudowaną część zbio-

ru tekstów byłego przewodniczącego Izby Poselskiej Republiki Czeskiej zaty-

tułowano Demokracie versus občanská společnost, czyli Demokracja kontra 

społeczeństwo obywatelskie. Z całą pewnością jest to polemika z poglądami 

Havla. Autor wstępu do wspomnianej książki, Jiří Weigl nie ukrywa, iż spora 

jej część jest poświęcona „dezinterpretacji pojęcia społeczeństwa obywatel-

skiego, które zmierza do zastąpienia wolnych decyzji obywateli w ramach 

demokratycznych procedur korporacjonistycznymi strukturami oraz mecha-

nizmami” [Weigl 2002, 9]. 

Były premier Republiki Czeskiej, Václav Klaus z pewną nieufnością 

podchodzi do idei Havla w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Jego 

zdaniem powinno się raczej kłaść nacisk na społeczeństwo wolnych obywate-

li. Obawia się bowiem, że pod niejasnym dla niego pojęciem społeczeństwa 

obywatelskiego kryje się jakaś nieokreślona zbiorowość, która stanowi coś 

więcej niż wspólnota wolnych jednostek. Czuje on więc lęk do instytucji tzw. 

trzeciego sektora, które są ucieleśnieniem niezrozumiałej dla niego zbioro-

wej tożsamości. Z tego powodu nie powinny one mieć zasadniczego wpływu 

na sprawy publiczne [Potůček 2000, 186-196]. 

Tymczasem dla Havla różnorodność i duża liczebność organizacji po-

zarządowych to jednoznacznie gwarancja demokracji. Z takim podejściem 

nie zgadza się Klaus, który zawsze podchodził z dużą rezerwą do tzw. trzecie-

go sektora. Uważa bowiem, że NGO-sy mogą głównie dbać o swoje interesy. 

Według niego nigdy do końca nie wiadomo, co jest rzeczywistym celem dzia-

łania tych organizacji – własne dobro, pomoc innym czy może chęć udziału 

we władzy. Z tego powodu następca Havla na stanowisku prezydenta Repu-

bliki Czeskiej zdecydowanie sprzeciwia się kultowi NGO-sów zwanym „ngo-

izmem” [Bankowicz 2013, 78]. Nie podziela entuzjazmu ideą decentralizacji 

w formie przedstawionej przez Havla. Klaus w jednym z tekstów wskazuje, iż 
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pewne niebezpieczeństwo tkwi szczególnie w sytuacji, kiedy organizacja 

próbuje przejąć od państwa kompetencje w zakresie spraw publicznych: 

„groźba obejścia, zastąpienia, wyłączenia instytucji państwa, które jako jedy-

ne mogą być gwarantem zewnętrznej niezależności oraz wewnętrznej wol-

ności, istnieje przede wszystkim tam, gdzie brak dostatecznego naturalnego 

autorytetu, gdyż instytucje te były dosyć długo dyskredytowane jako ele-

ment różnych totalitarnych lub autorytarnych reżimów” [Klaus 2005]. Sytu-

acja ta stanowi szczególne zagrożenie w krajach rozwijających się, gdzie czę-

sto struktury państwowe są słabe lub wręcz nie istnieją.  

Ponadto Klaus podziela pogląd amerykańskiego politologa Johna 

Fonte'a, iż głównym problemem działalności organizacji pozarządowych jest 

to, że „ze swej istoty są one przez nikogo niewybranymi grupami nacisku 

odpowiedzialnymi przed samymi sobą” [Klaus 2005], Poza tym mają one 

tendencję do twierdzenia, że wypowiadają się za całą ludzkość, co przypomi-

na Klausowi okres komunizmu, kiedy władza reprezentowała rzekomo ro-

botników lub lud. W rzeczywistości o interesy publiczne jest w stanie właści-

wie zadbać jedynie państwo, którego władze są legitymowane poprzez de-

mokratyczne wybory. Natomiast nie można tego powiedzieć w żadnym wy-

padku o NGO-sach, które zdaniem byłego premiera Republiki Czeskiej naj-

częściej dbają jedynie o własne korzyści. Tymczasem ludzkich problemów nie 

można rozwiązać bez takich mechanizmów jak: wolny rynek, prywatna wła-

sność, zdecentralizowany polityczny system z gminami jako punktem wyjścia 

w zakresie terytorialnej organizacji państwa. W kontekście działalności Havla, 

Klaus niejednokrotnie sugerował, że nie można wszystkiego sprowadzać do 

filantropii i altruizmu. W jego opinii współczesna cywilizacja osiągnęła obec-

ny poziom dzięki ciężkiej pracy, podziałowi pracy oraz dążeniu do maksymal-

nego dochodu i najwyższego zysku. Klaus, w przeciwieństwie do Havla, za-

chęcał więc społeczeństwo do bogacenia się i zabieganie o dobra materialne.  

Jednak Klaus mimo wszystko widzi potrzebę dobrowolnego zrzeszania się 

ludzi w organizacjach, które reprezentowałyby interesy określonych grup 

[Klaus 2002, 33]. Zatem nie odrzuca NGO-sów jako takich, ale jest przeciwny 

ich działalności w sferach związanych z władzą i polityką.  

Pierwszemu prezydentowi Republiki Czeskiej zarzuca się jednocze-

śnie, że głoszenie idei niepolitycznej polityki i społeczeństwa obywatelskiego 
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jest w rzeczywistości powrotem do działalności dysydenckiej i stanowi prze-

jaw braku wiary w system demokratyczny, którego niezbędnym elementem 

jest istnienie partii politycznych. Klaus w przeciwieństwie do Havla uważa, że 

w przypadku funkcjonowania rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego 

budżet państwa tak naprawdę mógłby stracić. Były przewodniczący Izby Po-

selskiej Republiki Czeskiej w sporze z Havlem nie ukrywał swoich obaw, że 

tzw. trzeci sektor mógłby być wykorzystywany przez przedsiębiorców. Klaus 

zakłada bowiem, iż NGO-sy otrzymywałyby od prywatnych podmiotów środki 

finansowe i dokonywały procesu „prania brudnych pieniędzy” [Šiklová 2011, 

21]. 

Nieprzejednanym krytykiem havlowskiej koncepcji społeczeństwa 

obywatelskiego jest filozof Slavoj Žižek. Uważa on, że idea głoszona przez 

pierwszego prezydenta Czech rodzi wiele problemów. Naukowiec z Bałka-

nów twierdzi bowiem, iż społeczeństwo obywatelskie może sprzyjać wolno-

ści oraz demokracji, ale niekoniecznie musi się tak stać. W rzeczywistości we 

wspólnocie ludzkiej zawsze istnieją wzajemne awersje lub antagonizmy, co 

jest konsekwencją sprzeczności interesów lub różnicy zdań. Słoweniec posu-

wa się nawet do stwierdzenia, iż w społeczeństwie obywatelskim naturalnie 

ujawniają się wzajemne niechęci, co sprzyja otwartej walce, a wówczas może 

się zdarzyć, iż do głosu dojdą „postępowe” siły, dalekie od poglądów utoż-

samianych z demokratycznymi [Žižek 2005].  

 Krytyczne stanowisko wobec koncepcji Havla zachowuje także śro-

dowisko skupione wokół internetowego dziennika o profilu kulturalno-

politycznym pt. „Britské listy”. Jego redaktorem naczelnym jest doktor Jan 

Čulík, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie Glasgow. Na łamach tego 

pisma w 1997 roku ukazał się tekst Václava Žáka, który odnosił się m.in. do 

havlowskiej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Autor artykułu zarzucił 

pierwszemu prezydentowi Republiki Czeskiej, że ten nie kocha własnej ojczy-

zny, gdyż dba przede wszystkim o zwiększenie władzy społeczeństwa obywa-

telskiego, a w konsekwencji organizacji non-profit kosztem instytucji pań-

stwowych. Tymczasem w opinii Žáka takie podejście jest błędem i może do-

prowadzić do negatywnych skutków. Państwo pełni bowiem bardzo ważną 

funkcję tj. pilnuje, aby wszyscy przestrzegali obowiązujące prawo. Bez silne-

go państwa, posiadającego odpowiednie instrumenty władzy, nie może w 
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rzeczywistości istnieć społeczeństwo obywatelskie. Jednak spontaniczne 

organizowanie się ludzi nie przynosi wyłącznie pozytywne efekty i w tym 

miejscu Žák daje przykład ruchu skinheadowskiego. Zatem jego zdaniem 

zależność społeczeństwa obywatelskiego i państwa nie jest jednostronna. Od 

tego jak są zorganizowane struktury państwowe zależy bowiem też poziom 

organizacji społecznych. Należy również zachować daleko idącą ostrożność w 

kwestii przekazywania kompetencji państwa podmiotom z tzw. trzeciego 

sektora. W opinii Žáka nie można naiwnie wierzyć, iż ludzie spontanicznie 

zrzeszają się w dobrowolnych organizacjach tylko z pobudek altruistycznych. 

Ostrzegał, iż jeżeli organizacjom przekazałoby się zbyt wiele władzy, to wów-

czas może dojść do patologii tj. jak w przypadku izb lekarskich, będących 

przykładem zdegenerowanej idei samorządu zawodowego, do czego przy-

czyniły się naciski ekonomiczne [Žák 1997]. Według autora artykułu Havel nie 

dostrzegał złożonych powiązań między państwem, a społeczeństwem oby-

watelskim. Z tego powodu pierwszy prezydent Czech miał jednowymiarowe 

spojrzenie na swoją koncepcję. Dowodzi to temu, iż nie doceniał on instytucji 

państwowych, a w konsekwencji nie był w stanie zauważyć formalnych po-

wiązań między nimi, które to związki mają przecież zasadnicze znaczenie dla 

funkcjonowania całości życia ludzkiego w wymiarze społecznym, jak i pań-

stwowym [Žák 1997]. 

 

Podsumowanie 

Wydaje się, że koncepcja społeczeństwa obywatelskiego głoszona 

przez Havla nigdy nie zdobyła szerszego poparcia u naszych południowych 

sąsiadów. Idee pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej istniały w prze-

strzeni publicznej przede wszystkim jako temat sporu politycznego z Václ-

avem Klausem. Trudno też znaleźć w czeskiej literaturze naukowej pozycje, 

które odwoływałyby się do poglądów Havla. Były dysydent konsekwentnie 

budował tzw. trzeci sektor, będąc pomysłodawcą wielu organizacji pozarzą-

dowych, których działalność miała na celu powstanie społeczeństwa obywa-

telskiego w wymiarze globalnym. Z biegiem czasu duży wpływ na poglądy 

Czechów zaczął mieć Klaus, który w wielu kwestiach nie podzielał entuzja-

zmu byłego dysydenta i miał zupełnie inną wizję państwa.  
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Havel nigdy nie ukrywał, że jest zwolennikiem koncepcji niepolitycz-

nej polityki. W tym zakresie chętnie odwoływał się do Tomáša Garrigue'a 

Masaryka oraz Jana Patočki. Pierwszy prezydent Czech nie ufał partiom, dla-

tego też z całą pewnością dążył do tego, aby to właśnie organizacje pozarzą-

dowe odgrywały najważniejszą rolę w społeczeństwie. Jednak wydaje się, że 

ich duża liczba sprawiłaby, iż dojście do konsensusu byłoby jeszcze trudniej-

sze niż w przypadku stronnictw politycznych. Trzeba wspomnieć, iż społe-

czeństwo obywatelskie nie zagwarantuje, iż jednostki wykorzystają jego me-

chanizmy wyłącznie do szerzenia demokratycznych idei (nawet współczesne 

dojrzałe demokracje muszą zmagać się coraz częściej ze skrajnymi ruchami, 

negującymi podstawowe wartości). Potrzebna jest zatem swoista równowa-

ga między państwem, a organizacjami pozarządowymi w celu wzajemnej 

kontroli. Idee Havla idą więc zbyt daleko, gdyż doprowadziłyby do osłabienia 

państw, które w Europie Środkowo-Wschodniej zaraz po upadku komuni-

stycznej władzy nie miały mocnej pozycji. Tymczasem w przypadku braku 

zaufania do instytucji państwowych, trudno budować społeczeństwo obywa-

telskie i realizować zasadę praworządności.  

W ujęciu Havla życie społeczne oparte na prawdzie jest wyemancy-

powane ze struktur państwa, które powinno być ograniczone do minimum. 

Jednakże takie podejście mogło być zrozumiałe w przypadku istnienia opre-

syjnego reżimu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej (gdzie 

opozycyjne ruchy społeczne w pewnym stopniu odwoływały się do koncepcji 

Antonio Gramsciego) [Pietrzyk-Reeves 2012, 182-186]. Po Aksamitnej Rewo-

lucji nastąpiła transformacja systemu politycznego w Czechosłowacji, a na-

stępnie w Czechach. Pomimo to Havel w dalszym ciągu stał w pewnym stop-

niu w opozycji do politycznych struktur państwowych, choć pełnił funkcję 

prezydenta. Jednak w 2010 roku Havel poparł Partię Zielonych w wyborach 

do parlamentu, gdyż wierzył, iż daje ona szansę na budowę społeczeństwa 

obywatelskiego. Warto też zauważyć, że pierwszy prezydent Czech miał na-

dzieję na powstanie społeczeństwa obywatelskiego, wykraczającym poza 

granice państwowe. Nie zauważał on, iż proces globalizacji nie prowadzi do 

poczucia odpowiedzialności ludzi za cały świat. Wprost przeciwnie – wybory 

w kolejnych krajach pokazują, iż do głosu coraz częściej dochodzą ruchy o 

poglądach nacjonalistycznych. Ludzie nierzadko w złożonym współczesnym 
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świecie nie chcą brać odpowiedzialność za swoje losy, wolą aby problemy za 

nich rozwiązywało silne państwo.   
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Wstęp 

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co 40 sekund 

na kuli ziemskiej ktoś umiera śmiercią samobójczą i na ogół jest to osoba 

wkraczająca w życie. Poruszana w artykule problematyka profilaktyki presu-

icydalnej szczególnie odnosi się do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i mło-

dzieży w okresie adolescencji, głównie ze względu na brak wykształconych 

mechanizmów radzenia sobie z trudnościami, które w późniejszym okresie 

życia mogą stać się podłożem zamachów samobójczych. Artykuł zwraca 

uwagę na to, że samobójstwo należy traktować jako działanie związane z 

całym szeregiem następujących po sobie etapów trwających czasami latami z 

których ostatni najczęściej kończy się śmiercią. Celem profilaktyki presuicy-

dalnej jest zahamowanie tego procesu. Niniejsze opracowanie ma na celu 

ukazanie form działalności profilaktycznej presuicydalnej skierowanej do 

dzieci i młodzieży w okresie adolescencji, wdrażanej głównie na poziomie 

szkoły, rodziny i środowiska lokalnego.   

 

Droga do samobójstwa  

Dzieci i młodzież polska funkcjonują w społeczeństwie posttransforma-

cyjnym, którego cechami charakterystycznymi są: kształtowanie się rywaliza-

cji, konkurencyjność, upadek autorytetów, totalna krytyka wszystkiego co 

stare, a także wiążąca się z nią dezorganizacja społeczna, wzrost swobód 

obywatelskich oraz zmniejszenie skuteczności instytucji kontroli społecznej. 

Jak pisał E. Durkheim, jest to stan rozregulowania, w którym pożądania ludzi 

są mniej zdyscyplinowane właśnie w tym momencie, w którym potrzebują 

surowszej dyscypliny [Kozaczuk 2005, 24-25]. Implikacje zachodzących, dy-

namicznych zmian odnoszą się bezpośrednio do dzieci, młodzieży, jak i doro-

słych. Przejawiają się występowaniem zachowań dewiacyjnych, zjawisk bez-

robocia, bezdomności czy samobójstw.  

Samobójstwo łac. suicidium oznacza dobrowolną śmierć człowieka, która 

następuje w wyniku jego celowego, świadomego i autodestruktywnego dzia-

łania (akt celowego, świadomego odebrania sobie życia) [Sarzała 2007, 249]. 

Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w definicji samobójstwa z 

1986 r. odnosi się do samobójstwa  jako „aktu o skutku śmiertelnym”, który 
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został przez samobójcę zaplanowany i wykonany „ze świadomością i oczeki-

waniem tego skutku” [Jundziłł 2005, 75]. 

Pierwszym, który w sposób ściśle naukowy podjął się zbadania przyczyn 

zachowań autodestrukcyjnych u ludzi, był twórca socjologii jako nauki - Emile 

Durkheim. W swojej książce z 1897 roku określił samobójstwo jako „każdy 

przypadek śmierci, który bezpośrednio lub pośrednio wynika z działania ofia-

ry, która wiedziała, że da ono taki rezultat” [Durkheim 2006, 51]. Rezultat, 

który miał na myśli Durkheim, to oczywiście śmierć. 

Według autora jednej z koncepcji zachowań suicydalnych – Brunona Ho-

łysta - samobójstwo to „ciąg reakcji, jakie wyzwolone zostają w człowieku z 

chwilą, gdy w jego umyśle samobójstwo pojawia się jako antycypowany stan 

rzeczy i jako cel” [Hołyst 2002, 113].  

Zwolennicy podejścia suicydologicznego traktują samobójstwo jako pro-

ces powiązany z całokształtem życia jednostki. Wskazują, że życie człowieka 

jest ciągiem zachowań składających się zarówno z (korzystnych) konstruk-

tywnych, jak i niekorzystnych (destrukcyjnych) dla niego zachowań, które 

można zobrazować w postaci skali o różnym nasileniu autodestrukcji. W 

takim ujęciu samobójstwo stanowi końcowe ogniwo procesu autodestrukcji i 

można je rozpatrywać jako dynamiczny proces, który prowadzi do antycy-

powanego, pożądanego celu, czyli śmierci [Sarzała 2007, 249-250]. Powyższe 

ujęcie samobójstwa w niniejszej pracy odsyła do poglądów Zenomeny  Płu-

żek. Autorka uważa, że istnieje pewne continuum, które można określić jako 

ciąg zdarzeń - od myśli samobójczych, poprzez samobójcze tendencje, do 

aktu samobójczego [Płużek, 1966]. Przed podjęciem zamachu samobójczego 

jednostka przechodzi przez pewien stan psychiczny, który określa się nazwą 

syndromu presuicydalnego. Pojęcie to wprowadził do suicydologii E. Ringel, 

wymieniając następujące elementy tego syndromu: „zawężenie”, „agresja 

hamowana”, „autoagresja”, „fantazje samobójcze” [Ringel 1987, 57-

92]. Pierwszy element syndromu - „zawężenie” - Ringel podzielił na zawęże-

nie sytuacyjne, zawężenie dynamiczne, zawężenie stosunków międzyludz-

kich i zawężenie świata wartości. Samobójstwo jest aktem autoagresji. Sku-

mulowana w sprawcy agresja zostaje rozładowana na nim samym. Agresja ta 

jest zaś wynikiem frustracji, wynikającej z niemożności zaspokojenia swoich 

potrzeb. Stąd kolejny element syndromu presuicydalnego według Ringela, 

jakim jest agresja hamowana i autoagresja. W przypadku, gdy nie można 
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rozładować agresji na zewnątrz, kumuluje się ona w człowieku, prowadząc 

do aktów autoagresji, z których ostatecznym jest zamach samobójczy [Ringel 

1987, 80-82]. Stan presuicydalny charakteryzuje również pojawianie się fan-

tazji samobójczych. Myśli samobójcze pojawiają się bardzo często, aczkol-

wiek rzadko prowadzą do samobójstwa. Myśli te definiowane są jako „skie-

rowanie świadomości na sprawy związane ze śmiercią, rozstanie z bliskimi, 

obrachunki z nimi”. Intensywne trwanie przy takich myślach to już tendencja 

samobójcza znacząco zwiększająca zagrożenie samozniszczeniem [Hołyst 

2002, 98]. Za szczególnie alarmujący objaw Ringel uznaje przejście od rozmy-

ślania o różnych sposobach odebrania sobie życia do wyboru jednego, specy-

ficznego rodzaju popełnienia samobójstwa, gdyż takie ukierunkowanie wy-

wołuje presję do działania w określonym kierunku [Ringel 1987, 89].  

 

Czynniki determinujące próby i zamachy suicydalne  

Na całym świecie samobójstwo jest jedną z pięciu najczęstszych przyczyn 

zgonów w grupie wiekowej od 15 do 19 lat. W wielu krajach zajmuje pierw-

sze lub drugie miejsce na liście najczęstszych przyczyn śmierci dziewcząt i 

chłopców w tym wieku 

(http://brpd.gov.pl/sites/default/files/zapobieganie_samobojstwom.pdf).  

W licznych opracowaniach [Malicka 1995, 185] dotyczących tematyki sa-

mobójstw autorzy dowodzą, iż największą rolę w genezie zachowań samo-

bójczych odgrywają środowisko rodzinne, szkolne oraz czynniki psycholo-

giczne.  

Spośród zróżnicowanych czynników występujących w rodzinie wyróżnia się 

przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa w okresie dzieciństwa [Ce-

kiera 1975], brak oparcia w rodzinie oraz niemożność nawiązania kontaktu z 

rodzicami, czyli zaburzenia komunikacji. G. Uzan [1970] wskazuje na czynniki 

traumatyczne warunkujące zachowania suicydalne, do których zalicza: utratę 

rodziców na skutek ich śmierci, dom rozbity przez rozwód bądź separację, 

alkoholizm rodziców, choroby psychiczne stanowiące źródło niezaspokojenia 

potrzeby bezpieczeństwa. H. Malicka [1995] uważa, że konflikty rodzinne 

odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu się sytuacji suicydogennej mło-

dego człowieka. Z kolei J. Richman [1979] podaje cztery istotne cechy cha-

rakterystyczne dla rodzin osób po próbach samobójczych: rozluźnienie więzi 

ze społeczeństwem, wstrzymanie kontaktów z osobami spoza kręgu rodziny, 

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/zapobieganie_samobojstwom.pdf
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dominujące znaczenie słabego członka lub członków rodziny, których należy 

ochraniać. Do grupy czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zachowań 

suicydalnych należą również błędy wychowawcze popełniane przez rodzi-

ców, tj. świadome lub nieświadome pokładanie w dziecku ambiwalentnych 

pragnień - stawianie wymagań nieadekwatnych do jego siły i możliwości. 

Wzajemne oskarżanie się i podważanie swojego autorytetu w obecności 

dzieci może w konsekwencji prowadzić do przesadnego ograniczenia wolno-

ści dziecka lub też do pobłażliwości i braku ingerencji w jego zachowanie 

[Iwaniuk 1988, 19-25]. Poświęcanie przez rodziców uwagi wyłącznie swojej 

karierze, dostarczanie negatywnych wzorców postępowania przez rodzinę 

patologiczną lub z wyraźnie zaznaczonymi cechami patologii powoduje, że 

dziecko pozbawione kontroli rodzicielskiej, pozostawione samemu sobie, 

może stracić poczucie własnej wartości [Malczewska 2006, 2, 103]. Przemę-

czenie, poczucie niemożności podołania wymaganiom rodziców prowadzą 

do poczucia niedowartościowania i bezradności w konsekwencji tego dziecko 

przenosi te zachowania ze swojej świadomości, ujawniając je w stosunku do 

grupy rówieśniczej i w obawie przed brakiem jej akceptacji zaczyna się izolo-

wać. Staje się obojętne wobec otoczenia, a w końcu popełnia samobójstwo. 

Istnieją także czynniki obecne w szkole zwiększające ryzyko samobójstw 

wśród uczniów. Są to: nastawienie na osiągnięcia w nauce, wysokie wyma-

gania przy braku wsparcia, negatywny klimat społeczny - bezosobowe relacje 

nauczycieli z uczniami i rodzicami, obojętność lub wrogość, nieznajomość 

problemów i potrzeb uczniów, dezintegracja zespołów klasowych, chaos i 

brak dyscypliny lub nadmierna dyscyplina i restrykcje, przemoc rówieśnicza i 

brak zdecydowanej reakcji na nią ze strony nauczycieli, tolerowanie lub nie-

zauważanie kontaktów uczniów ze środkami psychoaktywnymi, brak oferty 

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, brak oferty pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej [Greenbergnr i in. 2003]. 

W przypadku dzieci i młodzieży E. Ringiel wskazuje na czynniki psycholo-

giczne zwiększające ryzyko samobójstwa, takie jak: zespoły depresyjne o 

różnym natężeniu, negatywne zaburzenia poznawcze, natrętne negatywne 

myśli, negatywna kontrola wewnętrzna, nadmierny samokrytycyzm, mała 

skuteczność podejmowanych działań, oczekiwanie porażki, a także brak 

umiejętności społecznych uniemożliwiający uzyskanie pozytywnego wzmoc-

nienia, niski poziom samowzmocnienia, niski poziom samooceny, skłonności 
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do wymierzania sobie kary i obwiniania się, zachowania autoagresywne, 

zażywanie narkotyków i nadużywanie alkoholu,  niedojrzałe mechanizmy 

obronne, dysfunkcyjne mechanizmy radzenia sobie z problemami, perfek-

cjonizm prowadzący na ogół do zawyżonych oczekiwań wobec siebie, które 

w praktyce mogą być trudne do spełnienia.  

Poruszane zagadnienie genezy prób i zamachów samobójczych, uzupełnić 

można danymi Komendy Głównej Policji. KGP zbiera i gromadzi dane doty-

czące przyczyn popełnionych czynów samobójczych. Na podstawie zebra-

nych informacji należy stwierdzić, iż wśród ustalonych przyczyn zamachów 

samobójczych odnotowano: nieporozumienia rodzinne 1358 przypadków, 

chorobę psychiczną 1101 zdarzeń, przewlekłą chorobę 600 przypadków, 

zawód miłosny 814 przypadków, nagłą utratę źródeł utrzymania 171 przy-

padków, śmierć bliskiej osoby 200 zdarzeń, problemy szkolne 41 sytuacji, 

trwałe kalectwo 21 przypadków, niepożądaną ciążę 10 zdarzeń. Jednakże nie 

zawsze można ustalić przyczynę zamachu. Tak było w 4097 zdarzeniach 

(http://statystyka.policja.pl/st/wybranestatystyki/samobojstwa/110594,Sam

obojstwa-2014.html). 

 

Samobójstwom można zapobiegać  

Powstaje pytanie, jakie działania profilaktyczne należy podjąć w kontek-

ście występujących niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu dzieci i młodzie-

ży?  Z. Szymańska i S. Żelazowska twierdzą, iż wobec narastającej fali tenden-

cji samobójczych szczególny nacisk należy położyć na zainteresowanie tym 

problemem czynników oświatowych: pielęgniarek szkolnych, lekarzy Poradni 

Zdrowia Psychicznego, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych  [Szy-

mańska i in. 1996, 101]. Szkoła jest bardzo ważną instytucją społeczną, która 

po rodzinie odgrywa najważniejszą rolę w życiu młodego człowieka. Jednakże 

wśród uczniów (np. dane KGP) coraz częściej zdarzają się próby samobójcze, 

o które opinia publiczna obwinia szkołę. Podkreśla się wówczas nie tylko 

niekorzystną, traumatyczną atmosferę w niej panującą, ale także same dzia-

łania czy też brak działań nauczyciela, który doprowadził ucznia do tego kro-

ku [Sarzała 2007, 254-255]. Szkoła w ramach działań profilaktyki presuicydal-

nej powinna prowadzić działania w ramach ochrony zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. Ogólne rozumienie pojęcia profilaktyka (gr. phylax - stróż; 

prophylaktikos - zapobiegawczy, ang. prophylaxis, fr. prophyaxie, niem. 

http://statystyka.policja.pl/st/wybranestatystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html
http://statystyka.policja.pl/st/wybranestatystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html
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Prophylaxe, ros. Profiłaktyka) oznacza działania podejmowane w celu zapo-

biegania pojawieniu się i rozwojowi niepożądanych zachowań, stanów lub 

zjawisk w danej społeczności w tym szkolnej. Natomiast działania presuicy-

dalne, czyli uprzedzające, ukierunkowane na jednostkę, jej najbliższe kręgi 

społeczne (głównie na rodzinę), a także na opinię publiczną mają na celu 

zapobieżenie wystąpieniu zjawisk i procesów suicydalnych. 

Przedstawione powyżej rozumienie pojęcia profilaktyka znalazło swoje 

odzwierciedlenie w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej, zobowią-

zujących szkoły do tworzenia programów profilaktycznych. Te nowe zadania 

szczegółowo regulowane są przez następujące zapisy w prawie oświatowym, 

m.in. przez Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), Rozporządze-

nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 895). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. nr 61, poz. 624). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowaw-

czej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

(Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226). Natomiast Szkolny Program Profilaktyki 

rozumiany jako projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, 

uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych na: wspomaganie ucznia w 

radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostko-

wych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zabu-

rzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia, ini-

cjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidło-

wemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu [por. Gaś 2003, 168]. 

Główna rola w kierunku prowadzenia działalności profilaktycznej na terenie 

szkoły, jak i w środowisku lokalnym ucznia, przypada pedagogowi szkolnemu. 

W myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, pedagogowi szkolnemu zostały przypisane następują-

ce zadania: rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojo-
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wych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możli-

wości psychofizycznych, wynikających w szczególności: z niepełnosprawno-

ści, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecz-

nym,  szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się oraz z 

zaburzeń komunikacji językowej, czy też choroby przewlekłej, sytuacji kryzy-

sowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań śro-

dowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,  trudnościami adap-

tacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom 

uczniów i nauczycielom, a polega na wspieraniu ww. grup w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętno-

ści wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej dla uczniów. 

Jak podaje Z.B. Gaś, pomimo że szkolny program profilaktyki przeznaczony 

jest dla uczniów, to swoim zasięgiem powinien obejmować wszystkie osoby, 

które uczestniczą w tworzeniu środowiska wychowawczego dla dzieci i mło-

dzieży. Szczególnie wszystkich uczniów w szkole (jako podstawowy obiekt 

wielopoziomowej interwencji profilaktycznej oraz jako istotne źródło  o 

czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących), rodziców, nauczycieli, dyrekcje 

szkoły, szkolnego specjalistę, pracowników obsługi (jako istotne źródło  in-

formacji o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących). Jednakże szkoła nie 

działa w próżni, albowiem zawsze jest zlokalizowana w jakiejś lokalnej spo-

łeczności np. instytucji  czy organizacji pomocowych działających na rzecz 

dziecka i rodziny, na rzecz przestrzegania prawa oraz instytucji i organizacji 

pomagających w zagospodarowaniu dzieciom i młodzieży czasu wolnego 

(wolontariat, konstruktywna rozrywka, dodatkowa nauka) [por. Gaś, 2006]. 

Program profilaktyki może być realizowany w czasie godzin wychowawczych, 

godzin pozostających w dyspozycji dyrektora, w ramach konkretnych przed-

miotów i bloków przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć świetlicowych 

(w tym świetlic socjoterapeutycznych), ścieżek edukacyjnych - w szczególno-

ści edukacji prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie. W działaniach 

zintegrowanych z programem nauczania treści profilaktyczne włączane są do 

obligatoryjnie realizowanych programów w różnych przedmiotach. To samo 
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zagadnienie może być omawiane lub stanowić temat ćwiczeń na lekcjach 

biologii, wychowania fizycznego, religii, godzinach wychowawczych czy lek-

cjach plastyki.  

Celem przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w ramach działań 

profilaktycznych dzieci i młodzieży szkoła powinna uwzględniać następujące 

poziomy oddziaływań: poziom działań edukacyjnych - obejmujących całe 

społeczeństwo (celem w tym przypadku jest ukształtowanie postaw akceptu-

jących i afirmujących życie oraz kompetencji umożliwiających rozwiązywanie 

problemów i adaptację do zmieniających się warunków, a także sytuacji ży-

ciowych); poziom oddziaływań prewencyjnych - adresowanych do całych 

populacji zagrożonych suicydalnie (poprzedzonych pogłębioną diagnozą spo-

łeczną); poziom zindywidualizowanych oddziaływań instytucjonalnych i poza-

instytucjonalnych - skierowanych do osób potrzebujących pomocy psycholo-

gicznej i wsparcia, czyli znajdujących się w tzw. sytuacji presuicydalnej; po-

ziom oddziaływań podejmowanych wobec osób znajdujących się w sytuacji 

suicydalnej (wymagających terapii) - zadaniem tego poziomu jest przywró-

cenie takim osobom motywacji do dalszego życia oraz wyposażenie ich w 

umiejętności i kompetencje umożliwiające skonstruowanie celów życiowych 

oraz rozwiązywanie problemów życiowych.  

Dlatego też działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilakty-

ki: profilaktykę zdrowia i profilaktykę uniwersalną, profilaktykę selektywną i 

profilaktykę wskazującą. Jednocześnie każdy z tych poziomów uwzględnia 

zadania dostosowane do stopnia zagrożenia. I tak: 

promocja zdrowia i profilaktyka uniwersalna [Horowitz 2006] adresowana 

jest do wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli. Koncentruje się na budo-

waniu pozytywnego klimatu społecznego, kształtowaniu i rozwijaniu umie-

jętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą zapobiegać różnym 

zachowaniom ryzykownym. Promocja zdrowia i profilaktyka uniwersalna 

obejmuje: 

- szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie potrzeb 

rozwojowych dzieci, bezpieczeństwa i umiejętności wychowawczych, 

- powołanie i przeszkolenie zespołu ds. sytuacji kryzysowych, wypra-

cowanie procedur reagowania, 

- kreowanie zdrowego, wspierającego środowiska w szkole – dbanie o 

dobry klimat społeczny, 
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- wzmacnianie odporności uczniów poprzez uczenie najważniejszych 

umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym: radzenia sobie z emo-

cjami i stresem, poszukiwania pomocy i udzielania jej, rozwiązywania konflik-

tów, przewidywania konsekwencji własnych działań, 

- podnoszenie samooceny dzieci i młodzieży poprzez dostarczenie 

okazji do rozwijania zainteresowań i przeżyć związanych ze szkołą, 

- wzmacnianie więzi ze szkołą poprzez angażowanie uczniów w szkol-

ne projekty i wydarzenia, 

- zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez organi-

zowanie spotkań poświęconych potrzebom i problemom dzieci w różnych 

fazach rozwojowych, treningi komunikacji budujące kontakt i więź z dziec-

kiem, 

- wskazanie osób, do których można zwrócić się o poradę i pomoc. 

Osoby takie powinny być dostępne i przygotowane do udzielania pomocy. 

Profilaktyka selektywna adresowana jest do grup zwiększonego ryzyka 

(uczniowie z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi oraz z 

trudnościami w nauce i zachowaniu). Na poziomie profilaktyki selektywnej 

ważne jest zbieranie informacji o potrzebach i trudnościach uczniów oraz 

uważna obserwacja dla oszacowania ryzyka, jak również pomoc w nauce, 

udzielanie wsparcia i budowanie motywacji oraz w razie potrzeby indywidu-

alizacja nauczania. Ważna jest również pomoc we włączaniu jednostki mar-

ginalizowanej w grupę rówieśniczą, a także do dodatkowych programów 

rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne, mające na celu zacie-

śnianie współpracy z rodzicami. 

Prezentowaną charakterystykę poziomów profilaktyki należy uzupełnić o 

wskazanie podstawowych założeń profilaktyki wskazującej, która skierowana 

jest do poszczególnych uczniów z grupy wysokiego ryzyka (po próbie samo-

bójczej, czy eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi). Szczegóło-

wo dotyczy: 

- stałej dyskrecji otoczenia, która prowadzona jest przez przeszkolo-

nych pracowników szkoły, 

- udzielania wsparcia  i pomocy w nauce ze strony nauczycieli, 

- stałej współpracy z rodzicami, podjęcia interwencji z udziałem rodzi-

ców, wspólnego opracowanie strategii pomocy dla ucznia, 
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- opieki szkolnego specjalisty, udzielania wsparcia i pomocy w rozwią-

zywaniu trudności, 

- kierowania ucznia do specjalisty w środowisku lokalnym w celu prze-

prowadzenia diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stałej współpracy z 

nimi, 

- kierowania rodziców na treningi umiejętności np. wychowawczych, 

lub nakłaniania w/w do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, w tym tera-

peutycznej [Szymańska 2012, 20-22]. 

W związku z funkcjonowaniem od 2010 roku Systemem Rekomendacji 

Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia  powstała Baza programów 

rekomendowanych, dostępna na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciw-

działania Narkomanii [www.kbpn.gov.pl]. W Bazie programów rekomendo-

wanych znajdują się informacje na temat profesjonalnych programów: pro-

mocji zdrowia psychicznego, profilaktyki, leczenia, redukcji szkód, opieki 

postterapeutycznej których adresatami w pierwszej kolejności są dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym i  młodzieży w okresie adolescencji, a więc i także 

szkoła, rodzina i środowisko lokalne.  

Prezentowane przez ORE programy profilaktyczne są wyłącznie programami, 

które poddane zostały ocenie i selekcji przez zespól specjalistów, zgodnie z 

przyjętymi nowymi standardami i kryteriami jakości określonymi w: systemie 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychiczne-

go oraz Programie Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA). Ośrodek 

Rozwoju Edukacji (ORE), na podstawie przedstawionych w Bazie informacji, 

przygotował wykaz programów, z podziałem na: programy promocji zdrowia 

psychicznego, programy profilaktyki uniwersalnej, programy profilaktyki 

selektywnej, programy profilaktyki wskazującej z których korzystają szkoły, 

ośrodki wsparcia dziennego [http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-

profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/bank-programow-

profilaktycznych-22811].  

Programy profilaktyczne odgrywają szczególnie ważną rolę w profilaktyce 

presuicydalnej dzieci i młodzieży, ponieważ odnoszą się do typowych pro-

blemów występujących we wskazanym okresie: poczucia osamotnienia, lęku, 

zaburzeń łaknienia, używania środków psychoaktywnych, przestępczości, 

samobójstw. Wymienione tzw. sytuacje trudne warunkują założenia reko-

mendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji programów profilaktycz-

http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/system-rekomendacji
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/system-rekomendacji
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575
http://www.kbpn.gov.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106213
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/programy-promocji-zdrowia-psychicznego
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/programy-promocji-zdrowia-psychicznego
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/programy-profilaktyki-uniwersalnej
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/programy-profilaktyki-selektywnej
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/programy-profilaktyki-selektywnej
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/programy-profilaktyki-wskazujacej
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/bank-programow-profilaktycznych-22811
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/bank-programow-profilaktycznych-22811
http://www.ore.edu.pl/index.php/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/bank-programow-profilaktycznych-22811
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nych. W związku z powyższym zostaną zaprezentowane profesjonalne pro-

gramy profilaktyczne znajdujące się w bazie ORE. Rekomendowane przez 

ORE programy profilaktyczne powinny są wykorzystywane w realizacji zało-

żeń profilaktycznych szkoły. Mogą stanowić uzupełnienie własnego progra-

mu profilaktyki szkoły, bądź też być realizowane zupełnie samodzielnie.  

Baza programów profilaktycznych promocji zdrowia psychicznego obej-

muje program Przyjaciele Zippiego, który adresowany jest do dzieci w wieku 

5-9 lat oraz odnosi się do wzmacniania umiejętności osobistych i społecz-

nych. W bazie odnajdujemy także program profilaktyczno – wychowawczy 

EPSILON ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych 

dzieci w wieku 7-9 lat oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. 

Wymienione programy z racji struktury układu pracy zostaną omówione 

szerzej w dalszej jej części.  

W obrębie profilaktyki uniwersalnej mieszczą się rekomendowane przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji programy profilaktyczne. Szczególnie efektywny 

jest Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 

lat. Przywołany program adresowany do rodzin, ukierunkowany na ograni-

czenie używania środków psychoaktywnych zmierza do zapobiegania innym 

zachowaniom problemowym młodzieży, tj. brak akceptacji wśród rówieśni-

ków, sięganie po używki, brak kontroli nad emocjami. Głównymi celami pro-

gramu są: ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych 

zachowań problemowych podejmowanych przez młodzież w okresie dojrze-

wania. Program ma na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz 

umiejętności  sprawowania kontroli przez rodziców. Wzmacnianie więzi w 

rodzinie a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych 

wśród nastolatków 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140]. 

Profilaktyce presuicydalnej dzieci i młodzieży służy program z grupy pro-

gramów uniwersalnych noszący nazwę Archipelag skarbów. Program profi-

laktyki uniwersalnej adresowany jest uczniów szkół gimnazjalnych. Ukierun-

kowany jest na ograniczenie zachowań problemowych (używania alkoholu, 

narkotyków, wczesnych zachowań seksualnych, przemocy rówieśniczej). 

Założenia programu realizowane są w formie mityngów w dużych grupach. 

Główne cele w/w programu odnoszą się do jednoczesnego zapobiegania 
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różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży, ograniczenia 

ryzykownych zachowań seksualnych, przemocy rówieśniczej oraz korzystania 

z alkoholu i narkotyków a także ograniczenia wczesnych kontaktów seksual-

nych młodzieży i problemów z nimi związanych (ciąże nastolatek, zakażenia 

HIV/AIDS i inne zakażenia przenoszone drogą płciową). Założenia programu 

koncentrują się także wokół problemu ograniczenia przemocy rówieśniczej, 

w tym zwłaszcza przemocy w relacjach między chłopcami a dziewczętami. 

Adresatami programu są osoby pomiędzy 12. – 15. rokiem życia, nieużywają-

ce narkotyków 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140].  

Podejmując działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży w 

okresie adolescencji, należy odwołać się do założeń profilaktyki selektywnej, 

która adresowana jest do grup zwiększonego ryzyka (uczniowie z problema-

mi zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi oraz z trudnościami w nauce i 

zachowaniu). Na tym poziomie ważne jest zbieranie informacji o potrzebach 

i trudnościach uczniów oraz uważna obserwacja dla oszacowania ryzyka, jak 

również pomoc w nauce, udzielanie wsparcia i budowanie motywacji. Ważna 

jest również pomoc we włączaniu w grupę rówieśniczą oraz do dodatkowych 

programów rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne jak rów-

nież zacieśnianie współpracy z rodzicami. 

Prezentowane założenia profilaktyki selektywnej wykorzystywane są do 

realizacji założeń Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci 

nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. 

Wspomniany program profilaktyki selektywnej przeznaczony jest dla 

dzieci w wieku 10-11 lat. Program zakłada zmianę statusu społecznego dzieci 

nielubianych, poprzez rozwijanie ich zdolności decentracji poznawczej i sa-

mokontroli emocjonalnej oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

Głównymi celami programu są: zmiana statusu społecznego dzieci nielubia-

nych przez rówieśników z klasy szkolnej z powodu zachowań antyspołecz-

nych na świadczący o większej akceptacji, będący konsekwencją zmian w 

postrzeganiu dzieci przez rówieśników i wychowawców klas obraz siebie, 

tworzenie dzieciom nielubianym warunków do rozwijania samokontroli 

emocjonalnej, zdolności do decentracji interpersonalnej oraz tworzenie wa-

runków do kształtowania poczucia własnej wartości. Odbiorcami programu 
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są osoby pomiędzy 12. – 15. rokiem życia, nieużywające narkotyków 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140].  

Profilaktyka selektywna może również być realizowana przy wykorzysta-

niu założeń opisywanego już wcześniej Programu Wzmacniania Rodziny dla 

rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140]. 

W dalszej części pracy należy odnieść się do programów profilaktycznych 

realizujących założenia profilaktyki wskazującej. Profilaktyka wskazująca skie-

rowana jest do poszczególnych uczniów z grupy wysokiego ryzyka (po próbie 

samobójczej czy eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi). Szcze-

gółowo dotyczy: stałej dyskrecji otoczenia, która prowadzona jest przez 

przeszkolonych pracowników szkoły (w tym personel pomocniczy), udziela-

nia wsparcia  i pomocy w nauce ze strony nauczycieli, stałej współpracy z 

rodzicami, podjęcia interwencji z udziałem rodziców, wspólnego opracowa-

nia strategii pomocy dla ucznia, opieki szkolnego specjalisty, udzielania 

wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności, kierowania ucznia do specja-

listy w środowisku lokalnym w celu przeprowadzenia diagnozy i ewentualne-

go podjęcia terapii, kierowania rodziców na treningi umiejętności lub nakła-

niania do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, w tym terapeutycznej 

[Szymańska 2012, 20-21].  

Program profilaktyczny realizujący założenia profilaktyki wskazującej (opi-

sywany wcześniej) nosi tytuł Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i 

młodzieży w wieku 10-14 lat 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140].  

Ośrodek Rozwoju Edukacji rekomenduje również program profilaktyczny 

Przyjaciele Zippiego, który jest programem promocji zdrowia psychicznego. 

Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-9 lat. Ukierunkowany jest na 

wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych. Cel programu odnosi się 

do promocji zdrowia psychicznego poprzez wyposażenie dzieci w wieku 5-9 

lat w podstawowe umiejętności radzenia sobie z problemami, trudnościami, 

ze zmianą i stratą (coping skills), a także rozwojem umiejętności wymyślania i 

wykorzystywania strategii (które nikogo nie krzywdzą) pomocnych w sytu-

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
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acjach trudnych, stresowych. Cel programu odnosi się również do doskona-

lenia u dzieci zdolności rozpoznawania i nazywania uczuć. Nauczenie okre-

ślania i wykorzystywania strategii radzenia sobie z uczuciami smutku, złości, 

rozdrażnienia i zazdrości, a także rozwój i doskonalenie u dzieci kompetencji 

komunikacyjnych – nauczenie dzieci  jak uważnie słuchać, jak wyrazić to, co 

chcemy powiedzieć, jak prosić o pomoc i udzielać pomocy innym. Doskona-

lenie u dzieci umiejętności nawiązywania i utrzymania przyjaźni, radzenia 

sobie z odrzuceniem i samotnością, radzenia sobie ze zmianą i stratą, w tym 

przezwyciężania przykrych doznań oraz uczuć po stracie i śmierci kogoś bli-

skiego w istotny sposób wpłynąć mogą na poprawne funkcjonowanie dziecka 

w społeczeństwie 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140].  

Zapisy programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon wykorzystywane 

są w realizacji założeń profilaktyki presuicydalnej dzieci i młodzieży w okresie 

adolescencji. Opisywany program promocji zdrowia psychicznego ukierun-

kowany jest na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci w 

wieku 7-9 lat, a także na poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.  

Główne cele programu dotyczą zapewnienia trwałego w czasie zwiększe-

nia poczucia dobrostanu i redukcji zagrożenia patologiami i wykluczeniem 

społecznym. Realizacja powyższego celu odbędzie się poprzez podniesienie 

umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, pozwalają-

ce na sprawną konfrontację z wydarzeniami życiowymi, pod postacią ele-

mentów inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji, jako globalnej orien-

tacji życiowej oraz zwiększenie udziału konstruktywnych wzorców komunika-

cyjnych w kontaktach podejmowanych przez dzieci. Celem programu jest 

także zwiększanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego, zwiększenie 

liczby zachowań o charakterze pomocy rówieśniczej, zwiększenie poczucia 

więzi ze szkołą i poczucia przynależności do zespołu klasowego, zwiększenie 

roli wychowawcy jako kluczowego realizatora profilaktyki w szkole. Adresa-

tami programu są osoby poniżej 12 roku życia, nie używające narkotyków 

[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&la

yout=blog&id=108&Itemid=1140].  

 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=1140
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Podsumowanie 

Jak wskazano w artykule, zapobieganie samobójstwom należy traktować 

jako zadanie wielopłaszczyznowe, na które poprzez realizację założeń pro-

gramów profilaktycznych powinno składać się: poszerzanie wiedzy na temat 

samobójstwa, określenie syndromu suicydalnego, prowadzenie działań ma-

jących na celu wyeliminowanie przyczyn samobójstwa, promowanie niede-

strukcyjnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, organizowanie 

instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form pomocy dla osób zagrożo-

nych zachowaniem samobójczym. Przywołany w artykule Ośrodek Rozwoju 

Edukacji (ORE) poprzez popularyzację programów profilaktycznych obejmu-

jących tematykę zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży 

oraz uzależnień (narkomanii, problemów alkoholowych) zmierza do podnie-

sienia poziomu wiedzy na temat skutecznych sposobów zabiegania samobój-

stwom.  

Profilaktyka presuicydalna dzieci w okresie wczesnoszkolnym i młodzieży 

w okresie adolescencji ma szczególne uzasadnienia w odniesieniu do szkoły, 

ponieważ placówka ta jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funk-

cjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej. W szkole 

ujawniają się, lub wręcz wyzwalają trudności dzieci i młodzieży związane np. 

z kontaktem z substancjami uzależniającymi. Realizacja założeń programów 

profilaktycznych prowadzi do włączania dzieci i młodzieży przejawiających 

zachowania suicydalne do społeczeństwa, jak też promuje zdrowe społe-

czeństwo. 
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Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym 

Physical activity in preschool children 

Streszczenie: Aktywność fizyczna uważana jest 
za jeden z najważniejszych warunków zdrowia. 
Jest główną potrzebą człowieka na każdym 
etapie rozwoju i jednym z najważniejszych 
składników zdrowego stylu życia. Jej intensyw-
ność warunkowana jest okresem życia, w 
którym człowiek się znajduje i w każdym z tych 
okresów spełnia ona inne funkcje. Aktywność 
fizyczna jest niezwykle ważnym czynnikiem, 
który wpływa na prawidłowy rozwój somatycz-
ny, psychiczny i społeczny dziecka w wieku 
przedszkolnym. Jest to wiek najbardziej odpo-
wiedni na różnorodne oddziaływania wycho-
wawcze, ponieważ jest bardzo plastyczny i 
stanowi najlepszy czas na wpajanie nawyków i 
zainteresowań. Wykształcenie nawyku aktyw-
ności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym 
należy do obowiązków rodziców i przedszkola. 
Rodzice i nauczyciele w przedszkolu powinni 
więc tak organizować czas, by dziecko mogło 
każdego dnia podjąć odpowiednią dla zdrowia 
dawkę ruchu. Podczas codziennych zajęć w 
przedszkolu należy stosować różne metody 
rozwijające sprawność ruchową dzieci, jednak 
żadna placówka wychowawcza nie jest w stanie 
zastąpić rodziców w wychowaniu do aktywne-
go spędzania czasu wolnego. To do nich należy 
obowiązek wpojenia dziecku określonych 
umiejętności i nawyków ruchowych. 
 
Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, aktyw-
ność fizyczna, „głód ruchu”, zajęcia ruchowe, 
rozwój fizyczny, wiek przedszkolny 
 

Abstract. Physical activity is considered to be 
one of the most important health conditions. 
It is a major human need at every stage of 
development and one of the most important 
components of a healthy lifestyle. Its intensity 
is conditioned by the time of life in which a 
human is placed and in each of these periods 
it meets other functions. Physical activity is an 
important factor that affects the somatic, 
psychological and social development of the 
child at preschool age. 
This is the age most suitable for a variety of 
educational impacts, because children are 
very malleable and is the best time to incul-
cate the habits and interests. 
Education habit of physical activity in pre-
school children is the responsibility of parents 
and the kindergarten. Parents and teachers in 
the kindergarten should  organize their time in 
such a way so that the child can take the 
optimal amount of exercise every day. During 
the daily activities in the kindergarten  differ-
ent methods of developing motor skills of 
children should be used, but no educational 
institution can replace parents in education to 
leisure time activities. It is up to them to be 
obliged to inculcate a child the skills and 
habits of movement.. 
 
 
Key words: physical activity, "movement 
hunger”, physical development, preschool 
age. 
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Wprowadzenie 

Aktywność ruchowa uważana jest za jeden z najważniejszych warunków 

zdrowia. W literaturze przedmiotu definiowana jest jako „dowolna forma 

ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy którym wydatek energii 

przekracza poziomy energii spoczynkowej” [Wytyczne UE dotyczące aktyw-

ności fizycznej, 3]. Aktywnością ruchową będą zatem wszystkie formy aktyw-

ności fizycznej, m.in. rekreacyjna aktywność fizyczną, zawodowe uprawianie 

sportu, codzienna aktywność fizyczną w domu oraz aktywność fizyczną zwią-

zaną z transportem [Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, 3]. Aktyw-

ność fizyczna obejmuje różne zajęcia związane z wykonywaniem ruchów 

przez mięśnie szkieletowe, które powodują wydatek energetyczny, wyższy 

niż w spoczynku. W niniejszym artykule te dwa pojęcia traktowane są jak 

synonimy. Należy jednak mieć świadomość, że w literaturze przedmiotu 

podkreśla się, że aktywność fizyczna, w odróżnieniu od aktywności ruchowej 

(w której czynności mogą być mechaniczne, automatyczne), jest celowo 

ukierunkowana [Jodkowska 2013, 11]. 

Ludzki organizm przystosował się w toku ewolucji do dużej aktywności 

ruchowej. Dynamiczny rozwój cywilizacji i technologii spowodował jednak jej 

znaczące ograniczenie, które wciąż postępuje. Dominujący obecnie siedzący i 

„przekarmiony” styl życia uznawany jest coraz częściej za największe niebez-

pieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia człowieka, ponieważ jest on przyczy-

ną powstawania i rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, przyspiesza również 

proces starzenia [Kozdroń, Leś 2014]. 

Bez wątpienia aktywność fizyczna jest główną potrzebą człowieka na każ-

dym etapie rozwoju i jednym z najważniejszych składników, popularnego 

dzisiaj, zdrowego stylu życia. Jej intensywność warunkowana jest okresem 

życia, w którym człowiek się znajduje. 

 

Rola aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym  

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważnym czynnikiem, który wpływa na 

prawidłowy rozwój somatyczny, psychiczny i społeczny dziecka w wieku 

przedszkolnym. Okres ten obejmuje dzieci będące w wieku 3-7 lat i cechuje 

się intensywnym rozwojem fizycznym. Jest on najbardziej intensywny naj-

pierw między 2.-3. rokiem życia, a następnie właśnie między 5.-6. W 5. roku 
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życia dziecko podwaja swój wzrost i pięciokrotnie zwiększa wagę w stosunku 

do tych parametrów przy urodzeniu. Wówczas wydłużają się kończyny, 

zwiększa się powierzchnia twarzy w stosunku do czaszki, zwiększa się obwód 

klatki piersiowej, ma również miejsce szybki wzrost kośćca i muskulatury 

ciała. W pierwszym etapie okresu przedszkolnego kościec dziecka jest wraż-

liwy i giętki, a krzywizny kręgosłupa jeszcze nieustalone, co powoduje, że 

dość łatwo może się wytworzyć wadliwa postawa ciała, jeśli rozkład ruchu i 

spoczynku jest nierównomierny. W związku ze słabością tych układów i nie-

dojrzałością mięśni dziecko w wieku przedszkolnym nie jest wytrzymałe na 

długotrwały i jednostajny fizyczny wysiłek. Rodzice i nauczyciele powinni 

więc dawkować aktywność fizyczną, przestrzegać zmienności pozycji ciała, a 

nade wszystko stwarzać możliwości swobodnego, dowolnie przez samych 

przedszkolaków zmienianego i regularnego rytmu i tempa ruchów [Rembisz, 

Hersztek 2006, 19-20].  

Dziecko powinno stać się uczestnikiem rekreacji fizycznej jak najwcze-

śniej. Wiek przedszkolny jest najbardziej odpowiedni na różnorodne oddzia-

ływania wychowawcze, ponieważ jest bardzo plastyczny i stanowi najlepszy 

czas na wpajanie nawyków i zainteresowań. Należy bowiem pamiętać, że 

aktywność fizyczna niesie ogromne korzyści dla wszystkich obszarów rozwoju 

i zdrowia dzieci, które prezentuje poniższy schemat. 
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Rys. 1. Korzyści z aktywności fizycznej dla czterech obszarów rozwoju dziecka 

w okresie przedszkolnym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Bednarek, Wybrane problemy 
zdrowotne w populacji wieku rozwojowego. Część II. Aktywność fizyczna 
dzieci i młodzieży jako jeden z wyznaczników prozdrowotnego stylu życia w 
populacji wieku rozwojowego, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, 1 (34)/2011, s. 30. 
 

Dla okresu wczesnego dzieciństwa (do 5-6 roku życia) charakterystyczne 

jest bardzo intensywne tempo rozwoju motorycznego. Jest ono źródłem 

silnej potrzeby ruchu („głód ruchu”) i występowania tzw. „przyruchów”, któ-

re towarzyszą ruchowi zasadniczemu (np. ruchy mięśni twarzy przy ruchach 

dłoni). Tak duża eskalacja ruchowa wynika z niezakończonej mielinizacji 

układu nerwowego. Spontaniczną hiperaktywność ruchową dziecka w tym 

okresie rozwoju traktuje się jako naturalny mechanizm stymulacji rozwoju 

motorycznego i zaopatrzenia tlenowego. Konieczne jest więc zapewnienie 

mu odpowiednich warunków do naturalnej ekspresji ruchowej, czyli czasu, 
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przestrzeni, zabawek, sprzętu do zabaw ruchowych oraz rozbudzanie zainte-

resowania ruchem. Hipoaktywność1 w okresie przedszkolnym jest uznawana 

za odchylenie od normy i sygnał zaburzeń w rozwoju [Bednarek 2011, 31].  

Przyjmuje się, że minimum aktywności ruchowej dla dziecka w wieku 

przedszkolnym wynosi: dla chłopców – 6 godzin, dla dziewcząt - 5 godzin i 15 

minut [Grzywacz 2011, 49]. Jest to „porcja” konieczna do prawidłowego 

funkcjonowania, dlatego oprócz zajęć ruchowych w przedszkolu dziecko 

powinno brać udział w podobnych czynnościach ze swoimi rówieśnikami 

poza placówką. Ruch jest nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju 

umysłowego i fizycznego na tym etapie rozwoju. Dzieci są wówczas nad-

miernie pobudliwe, w związku z czym aktywność ruchowa powinna zostać 

ukierunkowana na kształtowanie ich zdolności manualnych, koordynacji ru-

chowej, reakcji na sygnały akustyczne i optyczne. Brak zalecanej ilości ruchu 

może przyczyniać się do ograniczenia różnych procesów zachodzących w 

rozwoju, może też hamować rozwój świadomości i aktywności ruchowej w 

kolejnych etapach życia. Dbałość o to, by dziecko w okresie przedszkolnym 

miało wystarczającą ilość ruchu chroni młode pokolenie przed biernym spę-

dzaniem czasu wolnego, jest również bodźcem do podejmowania aktywności 

ruchowej, buduje w świadomości podstawę korzyści płynących z aktywnego 

spędzania czasu i skłania do podejmowania takich zachowań [Grzywacz 

2011, 49]. 

Zbyt mała aktywność fizyczna dzieci stanowi ogromne zagrożenie dla ich 

zdrowia zarówno aktualnego, jak i przyszłego. Przede wszystkim grozi zabu-

rzeniami ruchu i wadami postawy, ale również problemami z kręgosłupem 

oraz wadami wzroku. Bardzo częstym następstwem braku ruchu jest nadwa-

ga i otyłość. Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) liczba dzieci z nadwagą i otyłych w wieku poniżej 5 systematycznie 

rośnie. Na całym świecie jest już 41 mln przedszkolaków z nadmierną masą 

ciała. W 1990 r. takich dzieci było 31 mln, ich liczb wzrosła więc o 10 mln 

(wzrost o 6,1%). Dane znajdujące się w raporcie wskazują, że najwięcej dzieci 

w tym wieku -  otyłych i z nadwagą – jest w Azji (48%) i Afryce (25%). Na Azję 

przypada 48% tych maluchów, a na Afrykę – 25% [WHO: do 41 mln wzrosła 

liczba dzieci z nadwagą poniżej 5 lat].  W Polsce nadwaga i otyłość dotyczy 9-

                                                           
1
 Hipoaktywność – zbyt mała aktywność ruchowa. 
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18% dzieci w wieku 3-6 lat. Częściej dotyczy dziewczynek [Epidemia otyłości]. 

Twórcy raportu WHO podkreślają konieczność podjęcia odpowiednich kro-

ków przez rządzących państwami mających na celu przeciwdziałanie otyłości 

dziecięcej. Jest ona bowiem poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego 

i budżetu państwa, ponieważ dzieci z nadwyżką kilogramów znacznie częściej 

chorują na nadciśnienie tętnicze krwi i cukrzycę typu 2. Główną przyczynę 

tego stanu rzeczy autorzy raportu upatrują w otoczeniu (m.in. reklamy nie-

zdrowej żywności, napojów słodzonych), które sprzyja niewłaściwemu odży-

wianiu się, co następnie przekłada się na wzrost wagi. Otyłość sama w sobie 

nie jest chorobą, natomiast towarzyszy jej (i jest jej skutkiem) wiele schorzeń 

i dolegliwości zdrowotnych. Należy zauważyć też, że choroby współwystępu-

jące z otyłością znacznie skracają długość życia. Oprócz odpowiedniego od-

żywiania najlepszym sposobem jej zapobiegania jest systematyczna aktyw-

ność fizyczna, który pozwala spalać nadmierny tłuszcz [Grzywacz 2011, 49].  

Systematyczna aktywność fizyczna zapobiega nie tylko nadwadze i otyło-

ści, ale także osteoporozie, której przyczyną jest m.in. niedostateczne obcią-

żenie układu kostnego. Bez systematycznej aktywności fizycznej organizm 

traci bowiem gęstość kości, wskutek czego dochodzi do utraty wapnia i fos-

foru oraz zwiększonego rozpadu tkanki kostnej. Osoby, które są aktywne 

ruchowo, mają większą gęstość kości, co zmniejsza ryzyko zachorowania na 

tę chorobę. Zdrowiu dziecka może też zagrozić choroba niedokrwienna ser-

ca, gdyż mała aktywność fizyczna powoduje mniejsze występowanie krążącej 

krwi [Grzywacz 201, 49]. 

 

Kształcenie nawyku aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym 

Wykształcenie nawyku aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkol-

nym należy do obowiązków rodziców i przedszkola. W tym celu zarówno 

jedno, jak i drugie środowisko powinno przede wszystkim uszanować typowy 

dla tego okresu „głód ruchu”. Jak najwcześniej należy wytworzyć u dziecka 

motywację do znajdowania przyjemności w podejmowaniu aktywności fi-

zycznej. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym 

powinni więc tak organizować czas, by dziecko mogło każdego dnia podjąć 

odpowiednią dla zdrowia dawkę ruchu. Zwykle dziecko w wieku 3-7 lat bez 

problemu opanowuje naukę jazdy na rowerze, nartach czy łyżwach, szybko 

uczy się grać w różne gry i poznaje różne zabawy ruchowe. Jest to jednak 
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możliwe tylko, jeśli zostaną stworzone okazje do ruchowej aktywności i 

dziecko będzie mogło samodzielnie wypróbować możliwości ruchowe i spon-

taniczną aktywność. Skuteczne wychowanie dziecka do rekreacji fizycznej 

jest możliwe do osiągnięcia, jeśli rodzice znajdą czas w ciągu dnia, by razem z 

nim aktywnie wypoczywać. Uwaga, którą poświęcają w tym czasie dziecku, 

stanowi niejednokrotnie wystarczającą zachętę do bycia w ruchu. Ponadto 

zadaniem rodziców jest odpowiednie ukierunkowanie samodzielnej aktyw-

ności dziecka, by było ono zdolne do realizacji zadań formułowanych przez 

nauczycieli. Ważną kwestią budowania motywacji do aktywności fizycznej 

jest zapewnienie dziecku swobody wyboru własnych, odpowiadających mu 

form ruchowych, co przyczynia się do rozwoju jego zainteresowań. Tylko 

aktywność, która daje radość, będzie przez dziecko podejmowana chętnie i 

często [Rokicka-Hebel 2014, 20].  

Wdrażanie zdrowego stylu życia już od wczesnego dzieciństwa powoduje, 

że zwykle jest on kontynuowany również w dorosłym życiu. I odwrotnie – 

brak aktywności fizycznej, brak jej nawyku skutkuje brakiem potrzeby ruchu 

w dorosłości, co przekłada się następnie na wiele problemów zdrowotnych. 

Odpowiednio dawkowana w dzieciństwie aktywność fizyczna przynosi ko-

rzystne następstwa biologiczne i zachowawcze w dorosłym życiu [Rokicka-

Hebel 2014, 20].  

Czas, w którym dziecko odbywa edukację przedszkolną, jest niezwykle 

dynamicznym okresem rozwoju fizycznego i motorycznego. Rodzice i na-

uczyciele dostrzegają nieustanną potrzebę ruchu u dzieci na tym etapie roz-

woju, którym bardzo trudno usiedzieć spokojnie przez dłuższy czas. Podczas 

zajęć w przedszkolu (ale również w domu) ten „głód ruchu” należy zaspoka-

jać poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw ruchowych – indywidualnych i 

grupowych. Jak najczęściej powinny one odbywać się na świeżym powietrzu 

– w parku lub w ogrodzie, jeśli placówka takim dysponuje. Wszelkie zabawy o 

charakterze ruchowym oprócz tego, że dostarczają koniecznej porcji ruchu 

pełnią też funkcje prozdrowotne i edukacyjne. Uczą współdziałania w grupie, 

przestrzegania reguł, uwrażliwiają na zachowanie bezpieczeństwa. Podczas 

zajęć w ogrodzie przedszkolnym dzieci mogą m.in. pokonywać ścieżki zdro-

wia, różnorodne tory przeszkód, grać w gry zespołowe, poruszać się po dra-

binkach, huśtać się na huśtawkach – w zależności od wyposażenia placu za-

baw.  
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W okresach jesienno-zimowych aktywność fizyczna dzieci przedszkolnych 

częściej odbywa się na sali gimnastycznej lub specjalnych salach zabawach. 

Pomieszczenia te powinny być wyposażone we wszelki sprzęt i przybory po-

mocne w wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń fizycznych. Warto zadbać o 

to, by były kolorowe i po prostu atrakcyjne dla dzieci, co dodatkowo zachęci 

je do wykonywania ćwiczeń [Rembisz-Hersztek 2006].  

Podczas codziennych zajęć w przedszkolu należy stosować różne metody 

rozwijające sprawność ruchową dzieci. Należą do nich m.in.: 

 wszelkie metody odtwórcze – naśladowcze, zabawowo-

naśladowcze, zadaniowe 

 metoda opowieści ruchowej – nauczyciel działa na wyobraźnię 

dziecka poprzez oryginalną tematykę opowiadania, czym skłania je 

do odtworzenia ruchem treści opowiadania, metoda ta rozwija fan-

tazję, tak ważną na tym etapie rozwoju 

 metoda gimnastyki twórczej R. Labana (improwizacja ruchu) – na-

uczyciel wyjaśnia, co przedszkolaki mają robić, ale sposób, w jaki to 

zrobią, zależy wyłącznie od ich inwencji twórczej, pomysłowości, fan-

tazji, doświadczeń ruchowych 

 metoda pracy K. Orffa – rozwija kulturę fizycznej dziecka w ścisłym 

związku z kulturą rytmiczno-muzyczną i kulturą żywego słowa; pod-

stawowym jej zadaniem i celem jest wyzwolenie skłonności do samo 

ekspresji i rozwijania inwencji ruchowej 

 metoda gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów – rodzaj gimnastyki 

twórczej, utanecznionej, polega na poszukiwaniu nowych form ru-

chu sprzężonego z rytmem, wykorzystywane są podczas niej niety-

powe przybory, często wykonane przez dzieci 

 metoda stacyjna (obwodowa) – polega na tworzeniu obwodu ćwi-

czebnego (6-12 stanowisk), na których ćwiczą dzieci w 2-, 3-

osobowych grupach, każde dziecko powinno przejść przez wszystkie 

stanowiska, zadania, które są do wykonania na każdym stanowisku 

należy dokładnie wyjaśnić i zademonstrować dzieciom jak mają być 

wykonane 
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 metoda ścieżek zdrowia i torów przeszkód – ciągi ćwiczeń i prze-

szkód sztucznych i naturalnych, które dziecko musi pokonać w jak 

najkrótszym czasie 

 aerobik, medytacja, jogging, stretching – połączenie aktywności ru-

chowej z muzyką [Rembisz, Hersztek 2006, 22-23]. 

 

Podsumowanie 

Zajęcia i zabawy ruchowe realizowane w przedszkolu sprawiają, że ak-

tywność fizyczna dzieci jest coraz większa, stają się tym samym bardziej od-

porne na choroby, a ich sylwetka jest smukła i wysportowana. Jednak żadna 

placówka wychowawcza nie jest w stanie zastąpić rodziców w wychowaniu 

do aktywnego spędzania czasu wolnego. To do nich bowiem należy obowią-

zek kształtowania u dziecka określonych umiejętności i nawyków ruchowych, 

które zwykle mają decydujący wpływ na dalszy rozwój zainteresowań w tym 

kierunku. Do aktywności fizycznej najbardziej inspiruje dziecko wspólne dzia-

łanie z rodzicami, z którymi jest ono na tym etapie rozwoju związane najsil-

niej. Dzięki wspólnej aktywności dochodzi do zaszczepienia w nim chęci do 

podejmowania różnorodnych form rekreacji ruchowej. Stwarzając dziecku w 

wieku przedszkolnym warunki do zabaw i zajęć ruchowych, przyczyniamy się 

do ich wszechstronnego rozwoju. 
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Streszczenie: Wypracowany podczas kilkuset-
letnich rządów Brytyjczyków w Indiach model 
komunikacji na linii kolonizator – skolonizowany 
charakteryzowała skrajna niesymetryczność. 
Był to jednokierunkowy, mechaniczny i wybiór-
czy przekaz koncepcji kulturowych o głębokim 
deficycie aksjologicznym. Na grunt lokalnej 
rzeczywistości Półwyspu Indyjskiego przeno-
szono fragmentarycznie wypracowane na 
drodze wielowiekowych procesów cywilizacyj-
nych pojęcia i idee, używając znanych jedynie 
sobie symboli i odniesień. Za pomocą jedno-
stronnej transmisji kulturowych komunikatów 
narzucono Indiom brytyjską administrację, 
jurysdykcję, głęboko imitacyjną rolę produkcyj-
ną, miejsce na mapach i periodyzację dziejów 
przeplataną europejskimi cezurami. Konse-
kwentne utrwalanie modelu niesymetrycznej 
komunikacji zapoczątkowało tradycję kulturo-
wych schematów i uproszczeń. Celem artykułu 
jest: 1) omówienie historii rozwoju oraz charak-
teru narracji kolonializmu brytyjskiego w In-
diach; 2) przedstawienie szkicu filozofii walki o 
niepodległość M. Gandhiego jako próby prze-
łamania jednostronnego modelu komunikacji 
kolonialnej; 3) nakreślenie związku kontynuacji 
między brytyjską narracją kolonialną a postko-
lonialnymi autonarracjami samych mieszkań-
ców Indii. 
 
Słowa kluczowe: Indie, kolonializm, komunikacja 
kolonialna, orientalizm, Gandhi. 
 

Abstract. During the period of the British rule in 
India the colonists constructed mechanical and 
asymmetrical model of communication be-
tween them and the colonised. The transmis-
sion of the cultural concepts was selective, 
almost entirely one-sided; it was also character-
ized by the profound axiological deficit. Using 
this communication strategy the British colo-
nists imposed on the local population their 
model of administration and jurisdiction, pro-
foundly imitative modes of production, histori-
cal periodization, etc. Consequently, this specif-
ic colonial policy initiated tradition of cultural 
simplification and stereotypes that have never 
ceased. The objectives of this article are: 1) to 
present the evolution of the colonial narratives 
regarding India as a way to build the knowledge 
about the country but also to create the 
asymmetrical model of communication be-
tween the colonists and the colonised; 2) to 
outline the Gandhian philosophy and contribu-
tion to the Indian freedom movement and to 
present it as an attempt to break the one-sided 
model of the colonial communication; 3) to 
show relation of continuity between the colo-
nial narratives and Indian postcolonial auto-
narrations. 
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Odkrywanie Indii 

Mimo że Anglicy dotarli na Półwysep Indyjski już na przełomie XVI i 

XVII w., to motyw ‘odkrywania’ Indii pozostał istotnym elementem ich kolo-

nialnej retoryki aż do okresu dekolonizacji subkontynentu w wieku XX. Histo-

rycznie, tendencja ‘odkrywania Azji’ była oczywiście starsza od samego kolo-

nializmu brytyjskiego. Już pierwsi europejscy podróżnicy opisywali spotkania 

z obcymi sobie kulturami azjatyckimi, posługując się koncepcją  odkrywania 

oraz potrzebą wytłumaczenia i interpretacji ‘cudów i potworności’ egzotycz-

nej Azji [Singh 1996, 1]. Podobnie było w przypadku pierwszych pracowni-

ków Kompanii Wschodnioindyjskiej. Od samego początku Anglicy nie po-

strzegali Indii jako kraju o kulturowo i politycznie zdefiniowanych ramach, ale 

jako zbiór luźno powiązanych konotacji – historycznych prawd, półprawd i 

fantasmagorii. Wyprawa Kolumba, ‘odkrycie Ameryki’, opowieści o bajecz-

nym dworze Dżahangira, potomka wielkiego zdobywcy Timura etc. – wszyst-

kie te postacie, zdarzenia i związane z nimi opowieści stały się barwnymi 

elementami kolektywnego wyobrażania sobie Indii przez Europejczyków. 

Poprzez ciągłe odświeżanie idei odkrywania Brytyjczycy zapewnili sobie 

uprzywilejowaną pozycję epistemologiczną, dzięki której jako odkrywcy ro-

ścili sobie prawo do tworzenia wiedzy na temat kultur i społeczeństw sub-

kontynentu indyjskiego [Singh 1996,  2].  

Roszczenia te opierały się na podstawowym założeniu cywilizacyjnej 

wyższości Brytyjczyków nad Indusami. Stworzono je na fundamencie uprasz-

czających, lecz silnych, binarnych podziałów, m.in. na chrześcijaństwo i po-

gaństwo, tradycję i nowoczesność, stan ucywilizowania i barbarzyństwo. Tym 

samym relacja między Brytyjczykami a Indusami została rozbita na kolonizu-

jących i skolonizowanych, stronę aktywną i bierną, podmiot i przedmiot. I 

tak, kultury Indii były odkrywane, odsłaniane, demistyfikowane, bierne w 

sytuacji spotkania z kulturami Zachodu – aktywnymi i obnażającymi. Koncep-

cja ‘odkrywania’ nie opierała się więc na idei dialogu i interakcji, przeciwnie 

prowokowała budowanie narracji, wizji, konstruktów. Oprócz Indii ‘rzeczywi-

stych’, stanowiących realną, zdefiniowaną geograficznie kolonię oraz źródło 

olbrzymich korzyści materialnych dla imperium brytyjskiego istniały również 
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Indie ‘nierzeczywiste’ – konstrukt ideowy, który nazywam w tym artykule 

Indiami komunikowanymi1.  

W okresie rządów Brytyjczyków w Indiach z przywileju spotkania i 

dialogu międzykulturowego korzystały jedynie lokalne elity, do tego w bar-

dzo ograniczonym stopniu. Kultury Indii stały się obiektami etnograficznych 

badań, klasyfikacji, definiowania, a następnie komunikowania ‘zdobytej’ wie-

dzy samym Indusom oraz całemu ‘cywilizowanemu’ światu obserwującemu 

sposób, w jaki Brytyjczycy spełniali swoje imperialne ambicje. Tym samym 

kolonialne narracje, na bazie których stworzono rozległą wizję Indii ‘komuni-

kowanych’, stały się podstawą legitymizacji władzy nad Indiami ‘rzeczywi-

stymi’. W późniejszym okresie okazały się być również dominującą bazą pod 

postkolonialne portrety i autoporterety Indii i Indusów.  

Celem artykułu jest: 1) omówienie historii rozwoju oraz charakteru 

narracji kolonializmu brytyjskiego w Indiach; 2) przedstawienie szkicu filozofii 

walki o niepodległość M. Gandhiego jako próby przełamania jednostronnego 

modelu komunikacji kolonialnej; 3) nakreślenie związku kontynuacji między 

brytyjską narracją kolonialną a postkolonialnymi autonarracjami samych 

mieszkańców Indii.   

Misja cywilizacyjna jako misja legitymizująca 

Już w XVI w. angielskie elity intelektualne, określając przemoc towa-

rzyszącą zamorskim podbojom Hiszpanów jako kolonialną tyranię czy też 

chaotyczną przemoc prowadzącą do zagłady rdzennych kultur, stworzyły 

tzw. ‘czarny mit’ hiszpańskiego kolonializmu. Nakreślenie obrazu nagannie 

prowadzonego projektu kolonialnego w sytuacji rosnących ambicji posiada-

nia własnych kolonii wymagało oczywiście stworzenia pozytywnego progra-

mu ekspansji imperialnej. I tak, skonstruowany w negatywnym odniesieniu 

do hiszpańskiego, brytyjski model administrowania kolonią miał być mode-

lem bardziej refleksyjnym i otwartym na kulturową obcość. Jego głównym 

założeniem i osiągnięciem miało być stworzenie modelu władzy kolonialnej 

                                                           
1
 Zaznaczam jednocześnie, że koncepcja podziału na Indie (upraszcza-
jąc)‘rzeczywiste’ i ‘nierzeczywiste’ nie jest żadnym novum w analizach historii kolo-
nializmu europejskiego. Badacze interpretują ten podział w różnoraki sposób, sygna-
lizując swoją perspektywę również w warstwie leksykalnej.   
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opartego na idei rządów ‘prawa i porządku’ (‘law and order’) [Newnham 

2009, 47]. Model ten automatycznie wymagał wykazania, że na skolonizo-

wanych terenach panowały nieład, bezprawie, społeczna inercja i tyrania 

(tzw. ‘despotyzm orientalny’).  

W takim ujęciu wszelkie działania Brytyjczyków prowadzące do obję-

cia kontroli nad Półwyspem Indyjskim, w szczególności akty agresji wobec 

rdzennych mieszkańców Indii oraz lokalnie panujących władców wymagały 

legitymizujących je interpretacji. Początkowo Anglicy uzasadniali swoją 

obecność w Indiach narzuconym na siebie (i przez siebie) przykazem ‘popra-

wienia’, ‘polepszenia’ (‘improvement’, ‘betterment’) warunków życia Indu-

sów. Wkrótce powinność ta nabrała nowego waloru i przyjęła ściślej zdefi-

niowaną formę. Obok przykazu stworzenia Indusom warunków odpowied-

nich dla ich rozwoju na gruncie materialnym zaczęto artykulować  potrzebę i 

obowiązek zadbania o ich rozwój na poziomie moralnym. Starania te ujęto w 

ramę zapożyczonego z myśli francuskiej wyrażenia ‘misja cywilizacyjna’ (‘civi-

lizing mission’) [Fischer-Tiné i Mann 2004, 5]. Brytyjski model legitymizacji 

władzy kolonialnej w Indiach miał więc z założenia charakter niestabilny i 

tymczasowy, ponieważ osiągnięcie przez Indusów stanu ‘ucywilizowania’ 

wiązało się z automatyczną likwidacją kolonialnej konstrukcji legitymizującej. 

Likwidacji, do której Anglicy nie planowali dopuścić. Kluczową aktywnością 

władz brytyjskich stało się więc podkreślanie różnic między skolonizowanym, 

a kolonizującym, budowanie narracji różnicy oraz niesymetrycznych modeli 

komunikacji z ludnością lokalną.  

Na przestrzeni kilkusetletniego okresu obecności Brytyjczyków w In-

diach subkontynent stał się swego rodzaju ‘laboratorium’ misji cywilizacyjnej. 

Jej ideologia zmieniała się w zależności od panujących w Wielkiej Brytanii 

społecznych, religijnych czy politycznych sentymentów. Deizm, anty-deizm, 

purytanizm, teologia protestancka, utylitaryzm,  idee szkockiego oświecenia 

etc. – tradycje te oraz związane z nimi koncepcje w różnych okresach obec-

ności Anglików na subkontynencie kształtowały program misji cywilizacyjnej 

oraz zmieniające się pejzaże kolonializmu w Indiach [Fischer-Tiné i Mann 

2004, 4-8]. 
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Okres ‘życzliwego’ kolonializmu 

Gdy Warren Hastings, pierwszy gubernator generalny imperium bry-

tyjskiego w Indiach, kładł fundament pod wczesny system administracji bry-

tyjskiej na subkontynencie, pracownicy Kompanii Wschodnioindyjskiej nie-

wiele wiedzieli o panujących w kraju zwyczajach. Zarządzanie tak wielką licz-

bą zupełnie ‘obcych’ sobie, rdzennych mieszkańców odległego kawałka świa-

ta było zadaniem bezprecedensowym. W omawianym okresie wśród Brytyj-

czyków panowało przeświadczenie, że najlepszym modelem zarządzania 

kolonią byłby model mieszany, którego rdzeń stanowiłyby indyjskie kodeksy 

prawne. Przeświadczeniu temu towarzyszyły poszukiwania swego rodzaju 

rdzenia, ‘korpusu’ prawnego stworzonego przez starożytnych, indyjskich 

prawodawców. Jednym z pierwszych zadań nowych władz kolonialnych było 

więc odnalezienie najbardziej podstawowych, najstarszych praw poprzez 

wyizolowanie ich ‘czystej’ formy ze zbędnej tkanki komentarzy. To właśnie 

literatura komentatorska, zdaniem Brytyjczyków, miała doprowadzić do ska-

żenia indyjskiego prawa, degradacji starożytnych instytucji, a tym samym do 

moralnego upadku Indusów. Zadanie ‘odkopania’ i oczyszczenia fundamentu 

indyjskiego prawa wymagało umiejętności posługiwania się lokalnymi języ-

kami, w szczególności językiem wedyjskim i sanskrytem. Z wyjątkiem kilku 

pracowników Kompanii Wschodnioindyjskiej Brytyjczycy nie posiadali tego 

typu umiejętności. Do momentu wykształcenia się odpowiednio kompetent-

nej grupy badaczy brytyjskich, władze kolonialne musiały więc polegać na 

wiedzy i informacjach przekazywanych im przez lokalnych, indyjskich kapła-

nów - braminów.  

Działania pierwszych kolonialistów miały zarówno pozytywne, jak i 

negatywne konsekwencje. Do tych ostatnich należała m.in. braminizacja 

prawa i kultury Indii oraz budowanie wyraźnych narracji różnicy między wy-

znawcami hinduizmu i islamu. W. Hastings wielokrotnie podkreślał, że istnie-

ją dwa osobne kody i dwa główne praźródła prawa w Indiach – osobne dla 

muzułmanów i osobne dla hindusów. Redukował tym samym skomplikowa-

ne, społeczno-kulturowe i polityczne pejzaże Półwyspu Indyjskiego do dwóch 

tradycji, posługując się kategorią religii. Według niektórych badaczy zapo-

czątkowało to tendencję do podkreślania kulturowej obcości i tworzenia 

sztywnych podziałów między wyznawcami hinduizmu i islamu w Indiach 



Indie komunikowane. Kolonializm i komunikacja  

175 
 

[Metcalf 2006, 56-9]. Pozytywnym skutkiem intensywnych studiów nad sta-

rożytnymi, indyjskimi tekstami religijnymi było niewątpliwie wytworzenie się 

pewnej ‘życzliwej’ optyki na ogólnie pojętą kulturę indyjską, a w szczególno-

ści hinduizm [Metcalf 2006, 63]. W okresie tym dokonano również wielu 

przełomowych odkryć, m. in. w językoznawstwie; położono fundament pod 

silną tradycję studiów nad Indiami, indologię; odczytano i zabezpieczono 

treści, które w późniejszym okresie walki o niepodległość odżywiły ideolo-

giczny rdzeń indyjskiego nacjonalizmu.  

‘Życzliwy’ kolonializm Brytyjczyków miał jednak swoje ograniczenia. 

Niektórzy badacze podkreślają, że mimo iż Anglicy rozpoznali w starożytnych  

Indiach potęgę na polu filozofii, literatury etc., to Indie im współczesne jawiły 

się jako kraj tonący w społecznym i religijnym chaosie i zacofaniu. Dlatego 

też moralnym obowiązkiem Brytyjczyków stało się podźwignięcie tego staro-

żytnego kolosa [Fischer-Tiné i Mann 2004, 8]. I tak, William Jones, któremu 

przypisuje się odkrycie pokrewieństwa między językami indoeuropejskimi, 

był zdania, że pomimo że starożytne pisma indyjskie mogły stanowić dla 

Zachodu swego rodzaju rezerwuar wiedzy odnośnie literatury czy filozofii, to 

w kwestiach naukowego, racjonalnego rozumowania Indusi byli jak wymaga-

jące opieki i przewodnictwa dzieci [Metcalf 2006, 62]. Tego typu stwierdze-

nia wyrażały powszechne przekonanie o racjonalności i intelektualnej wyż-

szości Brytyjczyków oraz idącej za tym potrzebie przewodzenia Indusom.  

 

Okres reform w duchu chrześcijańskim 

 ‘Życzliwy’ orientalizm W. Hastingsa niebawem ustąpił miejsca re-

formom ewangelickiego dogmatyka, Charlesa Granta, który zainicjował nowy 

okres w historii brytyjskiego kolonializmu w Indiach, nazwany ‘epoką reform’ 

(‘age of reforms’). Już w 1792 r. Grant określił wizję budowania prawa kolo-

nialnego na fundamencie lokalnych kodeksów jako niedorzeczność i zaczął 

postulować o przeprowadzenie w Indiach reformy totalnej. Miała ona prze-

biegać wyłącznie według zasad i wartości chrześcijańskich;  wyselekcjonowa-

nych zasad i wartości; Brytyjczycy obawiali się bowiem, że propagując w In-

diach chrześcijaństwo, a tym samym idee egalitaryzmu, mogli uruchomić 

mechanizmy prowadzące do radykalnych, społecznych ‘przetasowań’, a na-

stępnie rewolt. Preferowano więc przekazywanie Indusom nauk na temat 
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takich cnót jak punktualność, szczerość, lojalność czy powściągliwość; unika-

no natomiast krzewienia wartości i zachowań  prospołecznych [Fischer-Tiné i 

Mann 2004, 19]. Epoka reform była również okresem planowego osłabienia i 

ośmieszenia ‘kultu’ wielkiej, starożytnej cywilizacji indyjskiej. John Mill w 

swojej książce „The History of British India”, najbardziej wpływowym tekście 

historiograficznym Indii Brytyjskich, pisał, że prymitywne narody wydają się 

szczególnie dumne z wypracowanych w starożytności rozwiązań, do których 

roszczą sobie nieuzasadnione prawa. (1817: 91) Jednocześnie bezwzględnie 

krytykował podziw swoich rodaków dla dziedzictwa kulturowego starożyt-

nych Indii, nazywając to ‘uległością’ wobec ‘narodowej dumy barbarzyńców’. 

Sam Mill całkowicie odrzucał indyjskie archiwalia jako przekazy pozbawione 

jakiejkolwiek wartości historycznej. Tym samym zademonstrował swoją wła-

dzę nad procesem odczytywania i tworzenia historii Indii [Bannerji 2002, 64] 

i zainicjował długą tradycję pomijania indyjskich źródeł w brytyjskiej praktyce 

dziejopisarskiej [Nehru 1957, 289]. Przyjmuje się, że okres reform C. Granta 

trwał od lat dwudziestych do późnych lat pięćdziesiątych XIX wieku, choć 

jego model absolutnie jednostronnej komunikacji kolonialnej utrzymał się do 

czasu dekolonizacji Indii.  

 

Okres fasadowej industrializacji 

W połowie XIX wieku nastąpiła redefinicja koncepcji rozwoju i stanu 

ucywilizowania w kolonii. Za sprawą uruchomionej wiek wcześniej machiny 

rewolucji przemysłowej Europa zaczęła gwałtownie się zmieniać. Miejskie 

pejzaże bogatszych, zachodnich państw zapełniły fabryczne kominy, ‘wydłu-

żające’ dzień latarnie, a onieśmielające wcześniej, rozległe przestrzenie 

‘skurczyły się’ za sprawą nowoczesnych środków transportu i przekazywania 

informacji. W przypadku Indii faktyczne działania zmierzające do uprzemy-

słowienia kraju  zostały zastąpione fasadową industrializacją i towarzyszącą 

jej fetyszyzacją nowinek technicznych oraz koncepcji nowoczesności i stanu 

bycia nowoczesnym. Brytyjczycy nigdy nie planowali uprzemysłowić Indii, a 

fragmentarycznej industrializacji nie towarzyszyło ani przekazanie wiedzy, 

ani nawet negocjacje odnośnie sposobów użytkowania najnowszych wyna-

lazków. Mimo to w połowie XIX wieku, to właśnie ze statków parowych, kolei 

i telegrafów uczyniono nowe symbole rozwoju i postępu w Indiach. Zdaniem 
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Brytyjczyków największym cywilizacyjnym dobrodziejstwem, jakie ofiarowa-

no kiedykolwiek Indusom była kolej. Opisywano ją jako swoisty fetysz mo-

dernizacji, który miał zastąpić mieszkańcom subkontynentu samych bogów. 

Był to w rzeczy samej środek transportu bardziej boski, niż ludzki. Indusi do-

magali się od władz brytyjskich podniesienia standardu usług i zwiększenia 

liczby połączeń kolejowych, jednak dla kolonialnych administratorów były to 

niezrozumiałe roszczenia. Ich zdaniem zapóźnieni mieszkańcy półwyspu ani 

nie rozumieli mechanizmów działania wynalazków technicznych, ani nie po-

trafili posługiwać się nowoczesnymi maszynami, nie mogli więc wiedzieć, 

czego należy wymagać [Fischer-Tiné i Mann 2004]. Korzystający z usług kole-

jowych Indusi stali się więc nieporadnymi pasażerami, sprowadzonymi do 

roli wymagających opieki i przewodnictwa fascynatów nowinek technolo-

gicznych. Nowinek wydzielanych w oszczędnych porcjach, często w formie 

organizowanych przez Brytyjczyków wystaw i pokazów najnowszych wyna-

lazków. Tego typu działania nie prowadziły jednak do modernizacji Indii. I 

tak, w pierwszej połowie XX nie ulegało już wątpliwości, że Indie rozwijały się 

bardzo wolno. Światowa ekonomia była w tamtym okresie w zupełnie innym 

stadium rozwoju; opierała się na szybkiej produkcji przemysłowej i intensyw-

nej wymianie towarów. Indie nie były ani na tyle uprzemysłowione, ani nale-

życie skomunikowane wewnętrznie, by dostosować się do nowego modelu 

produkcji i handlu. Stało się oczywiste, że Brytyjczycy nie zmodernizowali 

swojej kolonii według przyjętych założeń misji cywilizacyjnej, jej moralno-

materialnego progresu i panujących w Europie standardów uprzemysłowie-

nia. Projekt ‘ucywilizowania’ zastąpił więc inny – szeroki program rozwojowy 

sięgający obszarów gospodarki, ekonomii oraz celujący w poprawę ogólnej 

kondycji społeczeństwa indyjskiego. Zmianie narracji kolonialnej towarzyszy-

ła jednak tym razem poważna kontrnarracja2. Nadszedł bowiem czas walki o 

niepodległość Indii. 

                                                           
2
 Stwierdzenie to nie oznacza jednak, że do tego momentu Indusi przyjmowali kolo-
nialne narracje Brytyjczyków w sposób bierny i bezrefleksyjny. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że niesymetryczny model komunikacji nie doprowadził do zupełnego 
‘unieruchomienia’ witalnej tkanki społecznej (elit, mieszkańców miast, rodzącej się 
klasy średniej) reagującej na zmiany. Wraz z przybyciem Brytyjczyków pojawiły się w 
Indiach: 1) nowe środki komunikacji; 2) nowe idee i modele relatywnie otwartych 
relacji społecznych (większa mobilność społeczna, anonimowe przestrzenie publicz-
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Próby złamania modelu jednostronnej komunikacji kolonialnej  

„Anglicy nie przejęli Indii; to my im je oddaliśmy. Są tutaj nie z po-

wodu swojej siły, ale dlatego, że to my ich zatrzymaliśmy. (...) prawdziwszym 

będzie stwierdzenie, że to my oddaliśmy Indie Anglikom, niż to, że Indie zo-

stały utracone” – pisał na początku XX wieku w swoim „Hind Swaraj” Ma-

hatma Gandhi. Przytoczone słowa są oczywistym wyrazem rozgoryczenia i 

frustracji odnośnie postępowania samych Indusów w sytuacji ‘spotkania’ z 

Brytyjczykami. Można je jednak odczytywać również jako próbę odzyskania 

odebranej podmiotowości w sytuacji komunikacyjnej ‘kolonizator – skoloni-

zowany’, poprzez historyczną zmianę strony biernej – na aktywną, podlega-

nie działaniu – na działanie. Gandhi i inni nacjonaliści zdawali sobie sprawę z 

tego, jak realny i szkodliwy dla walki o niepodległość ich kraju jest jednokie-

runkowy, niesymetryczny model komunikacji kolonialnej. Obecność Brytyj-

czyków w Indiach nie była kolejną, przejściową inwazją. Narracja kolonialna 

była specyficzną formą mechanicznego, niesymetrycznego aktu komunikacji. 

J. Nehru przedstawił obrazowo sytuację informacyjnego pominięcia, ‘nieist-

nienia’ we własnym kraju, pisząc:  

„Pamiętam z moich chłopięcych lat dzienniki wydawane w Indiach 

przez Anglików. Roiło się w nich od oficjalnych oświadczeń i wypowiedzi, od 

wiadomości służbowych, informacji o przeniesieniach i awansach, o życiu 

towarzyskim Anglików w Indiach, o grze w polo, o wyścigach konnych, o za-

bawach tanecznych, o amatorskich przedstawieniach teatralnych. Ale nie 

było tam najmniejszej nawet wzmianki o narodzie indyjskim, o życiu poli-

tycznym, kulturalnym, społecznym lub gospodarczym. Czytając te dzienniki 

można było podejrzewać, że Indowie w ogóle nie istnieją.” [Nehru 1957, 

294]. 

                                                                                                                                        
ne, etc.); 3) nowe struktury organizacyjne (dające Indusom możliwość reprodukcji 
brytyjskich modeli szkół, banków, etc.). (Visvanathan, 2009: 39-40) Nowe szanse 
stały się przedmiotem interpretacji i negocjacji na różnych poziomach rzeczywistości 
społecznej Indii. Za przykłady mogą służyć przypadki założenia przez pochodzącego z 
niskiej kasty Jotirao Phule (1827-1890) magazynu i  stowarzyszenia; czy też przejścia 
od modelu obszernej jednostki rodzinnej (‘taravada’) do modelu rodziny nuklearnej 
w obrębie kasty Nair (ibid.: 48-52). Twórcza utylizacja elementów kolonialnej grama-
tyki, jak również jej warstwy leksykalnej była możliwa, lecz w dużej mierze była także 
ograniczana. 
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Lata interakcji z władzami brytyjskimi pozwoliły Gandhiemu rozpo-

znać i zlokalizować punkt, w który należało uderzyć – reputację imperium. 

Wiedział, że dla Anglików rzeczą szczególnie istotną była kompozycja i 

utrzymywanie określonego wizerunku brytyjskiego kolonializmu. Ukazanie 

niesprawiedliwości, przemocy, do której dochodziło w Indiach, było sposo-

bem na zawstydzenie Anglików i poddanie ocenie całej idei misji cywilizacyj-

nej na arenie międzynarodowej. Intensywny rozwój prasy, jak również ro-

snąca liczba i różnorodność środków komunikacji masowej sprzyjały posta-

wionemu zadaniu. Media w ogromnym stopniu przyczyniły się do sukcesu 

Gandhiego i jego nowej, autorskiej narracji nacjonalistycznej. Mimo iż Gand-

hi był zdecydowanym przeciwnikiem uprzemysłowienia i technologizacji, 

rozumiał, że aby Indie odzyskały swój głos, należy  używać popularnych w 

tamtym okresie środków komunikacji. Korzystał więc często z telegrafu, radia 

i prasy, za pomocą których informował zachodnie media o nieuzasadnionej 

przemocy, do której dochodziło w Indiach. Stronice zagranicznych gazet za-

częły zapełniać relacje z wieców, marszów indyjskich nacjonalistów, wywiady 

z Gandhim, jego fotografie, lakoniczne depesze i wezwania do pokojowej 

walki z kolonizatorem. Do Indii zaczęli napływać również zagraniczni dzienni-

karze. Zatem gdy w 1930 r. Gandhi został uhonorowany tytułem człowieka 

roku dziennika Time, szala międzynarodowych sentymentów przechyliła się 

na jego stronę, a Brytyjczycy nie mogli już dłużej ignorować indyjskiego pra-

gnienia odzyskania wolności. W latach 1930-32 władze brytyjskie zorganizo-

wały więc trzy serie obrad przy okrągłym stole, których tematem była  deko-

lonizacja Indii (choć Anglicy do końcu nie wierzyli, że Indie wyzwolą się spod 

ich kurateli) [Gonsalves 2010, 19-21]. 

Gandhi wielokrotnie powtarzał, że jednostronna przemoc nie będzie 

tolerowana i że pod naciskiem międzynarodwej opinii publicznej Brytyjczycy 

w końcu wycofają się z Indii. Tak też się stało. Wielka Brytania była szczegól-

nie wrażliwa na krytykę ze strony Stanów Zjednoczonych, zarówno w okresie 

trwania II wojny światowej, jak i w latach powojennych. Anglicy wiedzieli, że 

nie mogą sobie pozwolić na obrażanie olbrzymiego audytorium amerykań-

skiej opinii publicznej, a temat imperium kolonialnego stawał się z dnia na 

dzień coraz bardziej wstydliwym wątkiem w relacjach dwóch sprzymierzo-

nych mocarstw. Latem 1942 r. Magazyn „Life” opublikował serię artykułów 
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oraz list otwarty, w którym podważano słuszność walki Amerykanów po 

stronie Brytyjczyków i ochrony ich kolonialnego imperium. Anglicy zdiagno-

zowali krytykę jako poważne zagrożenie dla przyszłości istnienia Indii Brytyj-

skich [Furedi 1994, 70-1]. Konsekwentnie odrzucali więc zarzuty jakoby ich 

imperium było owocem zachłanności czy podboju. Do samego końca trwania 

Indii Brytyjskich oficjalną narracją Anglików była narracja obowiązku i powin-

ności wobec Indusów [Newnham 2009, 43-6]. Było już jednak za późno. W 

1947 roku obydwie formy kolonialnych Indii – Indie rzeczywiste i komuniko-

wane – musiały ulec dekonstrukcji. Brytyjczycy, przygotowując się do wyjścia 

z Indii, ogłosili, że przekazanie władzy indyjskim nacjonalistom nie może od-

być się kosztem rezygnacji z tzw. rządów prawa w tym regionie. Najbardziej 

obawiano się wojny domowej pomiędzy hindusami a muzułmanami, ponie-

waż oznaczałaby ona zupełną klęskę brytyjskiej misji cywilizacyjnej [Newn-

ham 2009, 47-8]. Nadrzędnym celem (niechętnie) opuszczających Indie Bry-

tyjczyków było utrzymanie narracji rządów prawa oraz wrażenia zachowania 

pełnej kontroli nad wydarzeniami i nastrojami panującymi w ich przechodzą-

cej do historii kolonii [Brown 2001, 329]. Ostatni kolonizatorzy, równie czę-

sto, co ich poprzednicy, ilustrowali społeczne, religijne i językowe krajobrazy 

Indii powtarzającym się słowem ‘mozaika’. Podkreślano w ten sposób fakt 

oddania Indusom wielkiej, cywilizacyjnej przysługi, stworzenia gigantyczne-

go, trwałego ‘patchworku’, którego części zszyto nicią europejskich wartości.  

Działania komunikacyjne Gandhiego przyczyniły się do niebezpiecz-

nej dla Brytyjczyków konfrontacji Indii rzeczywistych z Indiami komunikowa-

nymi, a przez to – do sukcesu nacjonalistów. Czy jednak Indie komunikowa-

ne, te intelektualne pejzaże brytyjskiego imperializmu zostały poddane cał-

kowitej dekonstrukcji w 1947 roku? Wydaje się, że do tego nie doszło – ani w 

przypadku Indii, ani w przypadku wielu innych azjatyckich krajów. I tak, kolo-

nialny system pojęć idei, konotacji po dziś dzień, jak siatka kartograficzna 

unieruchamia i definiuje mapy współczesnego świata. W sposób bezreflek-

syjny uznaje się indywidualizm, sekularyzm i racjonalność za wstępne warun-

ki przekroczenia progu nowoczesności i utrzymania należytego tempa roz-

woju. Kraje, których mieszkańcy nie wypełniają naszych oczekiwań, racjonal-

ności nazywamy ‘zacofanymi’, podobnie jest z ‘sentymentalną’, ‘irracjonalną’ 

religijnością [Gottschalk 2000, 11-3]. Co ciekawe, przekonania te podzielają 

często społeczeństwa o kolonialnej przeszłości. W Indiach tendencja ta jest 
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szczególnie widoczna wśród przedstawicieli elit i klasy średniej, którzy po-

strzegają w podobny sposób mniej zwesternizowanych Indusów, w szczegól-

ności ludność wiejską. Rodzi to wiele pytań odnośnie współczesnych mecha-

nizmów konstruowania tożsamości mieszkańców postkolonialnych Indii oraz 

‘autonomii’ ich obecnych autonarracji.   
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Abstract. Poland is in the European lead, 
taking the total forests area into account. 
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are managed by The State Forests National 
Forest Holding (the State Forests). Forests are 
our common good and their protection from 
damages is centuries old in Poland. A very 
significant threat for the existence and dura-
bility of forests ecosystems is posed by an-
thropological damages, which are the effects 
of destructive human activities. This aim of 
the present article is to describe the economic 
effects of forests damages which take places 
on the territory of one of the seventeen public 
forests managements i.e. Regional Directorate 
of State Forest in Białystok during the period 
2011 - 2015. 
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Wstęp 

Analiza ekonomicznych skutków szkodnictwa leśnego nie doczekała się 

jak dotąd szczegółowego opracowania, zarówno w naukach ekonomicznych, 

jak i prawnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się wciąż niewielkie 

zainteresowanie nauk ekonomicznych leśnictwem, jak również marginalne 

zainteresowanie przedstawicieli nauki prawa prawem leśnym [Rakoczy, 

2011, 10-11]. Dowodem takiego stanu rzeczy jest odczuwalny, zarówno w 

piśmiennictwie, jak i w praktyce, brak literatury specjalistycznej poświęconej 

tej szczegółowej tematyce, łączącej w sobie problematykę styku różnych 

nauk: leśnictwa, ekonomii, kryminologii, czy prawa. Polska jest w europej-

skiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 % teryto-

rium kraju, rosnąc na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana ich większość to 

lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe [Strona internetowa Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, http://www.lasy.gov.pl/nasze-

lasy/polskie-lasy]. 

Niniejszy artykuł ma na celu próbę opisania ekonomicznych skutków 

szkodnictwa leśnego, mającego miejsce na terenie jednej z siedemnastu 

dyrekcji lasów państwowych [Radecki, 2006, 59], tj. Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Białymstoku, w okresie od 2011 do 2015 r. Regional-

na Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku położona jest w północno-

wschodniej Polsce i administruje lasami terenu trzech województw: podla-

skiego, części warmińsko-mazurskiego oraz niewielkiego obszaru mazowiec-

kiego [http://www.bialystok.lasy.gov.pl/polozenie#.WIoQOX3GAfA]. Jej po-

wierzchnia wynosi 625 tys. ha (w tym lasy ogółem stanowią 589 tys. ha), a 

lesistość jest zróżnicowana. Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Białymstoku jest podzielony na 31 nadleśnictw. 

Lasy stanowią dobro wspólne, a ich ochrona przed szkodnictwem ma już 

w Polsce kilkusetletnią tradycję. Jak słusznie zauważają M. Duda i J. Narodo-

wska [2013, 192], szkody w lasach mogą mieć pochodzenie: 1) biotyczne 

(związane z organizmami roślinnymi lub zwierzęcymi), 2) abiotyczne (związa-

ne z czynnikami klimatycznymi) i 3) antropogeniczne (związane stricte z dzia-

łalnością człowieka). Istotnym zagrożeniem dla istnienia i trwałości ekosys-

temów leśnych są szkody antropogeniczne, będące efektem destrukcyjnej 

http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy
http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy
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działalności człowieka [Duda, Narodowska, 2013, 192]. To właśnie szkody 

spowodowane niedozwoloną aktywnością człowieka w środowisku leśnym, 

w tym szkodliwym fizycznym (a rzadziej chemicznym) oddziaływaniem na las 

i jego elementy, jak również na obiekty (przedmioty) z nim związane, określa 

się mianem szkodnictwa leśnego [Nowicka, 2013, 139]. Podkreślić w tym 

miejscu należy również brak definicji legalnej szkodnictwa leśnego w polskim 

porządku prawnym. Rokrocznie odnotowuje się w Polsce ok. 60 tys. czynów 

karalnych, które zakwalifikować należy do szkodnictwa leśnego [Chodorow-

ska, 2015, 43]. Szkodnictwo leśne niesie za sobą znaczne straty w wymiarze 

rzeczowym, finansowym, jak również przyrodniczym, powodując tym samym 

każdego roku wielomilionowe straty Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe (przykładowo, w 2012 roku ogólna wartość strat, wynikają-

ca z 56 137 zarejestrowanych przypadków szkodnictwa leśnego wyniosła 

7 039,30 tys. zł) [Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2013, 2]. 

Szczególną, w pewien sposób wyodrębnioną, grupą pracowników Pań-

stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest Straż Leśna. Jest to 

grupa uzbrojona, wyposażona w uprawnienia o charakterze policyjnym [Pa-

sternak, 2013, 120], której podstawowym zadaniem jest zwalczanie prze-

stępstw oraz wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody. 

Ponadto, Straż Leśna wykonuje pewne zadania w zakresie ochrony mienia 

[Tyburek, 2011, 172]. Zgodnie ze sporządzonym przez Dyrekcję Generalną 

Lasów Państwowych w 2013 r. „Raportem zwalczanie szkodnictwa leśnego w 

2012 roku” [2013, 2] wyróżnić można cztery grupy rodzajowe szkodnictwa 

leśnego, tj. 1) bezprawne korzystanie z lasu, 2) kłusownictwo, 3) kradzieże 

albo zniszczenie mienia nadleśnictwa oraz 4) kradzieże drewna. 

Bezprawne korzystanie z lasu 

Szkodnictwo leśne, polegające na bezprawnym korzystaniu z lasu polega 

na popełnianiu czynów zabronionych związanych z pobytem człowieka w 

lesie, na gruntach leśnych, jak również na innych gruntach posiadacza lasu 

[Nowak, 2003, 10] stanowi najszerszą grupę rodzajową szkodnictwa leśnego, 

do której zaliczyć należy ok. 80 różnych wykroczeń i przestępstw, określo-

nych w przepisach prawa karnego i innych aktach prawnych [Chodorowska, 

2015, 46]. Zasady korzystania z lasu określa ustawa z dnia 28 września 1991 
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r. o lasach [Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444], zwana dalej ustawą o lasach, nie 

zawierając jednak przepisów karnych, które sankcjonują czyny popełniane w 

zakresie szkodnictwa leśnego. Penalizacji czynów popełnionych w zakresie 

szkodnictwa leśnego ustawodawca dokonał m.in. w ustawie z 20 maja 1971 

r. Kodeks wykroczeń [Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114], zwanej dalej kodeksem 

wykroczeń. W rozdziale XIX kodeksu wykroczeń „Szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe” znajduje się szereg wykroczeń, polegających na bezprawnym 

korzystaniu z lasu, m.in.: 1) wyrąb gałęzi, korzeni lub krzewów, ich niszczenie 

lub uszkadzanie (art. 148), 2), paserstwo drobnych leśnych pożytków (art. 

149), 3) nielegalny wypas zwierząt gospodarskich (art. 151), 4) nielegalne 

zbieranie grzybów czy mchów (art. 153), 5) wjazd do lasu pojazdem silniko-

wym, parkowanie w miejscach niedozwolonych (art. 161) czy zaśmiecanie i 

zanieczyszczanie lasu (art. 162). Istotnymi wykroczeniami, wchodzącymi w 

zakres bezprawnego korzystania z lasu, są ponadto wykroczenia zagrażające 

bezpieczeństwu pożarowemu terenów leśnych, obejmujące naruszanie 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej, np. palenie ognisk, rozniecanie 

ognisk w pobliżu lasu, czy wypalanie traw (art. 82 § 1 pkt 7  lit. a-g oraz pkt 9 

kodeksu wykroczeń) [Chodorowska, 2015, 47]. 

Cechą charakterystyczną szkodnictwa leśnego, polegającego na bezpraw-

nym korzystaniu z lasu jest przewaga szkód niewymiernych (przyrodniczych) 

nad stratami materialnymi [Chodorowska, 2015, 47]. Ponadto znaczna część 

przypadków szkodnictwa zaliczanego do tej grupy rodzajowej to wykroczenia 

formalne oraz bezskutkowe [Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2013, 

12] (np. naruszenie zakazu wjazdu do lasu, czy parkowanie w miejscu niedo-

zwolonym, wynikające z art. 161 kodeksu wykroczeń zazwyczaj nie będzie 

powodować żadnej szkody – ani przyrodniczej, ani tym bardziej ekonomicz-

nej). Co istotne, na poziom zagrożenia procederem bezprawnego korzystania 

z lasu bezpośredni wpływ ma poziom zurbanizowania, zaludnienia i gęstości 

dróg danego regionu kraju [Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2013, 

13]. 

Poniżej przedstawione zostały przykładowe dane dotyczące szkodnictwa 

leśnego, polegającego na bezprawnym korzystaniu z lasu (tj. liczba wysta-

wionych mandatów, ich łączna wartość wyrażona w złotych oraz liczba spraw 

skierowanych do sądu) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Białymstoku w okresie od 2011 do 2015 r.  
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Tabela 1. Szkodnictwo leśne, polegające na bezprawnym korzystaniu z lasu na tere-

nie RDLP w Białymstoku w latach 2011-2015 - liczba wystawionych mandatów, ich 

łączna wartość wyrażona w złotych oraz liczba spraw skierowanych do sądu. 

Table 1. Forests damages consisting on unrightfully using forests territory which are 

under the Regional Directorate of State Forest in Białystok supervision during the 

period from 2011 to 2015 – numer of tickets, their  total value in polish złoty and 

number of court cases. 

Rok 
Liczba manda-

tów 

Wartość mandatów 

w zł. 

Liczba spraw skierowanych 

do sądu 

2011 632 83 570 8 

2012 824 92 690 6 

2013 842 82 365 7 

2014 700 74 440 4 

2015 695 77 270 4 

  
RAZEM 410 335 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Najwięcej mandatów w analizowanym okresie zostało wystawionych w 

2013 (842 mandaty), a najmniej - w 2011 roku (632 mandaty). Największa 

odnotowana wartość mandatów wystawionych z tytułu szkodnictwa leśnego, 

polegającego na bezprawnym korzystaniu z lasu na terenie Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w okresie 2011-2015, miała miej-

sce w 2012 roku (92 690 zł), a najmniejsza - w 2014 roku (74 440 zł). Łączna 

wartość wystawionych mandatów w analizowanym okresie wyniosła 410 335 

zł. Najwięcej spraw skierowano do sądu w 2011 roku (8), najmniej - w roku 

2014  i 2015 (po 4). W analizowanym okresie liczba wystawionych manda-

tów, jak również ich wartość utrzymują się na względnie stałym poziomie. 

Tendencję taką należy ocenić pozytywnie. Należy ponadto zwrócić uwagę na  

pozytywną tendencję do zmniejszania się liczby spraw skierowanych do sądu 

(sugeruje to, że osoby dopuszczające się wykroczeń związanych ze szkodnic-
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twem leśnym, polegającym na bezprawnym korzystaniu z lasu, wolą przyjąć i 

zapłacić mandat, niż kierować sprawę do sądu).  

Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące dwóch najczęściej po-

pełnianych wykroczeń, zaliczanych do szkodnictwa leśnego, polegającego na 

bezprawnym korzystaniu z lasu, tj. mandatów wystawionych za bezprawny 

wjazdu do lasu oraz wyrzucania śmieci [Dane pochodzące z odpowiedzi na 

wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych, dotyczących 

szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na terenie RDLP w Białymstoku] na 

gruntach leśnych w latach 2011-2015 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Białymstoku. 

Tabela 2. Liczba wystawionych mandatów ogółem, liczba mandatów wystawionych 

za bezprawny wjazd do lasu oraz wyrzucanie śmieci na gruntach leśnych na terenie 

RDLP w Białymstoku w latach 2011-2015. 

Table 2. Number of tickets in general, numer of tickets given to illegal trespassing 

forests territory and rubbish disposal on the area of the Regional Directorate of 

State Forest in Białystok supervision, during the period from 2011 to 2015. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Liczba mandatów wystawionych za bezprawny wjazd do lasu w analizo-

wanym okresie utrzymuje się na względnie stałym poziomie, należy nato-

miast podkreślić zauważalną, pozytywną tendencję do zmniejszenia liczby 

Rok 

Liczba manda-

tów 

ogółem 

Liczba mandatów 

za bezprawny wjazd 

do lasu 

Liczba mandatów za 

wyrzucanie śmieci 

na gruntach leśnych 

2011 632 370 159 

2012 824 594 116 

2013 842 627 92 

2014 700 503 98 

2015 695 476 82 
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wystawianych mandatów za wyrzucanie śmieci na gruntach leśnych, ze 159 

mandatów wystawionych w 2011 roku, do 82 wystawionych w 2015 roku. 

W tabeli poniżej znajduje się liczba strażników leśnych zatrudnionych w 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w okresie 2011-

2015. 

Tabela 3. Liczba strażników leśnych zatrudnionych na terenie RDLP w Białymstoku w 

latach 2011-2015. 

Table 3. Number of forests guards hired in Regional Directorate of State Forest in 

Białystok supervision during the period from 2011 to 2015. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba strażników leśnych za-

trudnionych w RDLP Białystok 
69 73 76 77 79 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Jak wynika z powyżej tabeli, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Białymstoku co roku przybywa strażników leśnych, pełniących 

służbę w 2-, 3-osobowych składach na terenie 31 posterunków, odpowiada-

jących liczbie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Bia-

łymstoku [Dane pochodzące z odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 

2011-2015 na terenie RDLP w Białymstoku]. 

Tabela znajdująca się poniżej pokazuje liczbę akcji przeprowadzonych 

przez strażników leśnych, a związanych z bezprawnym korzystaniem z lasu 

na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w latach 

2011-2015. 

Tabela 4. Liczba akcji związanych z bezprawnym korzystaniem z lasu przeprowadzo-

nych przez Straż Leśną na terenie RDLP w Białymstoku w latach 2011-2015. 

Table 4. Number of  the forests guards actions related with unrightfully using forests 

territory which are under the Regional Directorate of State Forest in Białystok super-

vision during the period from 2011 to 2015. 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba akcji związanych 

 z bezprawnym korzystaniem  

z lasu 

przeprowadzonych przez Straż 

Leśną 

223 142 110 98 91 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Zgodnie z danymi, wynikającymi z powyższej tabeli, widać niepokojącą 

tendencję do spadku liczby akcji związanych z bezprawnym korzystaniem z 

lasu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przeprowadzonych 

przez Straż Leśną w okresie 2011-2015. Spadek, o którym mowa powyżej, 

jest tym bardziej zastanawiający, jeżeli zestawimy go z rosnącym co roku 

zatrudnianiem strażników leśnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Białymstoku.  

Pamiętając o szczególnym znaczeniu ekosystemów leśnych dla funkcjo-

nowania człowieka, w celu zmniejszenia szkodnictwa leśnego, polegającego 

na bezprawnym korzystaniu z lasu, analizując dane, które wynikają z powyż-

szych tabeli, wyciągnąć można następujące wnioski: 1) należy dbać o rozwój 

edukacji przyrodniczej społeczeństwa (np. poprzez popularyzowanie wiedzy 

o tym co wolno, a czego nie wolno robić w lesie), 2) należy zwiększyć skalę 

działań prewencyjnych związanych z bezprawnym korzystaniem  z lasu (np. 

poprzez szybsze zwiększenie liczby strażników leśnych w poszczególnych 

nadleśnictwach czy w ogóle zwiększenie środków przeznaczonych na funk-

cjonowanie Straży Leśnej).   

Kłusownictwo 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 

(Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713), zwaną dalej prawem łowieckim - kłusownictwo 

oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób 

niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności po-

lowania (art. 4 ust. 3). Jak słusznie zauważa W. Radecki [2014, 70], kłusow-
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nictwo jest pojęciem czynnościowym, a nie skutkowym. Kłusownictwem są 

działania zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny, a samo wejście w 

jej posiadanie jest następstwem kłusownictwa, a nie jego istotą. Działanie 

kłusownicze może polegać na: 1) zmierzaniu do wejścia w posiadanie zwie-

rzyny w sposób niebędący polowaniem, czyli za pomocą środków i sposo-

bów, o których mowa w art. 53 pkt 5 prawa łowieckiego (szczególnym rodza-

jem jest tzw. wnykarstwo, czyli zmierzanie do wejścia w posiadanie zwierzy-

ny za pomocą wszelkich innych sposobów, poza strzelaniem z myśliwskiej 

broni palnej i łowieniem metodami dozwolonymi); 2) polowaniu z narusze-

niem warunków dopuszczalności polowania (w tym: bez uprawnień do po-

lowania, polowania na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim, po-

lowanie z chartami lub ich mieszańcami czy polowanie w czasie ochronnym) 

[Radecki, 2014, 70]. Katalog wykroczeń kłusownictwa łowieckiego ustawo-

dawca zamieścił w art. 51 prawa łowieckiego (są nimi np. strzelanie do zwie-

rzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w 

czasie ich trwania lub, w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań 

mieszkalnych, czy polowanie, nie posiadając przy sobie wymaganych doku-

mentów), przewidując za nie karę grzywny. Katalog przestępstw kłusownic-

twa łowieckiego został spenalizowany w art. 52 i 53 prawa łowieckiego. Za 

przestępstwa, o których mowa w art. 52 prawa łowieckiego (np. gromadze-

nie, posiadanie, wytwarzanie, przechowanie lub wprowadzanie do obrotu 

narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa czy wchodzenie w po-

siadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych), usta-

wodawca przewidział grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku. Z kolei za przestępstwa, o których mowa w art. 53 prawa 

łowieckiego (np. polowanie nie posiadając uprawnień do polowania, czy 

wejście w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliw-

ska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy  o właściwościach 

odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrza-

łów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków), grozi kara po-

zbawienia wolności do lat pięciu. W art. 54 prawa łowieckiego ustawodawca 

przewidział ponadto możliwość przepadku broni, pojazdów, narzędzi i psów, 

przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, jak również przepadek 

trofeów, tusz zwierzyny i ich części w razie skazania za czyny wymienione w 

art. 52 i 53. 
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W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawione zostały przykładowe dane 

dotyczące szkodnictwa leśnego, polegającego na kłusownictwie (liczba skłu-

sowanej zwierzyny oraz jej wartość wyrażona w złotych) na terenie Regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w okresie od 2011 do 

2015 roku. 

Tabela 5. Szkodnictwo leśne, polegające na kłusownictwie na terenie RDLP w Bia-

łymstoku w latach 2011-2015 - liczba skłusowanej zwierzyny oraz jej wartość wyra-

żona w złotych. 

Table 5. Forests damages consisting on poaching on the territory of the Regional 

Directorate of State Forest in Białystok supervision during the period from 2011 to 

2015 – numer of pouched game and their value in polish currency (złoty) 

Rok Liczba skłusowanej zwierzyny 
Wartość skłusowanej 

zwierzyny w zł. 

2011 19 129 460 zł 

2012 21 126 780 zł 

2013 7 98 200 zł 

2014 11 66 860 zł 

2015 8 73 360 zł 

  
RAZEM 494 660 zł 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

W analizowanym okresie największa liczba skłusowanej zwierzyny miała 

miejsce w 2012 (19 sztuk), a najmniejsza - w 2013 roku (7 sztuk). Największa 

odnotowana wartość skłusowanej zwierzyny na terenie Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Białymstoku w okresie 2011-2015 miała miejsce w 

2011 roku (129 460 zł), a najmniejsza - w 2014 roku (66 860 zł). Łączna war-

tość skłusowanej w analizowanym okresie zwierzyny wyniosła 494 660 zł. 

Można zaobserwować pewną pozytywną tendencję do zmniejszenia liczby 

skłusowanej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym-

stoku zwierzyny oraz jej wartości w analizowanym okresie 2011-2015, 
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zwłaszcza po 2012 roku. Przyczyny takiego stanu rzeczy można szukać np. w 

ogólnym trendzie zwiększenia poziomu życia w Polsce. Co ciekawe, liczba 

ujawnionych i zdjętych przez strażników leśnych zastawionych narzędzi kłu-

sowniczych utrzymuje się na następującym poziomie: w 2013  – 203 narzę-

dzia, 2014 – 325 narzędzi, a w 2015 roku – 230 narzędzi [Dane pochodzące z 

odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych, 

dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na terenie RDLP w 

Białymstoku].   

Poniższa tabela pokazuje liczbę akcji skierowanych przeciwko kłusownic-

twu, które zostały przeprowadzone przez strażników leśnych na terenie Re-

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku między 2011 a 2015 

rokiem.  

Tabela 6. Liczba akcji skierowanych przeciwko kłusownictwu  przeprowadzonych 

przez Straż Leśną na terenie RDLP w Białymstoku w latach 2011-2015. 

Table 6. Number of  the forests guards actions against poaching of the Regional 

Directorate of State Forest in Białystok supervision during the period from 2011 to 

2015. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba akcji Straży Leśnej skierowanych 

przeciwko kłusownictwu 
87 112 153 115 110 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Dane umieszczone w powyższej tabeli wydają się sugerować, że liczba ak-

cji skierowanych przeciwko kłusownictwu, a przeprowadzonych przez Straż 

Leśną na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w 

okresie 2011-2015, wykazuje względnie stały poziom. W szczególności nie 

widać zależności między liczbą akcji skierowanych przeciwko kłusownictwu, a 

rosnącą liczbą zatrudnionych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych pracowników Straży Leśnej. 
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Kradzieże albo zniszczenie mienia nadleśnictw 

Kolejną grupą rodzajową szkodnictwa leśnego są kradzieże albo zniszcze-

nie mienia nadleśnictw. Co warte podkreślenia, do grupy tej zaliczamy mie-

nie inne niż drewno i zwierzyna [Chodorowska, 2015, 50]. Kwalifikację praw-

ną zawierają przepisy, które penalizują odpowiednio wykroczenia, m.in.: 1) 

kradzieży lub przywłaszczenia (art. 119 kodeksu wykroczeń), 2) paserstwa 

(art. 122 kodeksu wykroczeń), 3) paserstwa (art. 122 kodeksu wykroczeń), 4) 

zniszczenia i uszkodzenia rzeczy (art. 124 kodeksu wykroczeń) [Chodorow-

ska, 2015, 50] oraz przestępstwa, określone w  ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553), zwanej dalej kodeksem 

karnym, m.in.: 1) kradzieży (art. 288 kodeksu karnego), 2) zniszczenia i 

uszkodzenia rzeczy (art. 288), 3) paserstwa umyślnego (art. 291), oraz 4) 

paserstwa nieumyślnego (art. 292) [Chodorowska, 2015, 50]. Należy podkre-

ślić, że przy definiowaniu czynu jako przestępstwa czy wykroczenia wartością 

graniczną jest wartość wyrażona ułamkowo, wynosząca ¼ minimalnego wy-

nagrodzenia za pracę [Chodorowska, 2015, 50]. Jak słusznie zauważa Z. No-

wak [2006, 15-16]: „przepisy obu ustaw traktują mienie ogólnie jako: „cudzą 

rzecz ruchomą”, „cudzą rzecz” i „rzecz”, co oznacza, że nie zawierają żadnej 

„specyfikacji przedmiotów” występujących w lasach. Nie zawierają w tym 

zakresie żadnej terminologii przyrodniczo-leśnej z wyjątkiem „drzewa” jako 

drewna [co z punktu widzenia nauk leśnych, a także przepisów ustawy o 

lasach stanowi zasadniczy błąd – czym innym jest bowiem „drzewo”, a czym 

innym jest „drewno” – przyp. MZ], którego kradzież stanowi odrębną grupę 

rodzajową szkodnictwa leśnego”.  

Najczęściej kradzionymi albo niszczonymi składnikami mienia są: 1) wypo-

sażenia szkółek leśnych (m.in. metalowe elementy deszczowni, np. rury lub 

zraszacze), 2) sadzonki (szczególnie gatunków iglastych z miejsc ich prze-

chowywania w trakcie prac zalesieniowych), 3) metalowe tablice informacyj-

ne (znajdujące się w pobliżu wjazdów do lasu), 4) urządzenia łowieckie 

(zwyżki oraz ambony), 5) wyposażenie parkingów leśnych oraz miejsc biwa-

kowania (m.in.: wiaty, ławy, czy place zabaw dla dzieci), 6) wyposażenia nie-

zamieszkałych osad leśnych (połączone z ich dewastacją) oraz 7) kradzieże 

wyposażenia komputerowego i sprzętu elektronicznego [Dyrekcja Generalna 

Lasów Państwowych, 2013, 11]. 
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W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawione zostały przykładowe dane 

dotyczące szkodnictwa leśnego, polegającego na kradzieży albo zniszczeniu 

mienia nadleśnictw (liczba przypadków oraz jej wartość wyrażona w złotych) 

na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Białymstoku w okre-

sie od 2011 do 2015 roku. 

Tabela 7. Szkodnictwo leśne, polegające na kradzieży albo zniszczeniu mienia na 

terenie RDLP w Białymstoku w latach 2011-2015 – liczba przypadków oraz ich war-

tość wyrażona w złotych. 

Table 7. Forests damages consisting on stealing or malicious damage on the territory 

of the Regional Directorate of State Forest in Białystok supervision during the period 

from 2011 to 2015 – number of caces and their value in polish currency (złoty). 

Rok Liczba przypadków Wartość w złotych 

2011 28 44 836 

2012 43 42 983 

2013 22 61 107 

2014 43 61 601 

2015 30 34 739 

  
RAZEM 245 266 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Najwięcej przypadków kradzieży albo zniszczenia mienia nadleśnictw w 

analizowanym okresie odnotowano w 2012 oraz 2014 (po 43 przypadki), a 

najmniej - w 2013 roku (22 przypadki). Największa odnotowana wartość 

kradzieży lub zniszczeń mienia nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Białymstoku w okresie 2011-2015 miała miejsce w 2014 roku 

(61 601 zł), a najmniejsza - w 2015 roku (34 739 zł). Łączna wartość skra-

dzionego albo zniszczonego mienia nadleśnictw w analizowanym okresie 

wyniosła 245 266 zł. W świetle powyższych danych uzasadnionym wydaje się 

wniosek o względnie stałej, zarówno pod względem liczby przypadków, jak i 

ich wartości, liczbie kradzieży albo zniszczeń mienia nadleśnictw na terenie 
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Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, przy zauważalnym, 

znacznym spadku liczby takich przypadków, jak i ich wartości w roku 2015. 

Kradzieże drewna 

Ostatnią grupą rodzajową szkodnictwa leśnego są kradzieże drewna. Kra-

dzieże drewna polegają na wyrębie drzewa (tzn. odłączeniu drzewa od pod-

łoża w znaczeniu odcięcia od korzeni albo wyrwania bądź wykopania drzewa 

wraz z korzeniami) w celu jego przywłaszczenia, a także na kradzieży z lasu 

drewna wyrąbanego lub drzewa powalonego [Chodorowska, 2015, 49]. 

Kwalifikację prawną kradzieży drewna zawierają przepisy, które penalizują 

zarówno wykroczenia, tj. art. 120 kodeksu wykroczeń, jak również przestęp-

stwa, tj. art. 290 kodeksu karnego. Jak słusznie zauważa A. Chodorowska, w 

przypadku sankcjonowania kradzieży drewna z lasu, ustawodawca posłużył 

się konstrukcją tzw. czynu przepołowionego, ustalając graniczną wartość 

szkody na poziomie ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 

437,50 zł) [Chodorowska, 2015, 49]. W razie wyrębu drzewa w innym miej-

scu niż w lesie, jak również w przypadku przerobienia drzewa wyrąbanego 

lub powalonego na materiał użytkowy (w tym budowlany), otrzymuje ono 

inną wartość, stanowiąc przedmiot czynności wykonawczej w typie wykro-

czenia, które określone zostało w art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń, bądź w 

typie przestępstwa określonego w art. 278 § 2 lub 3 kodeksu karnego [Cho-

dorowska, 2015, 50]. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały przykładowe dane dotyczące 

szkodnictwa leśnego, polegającego na kradzieży drewna na terenie Regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2011-2015, tj. 

liczba przypadków kradzieży drewna, masa skradzionego drewna wyrażona 

w m3 oraz wartość skradzionego drewna wyrażona w złotych. 

Tabela 8. Szkodnictwo leśne, polegające na kradzieży drewna na terenie RDLP w 

Białymstoku w latach 2011-2015 – liczba kradzieży, masa skradzionego drewna oraz 

jego wartość wyrażona w złotych. 

Table 8. Forests damages consisting on stealing wood damage on the territory of the 

Regional Directorate of State Forest in Białystok supervision during the period from 

2011 to 2015 – number of thefts, wood weight and their value in polish currency 

(złoty). 
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Rok 
Liczba przy-

padków 

Masa skradzionego drewna  

wyrażona w m3 

Wartość skradzio-

nego drewna wy-

rażona w zł. 

2011 377 1 046 232 998 

2012 237 843 165 088 

2013 179 606 94 012 

2014 210 633 134 277 

2015 202 968 200 740 

   
RAZEM 827 115 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Najwięcej przypadków kradzieży drewna w analizowanym okresie miało 

miejsce w 2011 (377 przypadków), a najmniej - w 2013 roku (179 przypad-

ków). Największą sumę skradzionej masy drewna odnotowano w 2011 

(1 046 m3), najmniejszą zaś - w 2013 roku (606 m3). W 2011 roku skradzioną 

drewno o łącznej wartości 232 998 złotych (co  w analizowanym okresie 

stanowi wartość najwyższą). W 2013 roku skradziono natomiast drewno o 

najniższej wartości wyrażonej w złotych (94 012 zł). Łączna wartość skradzio-

nego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w 

latach 2011-2015 drewna wyniosła 827 115 złotych. Podobnie jak w przy-

padku wcześniejszych grup rodzajowych szkodnictwa leśnego, zarówno licz-

ba przypadków kradzieży drewna, jego masa wyrażona w m3, jak również 

wartość skradzionego drewna wyrażona w złotych utrzymują się na podob-

nym poziomie (w analizowanym okresie).  

Poniższa tabela prezentuje liczbę akcji skierowanych przeciwko kradzie-

żom drewna, które zostały przeprowadzone przez strażników leśnych na 

terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 

2011-2015.  

Tabela 9. Liczba akcji skierowanych przeciwko kradzieżom drewna,  przeprowadzo-

nych przez Straż Leśną na terenie RDLP w Białymstoku w latach 2011-2015. 
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Table 9. Number of actions carried by forests guards against wood stealing on the 

Regional Directorate of State Forest in Białystok supervision during the period from 

2011 to 2015. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba akcji strażników leśnych 

skierowanych przeciwko kra-

dzieżom drewna  

189 146 143 148 176 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Dane zamieszczone w powyższej tabeli sugerują względnie stałą liczbę 

akcji skierowanych przeciwko kłusownictwu, które zostały przeprowadzone 

przez Straż Leśną na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Białymstoku w latach 2011-2015. Podobnie jak w przypadku szkodnictwa 

leśnego, polegającego na kłusownictwie, nie widać zależności pomiędzy licz-

bą akcji skierowanych przeciwko kradzieżom drewna, a rosnącą liczbą za-

trudnionych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pracowni-

ków Straży Leśnej.  

Pomimo wykorzystywanych przez Straż Leśną nowych technologii w po-

staci dronów, kamer, fotopułapek oraz pułapek kryminalistycznych, kradzie-

że drewna wciąż stanowią częsty proceder [Dane pochodzące z odpowiedzi 

na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych, dotyczą-

cych szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na terenie RDLP w Białymsto-

ku]. Do podstawowych przyczyn kradzieży drewna z terenów zarządzanych 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe należą: 1) wciąż 

wysoki poziom bezrobocia, 2) wzrost liczby zorganizowanych kradzieży 

drewna, 3) wzrost zainteresowania drewnem średniowymiarowym, przezna-

czonym na cele opałowe oraz będącym surowcem przeznaczanym na cele 

budowlane, 4) relatywnie łagodne sankcje w orzecznictwie sądów, które 

powodują poczucie bezkarności wśród sprawców kradzieży, 5) stosunkowo 

niewielka liczba strażników leśnych, 6) częste nieewidencjonowanie drewna 

w punktach jego przerobu, 7) niekontrolowane pozyskiwanie drewna w la-

sach pozostających pod innym zarządem niż Państwowego Gospodarstwa 
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Leśnego Lasy Państwowe, oraz 8) niecechowanie drewna pozyskiwanego w 

lasach prywatnych [Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2013, 8]. 

Podsumowanie oraz wnioski 

W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano rozmiar i dy-

namikę czterech grup rodzajowych szkodnictwa leśnego: 1) bezprawne ko-

rzystanie z lasu, 2) kłusownictwo, 3) kradzieże albo zniszczenie mienia nadle-

śnictwa oraz 4) kradzieże drewna, występujących na terenie Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych  w Białymstoku. 

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia w sposób zbiorczy: wartość 

skłusowanej zwierzyny, wartość skradzionego albo zniszczonego mienia nad-

leśnictw oraz wartość skradzionego drewna w okresie od 2011 do 2015 roku 

na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Ze 

względu na wskazany na początku artykułu charakter szkodnictwa leśnego, 

polegającego na bezprawnym korzystaniu z lasu (szkody  o charakterze stric-

te przyrodniczym, a nie ekonomicznym), pominięto w niej dane z tej grupy 

rodzajowej szkodnictwa leśnego. 

Tabela 10. Wartość szkodnictwa leśnego na terenie RDLP w Białymstoku w latach 

2011-2015, polegającego na kłusownictwie zwierzyny, kradzieży albo zniszczeniu 

mienia nadleśnictw oraz na kradzieży drewna wyrażona w złotych. 

Table 10. Value of the forests damages on the territory of the Regional Directorate 

of State Forest in Białystok supervision during the period from 2011 to 2015 – in-

cluded poaching, stealing or malicious damage and their value in polish currency 

(złoty). 

Rok/Lata 

Wartość  

skłusowanej zwie-

rzyny wyrażona  

w zł. 

Wartość  

skradzionego albo zniszczo-

nego  

mienia nadleśnictw  

wyrażona w zł. 

Wartość  

skradzionego  

drewna wyrażo-

na 

  w zł. 

2011 129 460 44 836 232 998 

2012 126 780 42 983 165 088 

2013 98 200 61 107 94 012 

2014 66 860 61 601 134 277 
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2015 73 360 34 739 200 740 

2011-

2015 
494 660 245 266 827 115 

 

RAZEM 1 567 041 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie danych, dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 na tere-

nie RDLP w Białymstoku. 

Spośród wskazanych wyżej trzech grup rodzajowych szkodnictwa leśnego, 

występujących w latach 2011-2015 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Białymstoku największe straty poniesione zostały z powodu 

kradzieży drewna (825 115 zł). Fakt ten nie dziwi, ponieważ drewno, uważa-

ne za tzw. surowiec doskonały, było i jest jednym z najcenniejszych surow-

ców organicznych na świecie, wykorzystywanym jako opał, w przemyśle pa-

pierniczym, meblarskim czy w budownictwie (szacuje się, że drewno znajduje 

na świecie ponad 30 000 różnych zastosowań!). Straty poniesione przez Re-

gionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, a spowodowane szkodnictwem le-

śnym, polegającym na kłusownictwie, kradzieżach albo zniszczeniach mienia 

nadleśnictw oraz na kradzieżach drewna w analizowanym okresie przekro-

czyły łącznie 1,5 mln. złotych.  

Jak słusznie wskazuje A. Chodorowska [2015, 57], szkodnictwo leśne wystę-

powało i występować będzie zawsze, zmieniając tylko swój profil lub propor-

cje.  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jak wskazano na począt-

ku, wskutek szkodnictwa leśnego ponosi co roku wielomilionowe straty, za-

równo w wymiarze ekonomicznym, jak i przyrodniczym. 

Zmniejszenie rozmiarów szkodnictwa leśnego nie będzie możliwe bez zwięk-

szenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe liczby pra-

cowników Straży Leśnej oraz zwiększenia nakładów ponoszonych na Straż 

Leśną. Podkreślenia wymaga również rola większego współdziałania Straży 

Leśnej z innymi instytucjami oraz organami, takimi jak np. policja. 
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Równie istotna jest również edukacja przyrodnicza społeczeństwa, związana 

z postrzeganiem lasu jako ogólnodostępnego (ale nie niczyjego) dobra 

wspólnego. 

Bibliografia 

Chodorowska A., Szkodnictwo leśne: zarys problemu, „Studia Prawnoustro-

jowe nr 29”, Olsztyn 2015. 

Duda M., Narodowska J., Eksploracja archeologiczna obszarów leśnych [w:] 

Pływaczewski W., Duda M. (red.), „Nielegalna eksploatacja obszarów le-

śnych”, Olsztyn 2013. 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, „Raport zwalczanie szkodnictwa 

leśnego w 2012 roku”, Warszawa 2013. 

Nowak Z., Rodzaje szkodnictwa leśnego w Lasach Państwowych [w:] Proble-

matyka współczesnych zagadnień szkodnictwa leśnego, „Postępy Techniki 

w Leśnictwie z. 94.” Warszawa 2006. 

Nowak Z., „Szkodnictwo leśne. Przewodnik dla Służby Leśnej, w tym dla Stra-

ży Leśnej oraz dla innych przyrodniczych służb ochronnych”, Warszawa 

2003. 

Nowicka I., Szkodnictwo leśne – głos w dyskusji na temat ochrony lasów  [w:] 

Pływaczewski W., Duda M. (red.), „Nielegalna eksploatacja obszarów le-

śnych”, Olsztyn 2013. 

Pasternak T., Rola Straży Leśnej w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń [w:] 

Pływaczewski W., Duda M. (red.), „Nielegalna eksploatacja obszarów le-

śnych”, Olsztyn 2013. 

Radecki W., Polskie prawo leśne. Cz. VI. Organizacja i funkcjonowanie Pań-

stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, „Problemy Ekologii nr 

2/2006”, Mysłowice 2006. 

Radecki W., „Prawo łowieckie. Komentarz”, wyd. 5, Warszawa 2014. 

Rakoczy B. (red.), „Wybrane problemy prawa leśnego”, Warszawa 2011. 

Tyburek M., Status prawny Służby Leśnej oraz Straży Leśnej, [w:] Rakoczy B. 

(red.), „Wybrane problemy prawa leśnego”, Warszawa 2011. 

Akty prawne: 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). 

Ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114). 



Ekonomiczne skutki szkodnictwa leśnego na przykładzie regionalnej dyrekcji lasów państwowych  

w Białymstoku w latach 2011-2015  

 202 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444). 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 

poz. 713). 

Strony internetowe: 

http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy [data dostępu: 15.01.2017] 

http://www.bialystok.lasy.gov.pl/polozenie#.WIoQOX3GAfA [data dostępu: 
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Inne: 

Dane pochodzące z odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicz-

nej w zakresie danych dotyczących szkodnictwa leśnego w latach 2011-2015 

na terenie RDLP w Białymstoku. 
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Abstract. Parties are fundamental elements of 
a political system. They are constantly evolv-
ing phenomena. At the beginning of their 
existence, the division of these parties was not 
difficult. They served to express the needs of 
specific social classes and were classified in 
this respect. Over the years, the differences 
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and more. The reason for this were the chang-
ing needs of a society. The parties did not 
represent the interests of a particular group 
any longer, but sought to reach the widest 
electorate possible. Polarization of programs 
has occurred. The right-wing was not associ-
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social movements appeared in the political 
arena. Today, anti-establishment groups are 
gaining in importance. 
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WSTĘP 

Niemalże każdy z systemów politycznych charakteryzuje się istnieniem 

partii, a co za tym idzie – również systemów partyjnych. W przypadku 

państw o reżimie demokratycznym partie polityczne pełnią zasadniczą rolę. 

Jest nią przede wszystkim udział w toku dystrybucji władzy na różnych po-

ziomach państwowości. Są one także ogranicznikiem dla ilości interesów 

podnoszonych  w dyskursie publicznym. Instytucja wolnych wyborów zmusza 

partie polityczne do wygenerowania kilku konkretnych opcji programowych. 

Po wyborach zwycięzcy przystępują do realizacji alternatyw prezentowanych 

podczas kampanii, co z różnych powodów udaje się wykonać z większym, 

bądź mniejszym odstępstwem od wersji pierwotnej. Wskazuje to, jak dużą 

rolę w procesie decyzyjnym odgrywają partie polityczne. Jest ona widoczna 

szczególnie, gdy podejmowane są starania, aby ustalić możliwie najlepszą i 

spójną wizję przyszłości państwa. Fakt ten plasuje te ugrupowania na pierw-

szym miejscu, jeśli chodzi o wpływ na bieżące oraz przyszłe polityczne wyda-

rzenia. Partie różnią się jednak w wielu kwestiach, chociażby takich jak wiel-

kość, forma organizacji, prezentowane ideologie czy też programami, a także 

rolą, jaką odgrywają w systemie [Sokół, Żmigrodzki, 2005].  

Partia polityczna definiowana jako zjawisko charakteryzuje się nieprze-

rwalną ewolucją. Nieustannie zmienia się środowisko polityczne, w którym 

partiom przychodzi funkcjonować. W reżimach niedemokratycznych partia 

polityczna wykazuje się brakiem konkurencyjności z innymi tworami poli-

tycznymi, ponieważ niejednokrotnie jest jedyną tego typu organizacją w 

całym państwie. W tym miejscu pojawia się problem definicyjny, gdyż często 

pojęcie partii politycznej rozumiane jest jako ugrupowanie konkurujące o 

zdobycie i utrzymanie władzy w państwie. Jednak gdy konkurencja nie wy-

stępuje, ciężko mówić o istnieniu partii. Giovanni Sartori natomiast nie 

uwzględnia tego aspektu w swojej definicji partii politycznej. Twierdzi on, że 

nawet w przypadku występowania monopartii, instytucja wyborów pozwala 

na oddzielenie organizacji uciekających się do nich (partii), od grup, których 

takie postępowanie nie charakteryzuje. Dotyczy to również sytuacji, w któ-

rych wybory są jedynie fasadowe [Sobolewska-Myślik, 2005]. 
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PODZIAŁ PARTII POLITYCZNYCH 

Podstawowym wyznacznikiem podziału  partii politycznych są wskaźniki 

klasowe. Koncepcje charakterystyczne dla XIX wieku, szczególnie liberalne, 

starają się rozmywać wpływ interesów i klasowych ideologii na partie oraz 

ich działania. W tym miejscu zdecydowanie pojawiają się burżuazyjne defini-

cje aklasowe. XX wiek przyniósł pogląd, iż to właśnie interesy grup społecz-

nych są czynnikami kształtującymi partie polityczne. Pomimo tego sam inte-

res nadal nie jest łączony z klasowym podziałem ludności oraz wynikającymi 

z niego różnicami. Klasowe pojmowanie genezy partii politycznych dokumen-

tuje priorytetowość  ich kategoryzacji według wskaźników ustrojowych. W 

tym wypadku partie dzielimy na partie komunistyczne oraz partie, których 

rola jest funkcjonalna w stosunku do kapitalistycznego ustroju. Klasa prezen-

tuje swoje interesy, które kształtują ideologię, a na jej podstawie formują się 

partie polityczne. Są one wyrazem dla ideologii, lecz przybierają kształt insty-

tucjonalny. Stają się niejako narzędziem do realizacji ideologii. Zatem ide-

owo-polityczny program jest bezpośrednim bodźcem konstruowania się 

partii politycznych. Szczególną rolę pełnią ugrupowania narodowo-

niepodległościowe. W państwach postkolonialnych i kolonialnych, poprzez 

swoje programy, partie polityczne walczą o narodowe oswobodzenie. Stosu-

jąc bardziej szczegółową analizę, a więc biorąc pod uwagę wielorakość ści-

słych realiów życia politycznego, wyróżniamy kilka typów partii politycznych. 

Pierwsze z nich możemy określić jako aprobujące kapitalizm. W tym gronie 

znajdują się partie burżuazyjne, chłopskie oraz socjaldemokratyczne. Te 

pierwsze dzielą się dalej na parlamentarne (liberalne, konserwatywne, chrze-

ścijańsko-demokratyczne oraz usługowe) oraz faszystowskie. Drugimi z nich 

są wspomniane już partie narodowo-niepodległościowe. Trzecim typem są 

ugrupowania popierające ustrój socjalistyczny, a więc partie sojusznicze 

(niemarksistowskie) oraz komunistyczne. Podział ten nie obejmuje partii, 

które działają w konkretnych krajach. Mowa tutaj m.in. o ugrupowaniach 

radykalnych, które nie odgrywają bardziej znaczącej roli w życiu publicznym, 

a które zaliczyć można do partii ultralewicowych bądź burżuazyjnych. 

Kryterium podziału dla partii burżuazyjnych jest ich stosunek do tego typu 

parlamentaryzmu. Ugrupowania parlamentarne opierają swoją działalność 

na życiu politycznym, które funkcjonuje w parlamencie. Kierują się zasadą 
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tzw. wolnej gry sił politycznych. Partie faszystowskie natomiast swe działania 

koncentrują na dążeniach do zniesienia parlamentaryzmu w liberalnych jego 

aspektach. Jeśli chodzi o typy partii parlamentarnych – różnice pomiędzy 

nimi wynikają z potrzeby dostosowania swoich programów do potrzeb ich 

elektoratu. Jednak podziały te nie są wysoce kontrastowe, a grupy wybor-

ców, do których starają się dotrzeć konkretne partie, wzajemnie się przenika-

ją. Spośród partii parlamentarnych wyróżniają się jedynie ugrupowania usłu-

gowe. Ich działania ograniczają się niemal wyłącznie do walki o stanowiska 

poprzez branie udziału w wyborczych potyczkach. Partie te działają niejako 

na zlecenie wielkich biznesowych kręgów w celu obsadzenia najważniejszych 

stanowisk w państwie. Partie chrześcijańsko-demokratyczne również wyróż-

nia pewien aspekt. Jest to mianowicie deklarowanie wartości chrześcijań-

skich, a więc solidaryzm międzyklasowy. Ugrupowania liberalne są raczej 

reprezentacją mieszczańską, natomiast partie konserwatywne występują 

w imieniu wielkiej burżuazji. Partie socjaldemokratyczne oraz chłopskie nie 

wyróżniają się konsekwentnością w świadomości klasowej. Prezentują jedy-

nie reformistyczne postulaty klas, z których się wywodzą. Z tych dwóch ro-

dzajów ugrupowań na większą uwagę zasługują partie socjaldemokratyczne. 

Swoje pierwotne istnienie zawdzięczają one robotnikom. Na przestrzeni lat 

utraciły jednak swój początkowy charakter. Skupiając się na prezentowanym 

przez nie programie, można przyjąć, że stały się partiami reformatorskimi. 

Afirmują kanony ustroju kapitalistycznego i wywierają wpływ na kręgi pra-

cowników najemnych. 

Ugrupowania narodowo-niepodległościowe, jak sama nazwa wskazuje, 

dążą do wolności narodowej lub w przypadku kiedy już się to udało - do jej 

utrwalenia. Są to partie skupiające swoje działania na ogóle społeczeństwa. 

Zrzeszają w swych szeregach reprezentantów każdej z warstw i klas społecz-

nych. Warto wspomnieć, że mają one charakter przejściowy. Jak łatwo się 

domyślić, kiedy osiągną swój cel, następuje polaryzacja programów politycz-

nych. W jej wyniku wytwarzają się ruchy o strukturze o wiele bardziej zinte-

growanej z potrzebami klas społecznych.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na partie komunistyczne. Są to jedyne 

ugrupowania, które w swych programach jasno zakładają dążenia do znie-

sienia systemu kapitalistycznego. W krajach socjalistycznych zyskują one 

kierowniczą rolę, natomiast w państwach kapitalistycznych stają się upo-
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rczywą i konsekwentną opozycją. Partie te reprezentują interesy klasy robot-

niczej. Dążą zatem do ukształtowania społeczeństwa bezklasowego, oparte-

go na socjalizmie. Partie sojusznicze natomiast działają w interesie innych 

warstw pracowniczych takich jak drobnotowarowy, chłopi i pracownicy umy-

słowi. Wraz z ugrupowaniami komunistycznymi formują system partyjny 

zwany socjalistycznym [Dobieszewski, 1971]. 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych wersji podziału partii politycz-

nych zaoferował Duverger. Podzielił on wspomniane wyżej organizacje na 

kadrowe oraz masowe. Te pierwsze swój byt zawdzięczają elitarnym szta-

bom aktywistów. Powstały w wieku XIX na terenach Europy oraz Ameryki. 

Były one wyrażeniem konfliktu pomiędzy burżuazją i nowymi kręgami zawo-

dowymi a właścicielami ziemskimi i arystokracją. Ze względu na obowiązują-

ce w tym czasie cenzusy wyborcze politycy byli niejako rzecznikami intere-

sów osób o zbliżonym statusie majątkowym oraz społecznym. Partie masowe 

powstały natomiast w odpowiedzi na politykę partii kadrowych. Dostrzeżona 

została potrzeba reprezentacji innych grup społecznych. Zatem ugrupowa-

nia, o których mowa, zaczęły być głosem osób pozbawionych politycznych 

praw [Sobolewska-Myślik, 2005]. 

Najbardziej znanym opinii publicznej podziałem partii politycznych jest 

umiejscowienie ich na osi prawica-lewica. Początków tej terminologii należy 

doszukiwać się w XVIII wieku, konkretniej - w trakcie Rewolucji Francuskiej 

oraz okresie bezpośrednio ją poprzedzającym. W tamtych czasach grupa 

parlamentarna związana z monarchią, hierarchią kościelną oraz arystokracją 

wykazywała się tradycjonalizmem. Popierali oni utrzymanie przywilejów oraz 

ówczesnego ładu społecznego. Byli to konserwatyści. Hasła Braterstwo, 

Wolność oraz Równość przyświecały grupie przeprowadzającej rewolucję. 

Była to lewica, która dążyła do zmiany rozumianej jako poszerzenie sektora 

wolności i wprowadzenie prawdziwej równości. Grupa ta odwoływała się 

również do nauki oraz rozumu, co było przeciwstawne do wiary i tradycji, 

którym hołdowała prawica. Z biegiem lat kwestie socjoekonomiczne zaczęły 

urastać do rangi priorytetowych problemów. Ugrupowania socjaldemokra-

tyczne zaczęły stawać się pierwszoplanowymi reprezentantami lewicy. W ten 

sposób liberałowie znacząco zbliżyli się do centralnej części omawianej 

wcześniej osi. Przedstawicielami lewicy stali się zatem socjaldemokraci. Pra-



Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie 

 208 

wica reprezentowana była przez chadeków, konserwatystów i ultraprawi-

cowców. Kolejne zmiany przyniosło zapoczątkowanie państw socjalistycz-

nych. W tym czasie najistotniejszym podziałem stała się dychotomia antyto-

talitarny-totalitarny. Współczesna myśl polityczna sprowadza lewicę do ste-

reotypowo ukształtowanego doktrynalnego stereotypu, który opiera się na 

pojmowaniu państwa jako reduktora społecznych nierówności, interwencjo-

nizmu państwowego oraz uspołecznienia i redystrybucji narodowego docho-

du. Polityków lewicy charakteryzuje wiara w możliwości ludzkiego rozumu, 

postęp, tolerancja, wrażliwość na ludzką krzywdę, poszanowanie praw czło-

wieka oraz dążenia do możliwie największego rozszerzenia możliwości party-

cypacji politycznej. Lewica nie jest jednak tworem jednolitym. W jej struktu-

rze możemy wyróżnić część radykalną, czyli rewolucyjną oraz część ewolu-

cyjną czy liberalną. Prawica, jak łatwo się domyślić, jest przeciwieństwem 

poglądowym lewicy. Współczesny doktrynalny stereotyp prawicy jest oparty 

na idei wolności każdej jednostki. Jest ona kanwą naturalnego, samoistnego, 

niesterowanego społeczeństwa. Funkcjonowanie swobodnej konkurencji 

zarówno w polityce, jak i ekonomii skutkuje w sposób naturalny powstaniem 

społecznych nierówności. Państwo zabezpiecza wolność, konkurencyjność, 

chroni porządek i dba o bezpieczeństwo. Wyróżnia się prawicę kosmopoli-

tyczną oraz narodową (patriotyczną). Można również wskazać istnienie pra-

wicy historycznej, której reprezentanci odrzucają teraźniejszość, a jeśli cho-

dzi o przyszłość – pragną powrotu sprawdzonych poprzednio wzorców, pra-

wicy ewolucyjnej, która nie wyraża zaufania dla demokracji oraz jej instytucji, 

prawicę radykalną, która wyznaje zasady dwóch poprzednich, ale odwołuje 

się również do chwilowych mód [Sokół, Żmigrodzki, 2005]. 

Na przestrzeni wielu lat partie ulegają licznym przekształceniom. Wywołu-

ją je rozliczne czynniki. Konsekwencją każdych wyborów parlamentarnych są 

zmiany układu sił w tym organie państwowym. To natomiast przekłada się na 

zmiany na stanowiskach politycznych nie tylko personalne, ale również jeśli 

chodzi o konfiguracje partii sprawujących władzę w danej kadencji. Zmiany w 

otoczeniu powodują przeobrażenia programów i struktur partyjnych. Trans-

formacje struktur społecznych, globalizacja, integracja międzynarodowa, 

rozwój środków przekazu oraz masowej komunikacji zmuszają partie poli-

tyczne do opracowania nowych recept, które sprawią, że te ugrupowania 

będą mogły nadal trwać na scenie politycznej pomimo ciągle ewoluującego 
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środowiska. Proces ten szczególnie uwydatnia się w Europie Środkowo-

Wschodniej. Państwa należące do tej grupy zaledwie od ćwierć wieku funk-

cjonują w systemie demokratycznym. Można powiedzieć, że społeczeństwa 

w tych krajach dopiero uczą się życia i postępowania w nowych dla nich wa-

runkach. Niemal każde wybory dają tutaj szansę nowym ugrupowaniom. 

Niejednokrotnie partie, które po wyborach sprawowały władzę, w przeciągu 

jednej kadencji całkowicie tracę zaufanie społeczne, są marginalizowane w 

procesie wyborczym, a nawet przestają w ogóle istnieć. Nawet ugrupowania 

będące głównymi siłami politycznymi w danym państwie nie mogą być pew-

ne swojego wyniku w kolejnych wyborach. W państwach o ustabilizowanym 

systemie demokratycznym nowym partiom bardzo trudno zaistnieć i osią-

gnąć sukces w postaci możliwości obsadzania stanowisk politycznych. Jednak 

w ostatnich latach dominuje tendencja wzrostu poparcia dla mniejszych 

partii, które po wyborach dopełniają koalicje. Coraz większe znaczenie zysku-

ją ugrupowania radykalne, a także populistyczne [Kosowska-Gąstoł, 2010]. 

W tatach sześćdziesiątych Otto Kirchheimer zaproponował nowe rozwią-

zanie odnoszące się do modelu partii. Według niego ugrupowania zintegro-

wane z potrzebami społeczeństwa zaczęły przeistaczać się w partie wybor-

cze, inaczej zwane catachall people’s party. Ten rodzaj ugrupowań charakte-

ryzuje się rezygnacją z reprezentowania dążeń konkretnej grupy społecznej. 

W zamian partie wyborcze poszukują elektoratu w kręgach społeczeństwa 

możliwie najszerszych. Czynią to poprzez wybieranie takich propozycji pro-

gramowych, które są bardzo uogólnione i mogą zainteresować jak najwięk-

szą masę wyborców. Podstawą bytu tego typu ugrupowań są wyborcy, nie 

zaś szerokie struktury wewnętrzne. Członkowie partii nie angażują się tutaj 

zbytnio w życie i działania swojego ugrupowania, nawet w okresie kampanii 

wyborczych. Przestali oni również pełnić rolę fundatorów działań stronnic-

twa, z którego się wywodzą. Ich rolę przejęły rozliczne grupy interesu. W 

skutek tych zmian programy partyjne zaczęły stawać się bardzo ogólne, nie-

kontrowersyjne, a wręcz rozmyte ideowo. Ugrupowania polityczne zaczęły 

przypominać siebie nawzajem. W tej sytuacji partie obarczone są ryzykiem 

utraty swojej tożsamości w skutek rezygnacji z wyraźnej ideologii. Ta nato-

miast może spowodować brak możliwości zmobilizowania swojego dotych-

czasowego elektoratu.  
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Peter Mair wraz z Richardem S. Katzem zaobserwowali, że pogarszające 

się relacje pomiędzy społeczeństwem a ugrupowaniami politycznymi przeło-

żyły się na nie koniecznie trafne diagnozy, mówiące o kryzysie partii, a nawet 

ich zaniku. Jednak ci dwaj naukowcy zauważyli również, że jeśli zwrócimy 

uwagę na relacje państwo-partia, postrzeganie sytuacji partii ulega diame-

tralnej zmianie.  Okazuje się mianowicie, iż partia pełni funkcję łącznika po-

między państwem a społeczeństwem. Z jednej strony jest ona reprezentan-

tem obywateli w parlamencie, z drugiej zaś strony pełni funkcję rzecznika 

interesów funkcjonariuszy państwowych oraz samego państwa wobec jego 

obywateli. Partie posiadają także swoje interesy, które nie są tożsame z dą-

żeniami czy to państwa, czy obywateli. Co więcej, ugrupowania polityczne za 

swoje działania dla danej grupy mogą oczekiwać zapłaty. Może ona wystę-

pować w różnorodnej postaci. Mogą to być polityczne ustępstwa, wynagro-

dzenie poprzez objęcie urzędu lub korzyści dla partii. Partie nie muszą kon-

kurować pomiędzy sobą w dziedzinie wpływu na politykę. Co prawda w da-

nej kadencji może być urzeczywistniana tylko jedna polityczna opcja, jednak 

pozostałe mogą dokonywać podziału ogółu zasobów, dzięki któremu wszyst-

kie ugrupowania są w stanie przetrwać. Model ten nazywamy kartelem, po-

nieważ określenie to idealnie odzwierciedla relacje pomiędzy partiami. Ry-

walizując ze sobą, ugrupowania te jednocześnie mają świadomość jednoczą-

cego je, wspólnego interesu, którym jest przetrwanie. Partie kartelowe cha-

rakteryzują się również wzrostem wpływów swych członków [Sobolewska-

Myślik, 2005]. 

W dobie rozszerzającej się Unii Europejskiej, postępującej globalizacji 

oraz integracji partie polityczne zaczęły się jeszcze mocniej przekształcać. 

Przemiany te nazywamy europeizacją. Wyróżniamy jej dwa rodzaje – w dół 

oraz w górę. Pierwsza charakteryzuje się inkasowaniu europejskich wzorców 

i implementowaniu ich do systemów państw zarówno tych, które są człon-

kami Unii Europejskiej, jak i krajów spoza tej struktury. Druga natomiast wią-

że się z delegowaniem na europejski poziom odpowiedzialności, zadań i 

funkcji państw członkowskich. Dzięki temu procesowi następuje minimaliza-

cja kosztów toku przystosowawczego. To właśnie tego rodzaju przesunięcia 

obowiązków sprawiają, że coraz liczniejsze obszary z czasem wchodzą w 

kompetencyjny zakres Unii Europejskiej. Podobny dualistyczny proces doty-

czy partii politycznych. Pod wpływem europejskiej integracji partie krajowe 
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ulegają transformacji. Z drugiej zaś strony tworzy się system partyjny na ska-

lę europejską, ponadpaństwowy. Rozwijają się transnarodowe federacje 

ugrupowań politycznych, a także europartii. Europeizację partii rozumiemy 

jako reakcję na modyfikację otoczenia związaną z integracją europejską. 

Odpowiedź ugrupowań politycznych na ten proces wiąże się z adaptacją do 

wzorców obowiązujących w otoczeniu europejskim, przekształcenie niefor-

malnych, a także formalnych regulacji, które mają miejsce na poziomie po-

nadnarodowym oraz ich zaadaptowanie. Reakcja może mieć również charak-

ter obronny rozumiany jako postawienie się partii w opozycji do regulacji 

unijnych oraz jej instytucji. Odpowiedzią na proces integracyjny może być 

również inercja. Dzięki wyróżnieniu tych reakcji unikamy dzielenia partii na 

zeuropeizowane, które dostosowały swój program do wymogów UE oraz 

popierają jej działanie i na niezeuropeizowane, które wykazują się euroscep-

tycznością. Sam proces europeizacji partii politycznych zachodzi bowiem 

niezależnie od tego, jaki stosunek do niego mają poszczególne ugrupowania. 

Dlatego też rozumiemy go jako proces zarządzania dynamiką przez elity par-

tyjne. Dynamika ta nie jest jednak możliwa do pełnego kontrolowania. Zmia-

ny dokonują się na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest opracowanie 

zmian programowych przez partie polityczne. Drugą zmiany w organizacji 

wewnętrznej tych ugrupowań. Trzecią, szerszą płaszczyzną jest zmiana w 

samym systemie partyjnym dotycząca rywalizacji pomiędzy partiami. Czwar-

ta dotyczy relacji rząd – partia, piąta natomiast zakłada współpracę ugrupo-

wań na poziomie ponadnarodowym. Unia Europejska ma jedynie pośredni 

wpływ na proces europeizacji. Przejawia się on raczej poprzez nacisk na rzą-

dy poszczególnych państw członkowskich, który kształtuje współzawodnic-

two oraz inne zachowania partii politycznych na arenie krajowej. Zmiany na 

partiach wymusza sam styl sprawowania władzy w UE. Jest on wielopozio-

mowy, a same ugrupowania polityczne mają mniejsze znaczenie w porów-

naniu z lobbystami, związkami zawodowymi czy organizacjami pozarządo-

wymi. Również sam system partyjny nie opiera się na rywalizacji ugrupowań 

[Pacześniak, 2014]. 

W związku z coraz liczniejszym powstawaniem organizacji międzynaro-

dowych wyłaniają się nowe typy organizacji. W ich gronie znajdują się rów-

nież międzynarodowe związki partii politycznych. Przynależą one do paralel-

nych rodzin partyjnych. Współpraca pomiędzy tymi ugrupowaniami 
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z biegiem czasu przybiera coraz dojrzalsze formy strukturalne.  Pomimo że 

funkcjonują one na poziomie ponadnarodowym, nadal utrzymują charakter 

powszechności – są otwarte dla każdej z partii na świecie, która jest ambasa-

dorem danego kierunku programowego. Współczesne organizacje między-

narodowe partii politycznych swój kształt zawdzięczają działaniom podjętym 

już po II wojnie światowej. Ugrupowania wywodzące się z różnych rodzin 

politycznych zaczęły wymieniać się historycznymi doświadczeniami partii 

robotniczych. Wzrost znaczenia przekazu kierowanego od zjednoczonych 

ponadnarodowo partii oraz zdecydowane poprawienie skuteczności wspól-

nych działań skłaniał ośrodki kierownicze pozostałych partii do przychylniej-

szego nastawienia w stosunku do możliwości współpracy z innymi ugrupo-

waniami. Doświadczenia powojenne uświadamiały, jak wielką przewagę w 

obronie wspólnych wartości można mieć, jeśli zjednoczy się siły. Ponadto dla 

uskutecznienia działań przeciwko zdarzeniom zagrażającym cywilizacji ko-

nieczny jest wspólny wysiłek. Rewolucja informacyjna sprawiła, że prowa-

dzenie działalności publicznej w skali szerszej niż kraj jest praktycznie nie-

możliwe bez wykorzystania struktur międzynarodowych. W dzisiejszych cza-

sach zaczęto uznawać, iż nie jest możliwe skuteczne odznaczenie się w sferze 

polityki bez zdolności do podejmowania działań w przestrzeni globalnej. Dla-

tego też ugrupowania polityczne zaczęły tworzyć międzynarodowe centrale 

[Zięba, 2005]. 

Ważnymi formami współczesnego uczestnictwa politycznego są nowe ru-

chy społeczne. Prognozowało się, iż to właśnie one w najbliższym czasie 

przyczynią się do załamania pozycji partii politycznych. Jednym z bardziej 

znaczących wymiarów korelacji pomiędzy partiami a ruchami społecznymi 

jest problem Nowej Polityki. Jest to określenie dla nowej kategoryzacji socjo-

politycznej.  Wiąże się z wyłonieniem nowych ugrupowań politycznych, któ-

rych geneza sięga właśnie ruchów społecznych.  Sam ruch społeczny jest 

oddolnym i pozbawionym instytucjonalności, wspólnym działaniem ludzi w 

celu zrealizowania łączących ich celów. Mianem tym określamy współczesne 

ruchy feministyczne, pacyfistyczne czy ekologiczne. Efektem ich działania jest 

poruszenie w dyskursie politycznym nowo pojawiających się problemów 

bądź takich, które zostały ponownie poruszone, lecz w innym kontekście niż 

poprzednio. Do przykładów tych pierwszych można zaliczyć postulaty reduk-

cja zagrożeń, które może powodować proces produkcji energii atomowej czy 
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próba wyeliminowania zanieczyszczeń industrialnych. Natomiast przykładem 

tych drugich są zachowanie pokoju, kwestie równouprawnienia, zwiększenie 

partycypacji społeczeństwa w podejmowaniu ważnych decyzji na tle poli-

tycznym. Przyczynami wyłaniania się nowych ruchów społecznych są pro-

blemy demokracji, zmiany systemów wartości oraz dylematy mające swą 

genezę w rozwoju cywilizacyjnym. Ponieważ ludzie wychowani w czasach 

prosperity, którzy nigdy nie zaznali braków materialnych oraz osoby ceniące 

dobra trudno osiągalne zaczynają przelewać swoje zainteresowanie na war-

tości postmaterialne. W dzisiejszych czasach dla ludzi ważne stają się dążenia 

do wysokiej jakości życia, estetyka, udział w procesach decyzyjnych, samore-

alizacja oraz poczucie przynależności. Powyższe kategorie mają swe odzwier-

ciedlenie właśnie w ruchach społecznych. Jeszcze jedną bardzo ważną przy-

czyną powstawania tych ruchów jest kryzys demokracji, który to objawia się 

załamaniem legitymizacji. Ich celem w tym wypadku staje się reforma syste-

mu. Narzędzia działania tych grup mogą być niekonwencjonalne, a nawet 

kontrowersyjne.  Mowa tutaj nie tylko o okupowaniu budynków publicznych, 

ale również o demonstracjach, które mogą mieć nielegalną postać. Jeśli cho-

dzi o jednostki popierające owe ruchy, nie można opisać ich w jednym zbio-

rze. Niejednokrotnie są to osoby całkowicie się od siebie różniące, które po-

łączył wspólny cel. Najmocniej związane z ruchami społecznymi są partie 

ekologiczne [Sobolewska-Myślik, 2005]. 

Ostatnim już aspektem, który pragnę poruszyć, są przedstawiciele nurtu 

antysystemowego. Osoby te mobilizują się podobnie jak w innych ruchach 

społecznych, w celu zmiany swego położenia. Mogą gromadzić się wokół 

celów ekonomicznych, politycznych, bądź symbolicznych, jak na przykład 

feminizm. Co ważne, ruchy antysystemowe nie stoją poza samym systemem, 

są jego częścią. Cechuje je pewna sprzeczność. Występują przeciwko syste-

mowi, jednak kiedy udaje im się wygrać – elity tych frontów bez większych 

problemów obejmują władzę, a co za tym idzie, dokonują biurokratyzacji 

samych siebie. W ten sposób osłabiają spójność wewnętrzną swojego ruchu. 

Wynikiem takiego działania było odsunięcie na boczny tor najaktywniejszych 

działaczy oraz grup interesów, a także dyskredytowanie ideologicznych fun-

damentów ruchu. Ideologiczny kościec pozwalał wskazywać na opresje i 

niedolę obywateli, a na tej podstawie wysuwać roszczenia. Kluczową dla 

wyrażania żądań była dla ruchów ideologia nowoczesności, również dla tych, 
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które same siebie zwały antysystemowymi. W imię nowoczesnej ideologii 

mobilizowane do działania są masy, przeprowadzane są akcje sprzeciwu i 

akty oporu. Jednak zwycięstwo zawsze może być tylko pozorne. Jest samo-

zaprzeczalnym aktem zagłady dla owego ruchu. Tak naprawdę tylko przegra-

na daje korzyści grupom sprzeciwu. System, chociaż wygrywa, jest bardzo 

dużym kosztem, a pobudzone do działania masy nadal są aktywne i gotowe 

do ponownego ataku. Napędzająca je ideologia nie uległa kompromitacji, w 

zamian została podniesiona do dyskursu. Władza musiała zgodzić się na 

pewne ustępstwa. Przegrana zatem przynosi dla ruchów antysystemowych 

większy efekt aniżeli zwycięstwo 

[http://www.rozbrat.org/wallerstein/wstep.htm].  

PODSUMOWANIE 

Partie polityczne jako jeden z podstawowych tworów systemów politycz-

nych ulegają ciągłym przemianom. Spowodowane są one zmieniającym się 

otoczeniem tych ugrupowań. Świat ulega przemianom z dnia na dzień, a co 

za tym idzie, przeobraża się środowisko lokalne i sami ludzie. Zgodnie z zało-

żeniami piramidy Maslowa – w sytuacji braków materialnych ludzie starają 

się w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby fizjologiczne. Następnie mogą 

starać się zaspokoić pragnienia rzędu wyższego. Konkretne klasy społeczne i 

ich interesy były reprezentowane przez odpowiedniego rodzaju partie poli-

tyczne. Jednak w czasach dobrobytu myślimy coraz częściej o środowisku i 

potrzebach samorealizacji czy przynależności. Nie ma już klas, które miały 

swe specyficzne dla siebie dążenia. Nastąpiło zatarcie różnic pomiędzy par-

tiami. Prawica wykrzykuje hasła socjalistyczne, lewica zbliża się do centrum. 

Programy partyjne uległy polaryzacji, aby trafić do szerszego grona odbior-

ców. Partie mające realne szanse na objęcie władzy rzadko zdobywają się na 

odwagę, aby użyć radykalnych haseł. Panuje wszechobecny populizm. Po-

wstanie i rozrost Unii Europejskiej zmusiło partie polityczne do tworzenia 

ponadnarodowych struktur. W odpowiedzi na tak rozległą polaryzację poli-

tyczną powstają kolejne ruchy społeczne oraz antyestablishmentowe. Ich 

świetnej formy można dowodzić na przykładzie sukcesu Donalda Trumpa 

oraz znaczących wyników Kawła Kukiza czy Frontu Narodowego z Marine le 

Pen na czele. 



Anna POLAŃSKA                                                                                                              ASO.A.9(1)/2017/203-215 

215 

Bibliografia 

Dobieszewski A. (red.), Partie polityczne i systemy partyjne, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1971. 

Kosowska-Gąstoł B. (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 

Pacześniak A., Europeizacja polskich partii politycznych, Wydawnictwo 

Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014. 

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. 

Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005. 

Utopistyka Alternatywy historyczne dla XXI wieku, 

http://www.rozbrat.org/wallerstein/wstep.htm (04.06.2017r.) 

Zięba A. (red.), Organizacje międzynarodowe partii politycznych, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 

 

http://www.rozbrat.org/wallerstein/wstep.htm


 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.9(1)/2017.216-225 

 
Karolina OLAK

*
  

Antoni OLAK
**

 

 

RYNEK PRACY A MIGRACJE ZAROBKOWE W OBRĘBIE UNII EURO-
PEJSKIEJ – wybrane zagadnienia 

LABOR MARKET AND MIGRATION within THE EUROPEAN UNION 
 - Selected Issues 

 

Streszczenie: Problematyka migracji jest coraz 
bardziej narastającym zjawiskiem. Ma swoje 
źródło w prozaicznych przyczynach społecz-
nych, warunkach pracy, sytuacji osobistej, ale 
także politycznej. Po wkroczeniu do Unii Euro-
pejskiej oraz strefy Schengen otworzyły się 
nowe rynki pracy dla Polaków. Rodzi to wiele 
szans, ale także wyzwań i zagrożeń dla emigran-
tów, jak i obywateli krajów, do których się oni 
udają. Trendy na świecie i w Europie stanowią  
o większości wyjazdów sezonowych lub czaso-
wych. Polska również staje się coraz bardziej 
atrakcyjnym krajem pod kątem wyjazdów 
zarobkowych, szczególnie dla obywateli  
krajów zza wschodniej granicy kraju. Migracja 
stanowi istotny aspekt integracji europejskiej, 
co ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, 
co przede wszystkim odzwierciedlenie na rynku 
pracy. 
 
Słowa kluczowe: migracja, integracja europej-
ska, rynek pracy 
 

Abstract. The issue of migration is a growing 
phenomenon. It has its source in the mun-
dane social causes , but also working condi-
tions, personal but also political circumstanc-
es,. After joining the European Union and the 
Schengen area new labor markets were 
opened for Poles. This raises many opportuni-
ties, but also challenges and threats for emi-
grants and citizens of the countries to which 
they go. Trends in the world and in Europe 
represent the majority of seasonal or time 
trips. Poland is also becoming an increasingly 
attractive country for paid work, especially for 
people from beyond the eastern border. 
Migration is an important aspect of European 
integration, which has a huge impact on 
economic development, primarily reflected in 
the labor market. 
 
 
Key words: migration, European integration, 
labor market 
 

Received: 05.2017 Accepted 07.2017 

 

                                                           
*
 inż., Uniwersytet Rzeszowski 

**
 prof. nadzw. dr hab.  WSPiA w Lublinie  Katedra  Stosunków Międzynarodowych 



 Karolina OLAK, Antoni OLAK                                                                                        ASO.A.9(1)/2017/216-225 

217 

Wprowadzenie 

Jedną z cech gospodarki wolnorynkowej jest zjawisko bezrobocia. 

W poszczególnych krajach jego skala i struktura różnią się, w jednych natę-

żenie bezrobocia jest słabsze, w innych mocniejsze. Polska należy do tej dru-

giej grupy [Borkowski, Marcinkowski 1996, 20]. Przez okres trwania socjali-

zmu w Polsce utrwalano układ polityczny i społeczny, który pozbawiał społe-

czeństwo samodzielności, spontaniczności oraz kreatywności, co w konse-

kwencji prowadziło do bierności i przekonania o wszechwładzy państwa. 

Rola nadopiekuńczości i ubezwłasnowolnienia ze strony władzy państwowej 

doprowadziły ludzi do koncentracji w sprawach doraźnych, natomiast wolna 

gospodarka wymaga aktywności i spontanicznego działania, a także umiejęt-

ności wyznaczania celów i ich realizacji (nie tylko w skali lokalnej, ale 

i globalnej). Nagła zmiana na rynku pracy zaskoczyła całe społeczeństwo 

[Borkowski, Marcinkowski 1996, 33-36].  Bezrobocie jest obiektem zaintere-

sowania wielu naukowców. Istnieje szeroki wybór publikacji na jego temat, 

często przeprowadzane są badania z nim związane. GUS, czyli Główny Urząd 

Statystyczny na bieżąco obrazuje skalę tego zjawiska [Pilc 2014, 96]. 

Problematyka migracji jest coraz bardziej narastającym zjawiskiem. Ma 

ona swoje źródło w prozaicznych przyczynach społecznych, warunkach pra-

cy, sytuacji osobistej, ale także politycznej. Po wkroczeniu do Unii Europej-

skiej oraz strefy Schengen otworzyły się nowe rynki pracy dla Polaków. Rodzi 

to wiele szans, ale także wyzwań i zagrożeń dla emigrantów, jak i obywateli 

krajów, do których się oni udają. Trendy na świecie i w Europie stanowią  

o większości wyjazdów sezonowych lub czasowych. Polska również staje się 

coraz bardziej atrakcyjnym krajem pod kątem wyjazdów zarobkowych, 

szczególnie dla obywateli krajów zza wschodniej granicy kraju. Migracja sta-

nowi istotny aspekt integracji europejskiej, co ma ogromny wpływ na rozwój 

gospodarczy, co przede wszystkim odzwierciedlenie na rynku pracy. Jedną z 

cech gospodarki wolnorynkowej jest zjawisko bezrobocia. W poszczególnych 

krajach jego skala i struktura różnią się, w jednych natężenie bezrobocia jest 

słabsze, w innych mocniejsze. Polska należy do tej drugiej grupy [Pilc 2014, 

20].  
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Rola nadopiekuńczości i ubezwłasnowolnienia ze strony władzy pań-

stwowej doprowadziły ludzi do koncentracji w sprawach doraźnych, nato-

miast wolna gospodarka wymaga aktywności i spontanicznego działania, a 

także umiejętności wyznaczania celów i ich realizacji (nie tylko w skali lokal-

nej, ale i globalnej). Nagła zmiana na rynku pracy zaskoczyła całe społeczeń-

stwo [Pilc 2014, 33-36]. Bezrobocie jest obiektem zainteresowania wielu 

naukowców. Istnieje szeroki wybór publikacji na jego temat, często przepro-

wadzane są badania z nim związane. GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny 

na bieżąco obrazuje skalę tego zjawiska [Pilc 2014, 96]. 

Wyzwania społeczne i ekonomiczne w społeczeństwach europejskich 

Społeczeństwa europejskie (w szczególności zachodnie) charakteryzują 

się następującymi problemami w obszarze rynku pracy: 

 Utrzymująca się tendencja starzejącego się społeczeństwa (65+); 

 Malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym; 

 Zbyt niska podaż pracy w zawodach wymagających szczególnych kwa-
lifikacji lub w zawodach względnie niskopłatnych. 

Pozwala to na napływ emigrantów, którzy chętniej godzą się na prace nie-

wymagające kwalifikacji, które dla obywateli często są zbyt niskopłatne, by 

ich podjęcie było opłacalne,a dla cudzoziemców często jest to wielokrotność 

wynagrodzenia, które mogą zdobyć w swoim ojczystym kraju. Starzejące się 

społeczeństwo jest także dużym rynkiem dla pielęgniarek, lekarzy oraz opie-

kunów osób starszych. 

Istotnym problemem jest także zróżnicowana sytuacja na rynkach pracy róż-

nych krajów – na jednym z nich występuje duże bezrobocie, a na drugim 

występują niedobory wykwalifikowanych pracowników. Ważną rolę odegrał 

także kryzys, który spowolnił mobilność w obrębie Unii Europejskiej. 

Wbrew pozorom, po rozszerzeniu UE w 2004 roku zmalała liczba obywateli 

Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym, która mieszka w innym unijnym 

kraju i wynosi obecnie 3%  [Konkolewsky 2015, 16]. Migracja pomaga w 

sprostaniu wyzwaniom społecznym, jednak nie jest to do końca wykorzysta-

ny potencjał, ma ona także swoje negatywne skutki i obywatele często mają 

uprzedzenia co do cudzoziemców rzekomo zabierających im pracę. Imigranci 
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często są młodsi od przeciętnego pracownika, mają średnie lub wyższe wy-

kształcenie i wyższe kwalifikacje niż są wymagane na zajmowanych stanowi-

skach. Często są zatrudniani na stanowiskach robotniczych tak, aby wypeł-

niać luki na rynku pracy i godzą się na to ze względu na trudną sytuację na 

rynku pracy w swoim ojczystym kraju [Konkolewsky 2015, 16]. 

Zagrożenia i bariery wynikające z migracji oraz jej wsparcie ze strony UE 

Zagraniczna migracja zarobkowa niesie ze sobą pewne utrudnienia zwią-

zane z barierami kulturowymi, językowymi. Trudno jest także odnaleźć się w 

nowej sytuacji pod kątem administracyjnym, ale także zabezpieczenia socjal-

nego [Konkolewsky 2015, 16].  

Problemem może się także okazać nielegalne zatrudnienie. Imigranci są kon-

kurencją dla lokalnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, co może 

przyczynić się do wyższej stopy bezrobocia wśród imigrantów i ich niestabil-

nej sytuacji. Zostało zawiązanych wiele umów międzynarodowych w zakresie 

zatrudniania pracowników, zapewnienia im zabezpieczenia społecznego oraz 

minimalizowaniu dyskryminacji w przyjmowaniu do pracy i zapewnianiu 

równych szans jako pracowników [Konkolewsky 2015, 16]. 

Sytuacja na europejskim rynku pracy i jej wpływ na migracje zarobkowe 

Można wnioskować, że najniższe bezrobocie utrzymuje się w krajach ta-

kich jak Niemcy oraz Wielka Brytania. Pokrywa się to z obrazem najczęst-

szych wyjazdów Polaków w celach zarobkowych oraz przeprowadzoną ankie-

tą na grupie studentów. Największe bezrobocie wśród młodych występuje w 

Hiszpanii oraz Grecji, gdzie sytuacja utrzymuje się na podobnym poziomie od 

wielu lat. 

Młodzi ludzie w wielu przypadka absolwenci szkół wyższych decydują się 

na migracje ze względu na perspektywy lepszych zarobków, możliwości roz-

woju, wyższy standard życia, godne warunki pracy, chęć zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego, poprawę znajomości języka obcego. Przyczynia 

się do tego także sytuacja polityczna w kraju, która pomimo wyrażanego 

niezadowolenia nie zmienia się od wielu lat [Bera 2011, 22]. Prognozy wska-

zują na zwiększającą się tendencję emigracji do krajów o niskim bezrobociu. 
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Nie można jednak zapominać o spotykanej przez emigrantów deprecjacji ich 

kwalifikacji i zatrudnianiu w zawodach niskopłatnych [Bera 2011, 22]. 

Jak widać, bezrobocie w krajach Unii Europejskiej nie jest równomierne, z 

pewnością inne dane wskazują duże miasta, a inne małe miejscowości. Na 

mapie podano wartości średnie. Kraje z rejonu śródziemnomorskiego wyka-

zują się podwyższonym poziomem bezrobocia. Tendencja ta utrzymuje się 

od wielu lat i szczególnie dotkliwie wpływa przede wszystkim na młode, wy-

kształcone osoby. 

Polski rynek pracy (bezrobocie w podziale na województwa) - zarys problema-

tyki 

W podziale na województwa, największe bezrobocie występuje w woje-

wództwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-

pomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim, lubelskim. Są to wo-

jewództwa o słabo rozwiniętym przemyśle oraz niskim zapotrzebowaniu na 

usługi, co wynika ze stosunkowo niskich średnich zarobków w tych regio-

nach. Natomiast najniższe bezrobocie występuje w województwach takich  

jak wielkopolskie, mazowieckie, śląskie, małopolskie. Jest to związane z du-

żym rozmieszczeniem zakładów przemysłowych w tych regionach i rozwinię-

tym rynkiem usług.  

W ostatnich miesiącach już od początku 2017 roku obserwuje się tendencję 

spadkową w kwestii stopy bezrobocia w kraju. Bezrobocie stopniowo spada, 

a zarazem pojawia się coraz więcej ofert pracy w kraju i zagranicą. Najwięcej 

ofert pojawia się w województwach: małopolskim, mazowieckim, dolnoślą-

skim. Minister Pracy i Polityki Społecznej sygnalizuje, że „spadkowi bezrobo-

cia musi towarzyszyć podwyżka wynagrodzeń i większa stabilizacja zatrud-

nienia”. 

Tab. 1.  Planowana migracja wg województw 

Województwo 
Mieszkańcy planujący 
migrację zarobkową 

(%) Najwyższy % w kraju 
Podkarpackie 16,8 

Opolskie 14,3 
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Warmińsko-mazurskie 13,2 

Mazowieckie 6,4 
Najniższy % w kraju 

Wielkopolskie 8,4 

Źródło: za:  R. Bera, s. 22. 

Z tabeli 1 wynika, że najrzadziej planują migrację osoby zamieszkałe  

w województwach, które charakteryzują się najwyższym średnim wynagro-

dzeniem w kraju. Na emigrację decydują się osoby młode, które nie założyły 

jeszcze rodziny, nie mają kwalifikacji lub wręcz przeciwnie – charakteryzują 

się wyższym wykształceniem lub konkretną specjalizacją. Wyjazdy te są czę-

sto długotrwałe, oznaczają skorzystanie z szansy życiowej [Kolarska-Bobińska 

2007, 7]. Znacznie większą skłonnością do wyjazdów zarobkowych wykazują 

się osoby zamieszkujące rejony mniej zurbanizowane [Wiśniewski 2007, 15-

23]. 

Migracje zarobkowe Polaków po wstąpieniu do UE 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku oraz wstą-

pieniem do strefy Schengen otworzyły się nowe rynki pracy. Nie wywołało to 

nagłych, niekontrolowanych fal wyjazdu z kraju. Kierunki migracji pozostały 

podobne, tj. Niemcy i Wielka Brytania. Odnotowano największy wzrost mi-

gracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Czynnikiem, który decyduje o napływie siły 

roboczej, nie jest pełna liberalizacja jej przepływów, ale występowanie zapo-

trzebowania po stronie pracodawców z danym kraju. Odnotowano także 

tendencję do zmniejszenia liczby wyjazdów sezonowych, a zwiększenia liczby 

wyjazdów długotrwałych. Stopniowo obserwuje się niedobory pracowników 

w Polsce wywołane emigracją, dotyczy to przede wszystkim personelu me-

dycznego. W dniu akcesji Polska została włączona do systemu wzajemnego 

uznawania kwalifikacji zawodowych. Przekłada się to na większe szanse na 

znalezienie zatrudnienia, zmniejszenie dyskryminacji oraz lepsze zabezpie-

czenie społeczne dla osób pracujących zagranicą [Wiśniewski 2007, 15-23]. 

Statystyki – powrót z emigracji 

Wielu Polaków po wyjeździe z kraju, po zdobyciu satysfakcjonującej pra-

cy, ustabilizowaniu swojej sytuacji na obczyźnie, podszkoleniu języka rzadko 

wyraża chęć powrotu. Pojawiają się wtedy opinie, że w danym kraju żyje się 
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lepiej niż w Polsce, zarobki i perspektywy rozwoju są znacznie lepsze [Bera 

2011, 28]. Analizując powody wyjazdów do pracy za granicą, można dojść do 

wniosku, że Polacy w 28% przypadków chcieli uzyskiwać wyższe dochody ze 

swojej pracy, w 17% istotne było zdobycie nowych doświadczeń i nauka języ-

ka, w 17% zdecydowała o tym sytuacja polityczna, a w 11% problemy ze 

znalezieniem satysfakcjonującej pracy w kraju. Jak widzimy, głównym kryte-

rium są względy ekonomiczne, które trudno zwalczać, gdyż zagranicą wyna-

grodzenie jest aktualnie wielokrotnie wyższe [Bera 2011, 28].   

W 79% Polacy podejmują stałą pracę, a w 12% są to dorywcze zajęcia. 

44% z nich jest zadowolonych z pracy i nie zamierza szukać innej, a 38% po-

mimo zadowolenia z pracy zamierza poszukać lepszej. Tylko 12% emigran-

tów polskich jest niezadowolonych ze swojej pracy i poszukuje innej, a 3% 

nie jest zadowolonych i nie wierzy w znalezienie lepszej pracy.  

Tak duże zadowolenie może wynikać z podobieństwa wykonywanej pracy do 

tej w kraju przy znacznie wyższych zarobkach, jak i lepszym dopasowaniu do 

ich kwalifikacji. Istotnymi danymi są badania na temat poziomu życia, aż 88% 

ankietowanych uznało swój obecny poziom życia za wyższy niż w Polsce, za 

porównywalny 9%, a za niższy tylko 6% [Bera 2011, 28]. W kwestii powrotu 

do kraju, 36% ankietowanych jest zdecydowanych na powrót do kraju w 

dłuższej perspektywie czasu. 54% osób uważa swoją decyzję o wyjeździe za 

słuszną pod każdym względem i nie planuje powrotu do kraju. Wiele osób 

jednak obawia się powrotu do kraju ze względu na uznanie tego za porażkę 

w swoim środowisku i we własnej ocenie. Istotne są także problemy ze zna-

lezieniem pracy w Polsce. 

Perspektywy w zakresie zarządzania pozwalające zmniejszać migrację 

Często zapomina się o tym, jak ważnym czynnikiem są warunki pracy w 

Polsce i zniesienie tego do poziomu pracodawcy. Wiele osób ocenia, że wa-

runki pracy nie są godne, wynagrodzenie i system motywacyjny są nieade-

kwatne do wykonywanej pracy oraz ogólna kultura organizacyjna jest niska.  

W Polsce okazuje się to dużym problemem, kapitał ludzki nie jest jeszcze 

tak dostrzegany i ceniony jak w krajach Europy Zachodniej, dlatego trudno o 

jego rozwój. Systemy motywacyjne oparte są na premiach, więc pracownicy 

wykonują swoje obowiązki w obawie przed utratą premii, a nie pod kątem 
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jak najlepszego wykonywania pracy dla siebie i organizacji. Warto zadbać o 

rozwój pracownika w organizacji. Zapewnienie godziwego wynagrodzenia i 

stałe kształtowanie kultury organizacyjnej, gdyż jest ona nieocenioną warto-

ścią.  

Ciekawym rozwiązaniem są także benefity dla pracowników oraz przygo-

towywanie dla nich zabezpieczenia socjalnego. Warto zapewniać informację 

zwrotną na temat wyników pracy. Badacze wskazują, że im wyższy stopień 

postrzeganego wsparcia, tym pracownicy częściej wykazują się zachowania-

mi prospołecznymi. Nie możemy zapominać, że brak wsparcia ze strony ka-

dry kierowniczej decyduje o 75% odejściach z pracy [Turek, Czaplińska, 124]. 

Podsumowanie 

Utrzymująca się tendencja i dalsza perspektywa wzrostu migracji w obrę-

bie Unii Europejskiej zmusza do refleksji nie tylko polityków, pracodawców, 

ale i badaczy naukowych. Dostrzegalna jest coraz silniejsza integracja euro-

pejska, która ma coraz bardziej globalny wymiar. Ogromnym wyzwaniem dla 

kolejnych lat jest zapewnienie w każdym kraju europejskim optymalnego 

poziomu migracji, z zapewnieniem siły roboczej, minimalizacji bezrobocia i 

zadawalającego obywateli poziomu życia. 

Pracownikom często brakuje poczucia utożsamiania się z przedsiębior-

stwem, dlatego znacznie chętniej decydują się na zmianę pracy, jak i prze-

prowadzkę. Warto wprowadzać określone standardy jakości, płacy, trakto-

wania pracowników. Proces ten powinien zaczynać się już od selekcji pra-

cowników, szczególnie managerów, którzy powinni być liderami i swoją po-

stawą i zrozumieniem wspierać działania pracowników.  

Wydaje nam się, iż może znacznie lepsze płace, możliwość rozwoju we-

dług klarownych zasad w postaci ścieżek kariery, bogata kultura organizacyj-

na pozwoliłyby na zatrzymywanie znacznie większej liczby pracowników w 

kraju. 

Bibliografia 

Bera R., Emigranci Polscy w nowym środowisku pracy, Wyd. UMCS Lublin 

2011. 



 RYNEK PRACY A MIGRACJE ZAROBKOWE W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ – wybrane zagadnienia 

 224 

Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia,  Interart, Warszawa 

1996. 

Cyfert S., (red.) Organizacja i kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarzą-

dzania Polskiej Akademii Nauk i SGH w Warszawie, Warszawa 2014. 

Kolarska-Bobińska L., (red.) Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Pola-

ków a polityka państwa, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, War-

szawa 2007. 

Kostrowiecka M., Marczyk M., (red.) Wyzwania XXI wieku a systemy emery-

talne, Poligrafia ZUS Warszawa, Warszawa-Gdańsk 2015. 

Konkolewsky H., Demografia, mobilność i migracje w Europie oraz wpływ 

tych zjawisk na stabilność systemów  zabezpieczenia społecznego, [w:] 

Kostrowiecka M., Marczyk M., (red.) Wyzwania XXI wieku a systemy   

emerytalne, Warszawa-Gdańsk 2015. 

Olak A., Bezpieczeństwo Rodziny w warunkach globalizacji. WSZMiJO w Ka-

towicach. Katowice 2013.  

Olak A., Dziekański P., Pytka S., Marketing Terytorialny – gmina i jej promo-

cja.  Kośice-Ostrowiec- Zagnańsk 2014. B5, ss197, MULTIPRINT, S.R.O. 

Kośice 2014.  

Olak A., Rzepka A., Wykluczenie społeczne. bieda i jej dziedziczenie. Obszary 

Konfliktów społecznych w dobie globalizacji. [w:]  pod red. R. Kordoński, 

O. Kordońska, Ł. Muszyński, Procesy migracyjne we współczesnym świe-

cie: Wyzwania dla społeczności międzynarodowej. T2, Lwowski  Uniwer-

sytet  Narodowy im. Iwana Franki, s. 11-23.  Lwów–Olsztyn 2016.  

Pilc M., Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012,  CeDeWu, 

Warszawa 2014. 

Wiśniewski J., Duszczyk M., Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 

roku [w:] Kolarska-Bobińska L. (red.), Emigrować i wracać. Migracje za-

robkowe Polaków a polityka państwa, Warszawa 2007. 

Turek D., Czaplińska I., Praktyki ZZL, klimat organizacyjny i postrzeganie 

wsparcia menedżerskiego a zachowania… [w:] Cyfert S. (red.), Organizacja 

i kierowanie, Warszawa 2014. 

 
 
 
 



 Karolina OLAK, Antoni OLAK                                                                                        ASO.A.9(1)/2017/216-225 

225 

Netografia 

http://info.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/emigracja+zarobkowa z dn. 
23.04.2017. 
hhttp://biznes.newsweek.pl/bezrobocie-w-polsce-stopa-bezrobocia-w-
polsce-dane-eurostatu,artykuly,358241,1,1,1.html z dn. 23.04.2017. 
http://www.egospodarka.pl/120704,Bezrob-w-Polsce-I-2015,1,39,1.html 
23.04.2017. 
http://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/bezrobocie-spada,a-rosnie-
liczba-ofert-pracy_pr-1450.html z dn. 23.04.2017. 

 

http://www.egospodarka.pl/120704,Bezrob-w-Polsce-I-2015,1,39,1.html
http://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/bezrobocie-spada,a-rosnie-liczba-ofert-pracy_pr-1450.html
http://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/bezrobocie-spada,a-rosnie-liczba-ofert-pracy_pr-1450.html


 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.9(1)/2017.226-236 

 
Agnieszka DŁUGOSZ

*
 

Anna KOZIOROWSKA
**

 

 

 

 

Wykorzystanie laboratorium innowacji i-Lab2 w rozwijaniu kom-
petencji kluczowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy 

 
The use of the i-Lab2 innovation laboratory to develop key competencies  

needed in contemporary labor market 
 
 
 

Streszczenie: Współczesny rynek pracy jest 
bardzo wymagający wobec pracowników. Dziś 
ważne jest, aby pracownik posiadał nie tylko 
wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne na 
danym stanowisku, ale również wiele cech 
szczególnych, które przekładają się na kluczowe 
kompetencje. Opanowanie ich może ułatwić 
młodym ludziom przystosowywać się do 
zmiennych wymogów rynku pracy. W rozwija-
niu kompetencji kluczowych potrzebnych na 
współczesnym rynku pracy (tj. umiejętność 
porozumiewania się, pracy w grupie, myślenia 
twórczego, uczenia się, inicjatywność, twór-
czość, kompetencje informatyczne) z powo-
dzeniem może być wykorzystane laboratorium 
innowacji i-Lab2, które zostało utworzone na 
Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu 
Leonardo da Vinci realizowanego w latach 
2013-2014. 
 
Słowa kluczowe: kluczowe: kompetencje klu-
czowe, rynek pracy, laboratorium innowacji 
 

Abstract. The contemporary labor market is 
very demanding for employees. Nowadays, it 
is important for an employee to have not only 
knowledge and practical skills needed for the 
job, but also many special features which 
translate into key competences. Mastering 
them can help young people adapt to the 
changing demands of the labor market. In 
developing key competences needed in to-
day's job market (i.e. communication skills, 
group work, creative thinking, learning, initia-
tive, creativity, IT competencies) the i-Lab2 
Innovation Laboratory, which was created at 
the University of Rzeszów within the frame-
work of the Leonardo da Vinci project in the 
years 2013-2014, can be successfully used 
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Współczesny rynek pracy 

Postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, prowadzi do dyna-

micznych zmian na rynku pracy. Zdobyte wykształcenie często okazuje się 

niewystarczające, aby mieć i utrzymać pracę. Wymagania pracodawców wo-

bec pracowników wciąż rosną. 

Jednym z rodzajów bezrobocia występującym na współczesnym rynku 

pracy jest bezrobocie strukturalne, będące wynikiem niedopasowania poda-

ży pracowników i popytu na siłę roboczą. Struktura wolnych miejsc pracy w 

skali kraju bądź zawodu nie odpowiada strukturze poszukujących pracy lub 

też bezrobotni nie mają dostatecznych kwalifikacji, aby podjąć pracę na pro-

ponowanych im stanowiskach.  

Według danych Eurostatu w lutym 2017 roku w całej Unii Europejskiej 

bezrobotnych było 19,75 milionów mężczyzn i kobiet, z czego 15,439 miliona 

to bezrobotni w strefie euro. W porównaniu ze styczniem 2017 r., w lutym 

liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 153 tys. osób w UE i o 140 tys. w stre-

fie euro. Mimo że publikowane dane wskazują na poprawę sytuacji na rynku 

pracy, to nadal wielkim problemem jest bezrobocie wśród osób młodych, 

kończących edukację. Wejście na rynek pracy jest wciąż bardzo trudne.  

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia Polaków w 

wieku 15–24 lata wynosiła w I kwartale 2017 roku 15,3% 

[http://rynekpracy.org/x/946883, ostatnia aktualizacja 05.06.2017 r.].  

Większość bezrobotnych rejestrujących się w Urzędach Pracy to osoby o 

stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród 

bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz 

gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 26,3% 

i 27,3% w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu września 

2016 r.). Obie te populacje łącznie stanowiły 53,6% ogólnej liczby bezrobot-

nych. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych 

legitymowało się 22,0% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 

10,9%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 13,5%  [Główny Urząd Sta-

tystyczny, Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2016 roku, Warszawa 2016, s. 

18, file:///C:/Users/ad/Downloads/bezrobocie _rejestrowane_1-

3kw_2016.pdf]. 

http://forsal.pl/tagi/unia-europejska
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Obecnie wykształcenie wyższe postrzegane są jako warunek konieczny, 

ale niewystarczający do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Dziś 

od pracowników wymaga się nie tylko wiedzy i umiejętności praktycznych 

potrzebnych na danym stanowisku pracy, ale również wielu cech szczegól-

nych takich jak: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność 

pracy w grupie, mobilność, przedsiębiorczość, umiejętność formułowania 

problemu i jego rozwiązywania, dostosowywanie się do niespodziewanych 

sytuacji, twórczość, kreatywność, innowacyjność itp. Te cechy przekładają się 

na kluczowe kompetencje człowieka potrzebne na współczesnym rynku pra-

cy. Rynek pracy ewoluuje w kierunku rynku kompetencji [Furmanek 2006: 

298].  

 
Kompetencje oczekiwane na rynku pracy  

Eksperci analizujący rynek pracy wiele uwagi poświęcają kompeten-

cjom, jakie powinni mieć pracownicy. Pojęcie „kompetencja” pochodzi od 

łac. competentia – odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania, 

rezultat procesu uczenia się [Okoń 2004: 185]. Kompetencja to zakres 

uprawnień, pełnomocnictw, zakres działalności jakiejś instytucji, zakres 

spraw podlegających jakiemuś organowi, zakres czyjejś wiedzy, umiejętności 

lub odpowiedzialności [Słownik wyrazów obcych PWN 1995].  

Cechą charakterystyczną kompetencji jest to, że są one zawsze katego-

rią podmiotową, kompetencje są właściwością określonej osoby [Strykowski 

2003: 23]. Ponadto kompetencje: 

- mają ograniczony zasięg przedmiotowy i społeczny, wskazują na to, 

czego dotyczą i wobec kogo są przejawiane; 

- mają charakter dynamiczny, podlegają przeobrażeniom w toku życia 

człowieka; 

- należą do dyspozycji wyuczalnych, które jednostka może nabyć w to-

ku edukacji, a także przez wykorzystywanie swego życiowego do-

świadczenia; 

- proces nabywania kompetencji zachodzi zawsze w określonym kon-

tekście, odbywa się w konkretnym układzie sytuacji typowych dla 

danej instytucji bądź środowiska; 
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- ich cechą jest generatywność i transferowalność, czyli możność 

przenoszenia się na inne dziedziny aktywności jednostki i tworzenia 

się nowych kompetencji [por. Stech 2002: 14]. 

W życiu codziennym człowiek działa na dwóch płaszczyznach – jedna to 

nabywanie kompetencji, druga to ich wykorzystywanie. Kompetencje nie są 

cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawo-

dowym i życiowym człowieka. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development – OECD) analizuje kompetencje z 

dwóch perspektyw: ekonomicznej oraz społecznej [Marszałek 2011]. Biorąc 

pod uwagę aspekt ekonomiczny, kompetencje: 

‒ zwiększają produktywność oraz konkurencyjność na rynku 

‒ podnoszą poziom zatrudnienia dzięki rozwojowi wykwalifikowa-

nej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

‒ tworzą klimat dla innowacyjności w świecie zdominowanym 

przez globalną konkurencję. 

Z kolei kompetencje w aspekcie społecznym przyczyniają się do: 

‒ zwiększenia udziału jednostek w instytucjach demokratycznych 

‒ spójności społecznej oraz sprawiedliwości 

‒ wzmocnienia praw człowieka i jego autonomii jako przeciwwagi 

dla zwiększających się nierówności w skali świata oraz marginali-

zacji jednostek [Marszałek 2011]. 

Kompetencje można klasyfikować, uwzględniając różne kryteria:   

1) ze względu na zasięg wyróżnia się kompetencje powszechne, które są 

rezultatem kształcenia ogólnego oraz specyficzne, np. w jakiejś dziedzi-

nie lub zawodzie; 

2) ze względu na źródło można mówić o kompetencjach ogólnych – uni-

wersalnych, które można osiągnąć na różnych przedmiotach oraz kom-

petencjach przedmiotowych; 

3) ze względu na stopień ogólności można wyróżnić kompetencje kluczo-

we, o wysokim stopniu ogólności, oraz szczegółowe, które odnoszą się 

do wycinka rzeczywistości; 

4) ze względu na dziedzinę życia wyróżnia się m.in. kompetencje politycz-

ne, ekonomiczne, społeczne; 
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5) ze względu na rolę w generowaniu określonych zachowań wyróżnia się 

kompetencje wyjściowe (adaptacyjne), dojrzałe (rekonstrukcyjne), 

transgresyjne (otwartość na zmiany oraz konflikty) oraz rdzeniowe 

(esencjalne, emancypacyjne) [Czerepaniak-Walczak, 1999: 64]. 

W zróżnicowanej edukacyjnie Europie ważnym zadaniem staje się wy-

odrębnienie spośród całego spektrum kompetencji – kompetencji kluczo-

wych, wspólnych i najważniejszych dla wszystkich [Sielatycki 2005: 4]. 

W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie (2006/962/WE) Parlament Europejski i Rada zalecają pań-

stwom członkowskim UE rozwijanie oferty kompetencji kluczowych dla 

wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe życie. Kompetencje 

kluczowe zdefiniowano w tym dokumencie jako połączenie wiedzy, umiejęt-

ności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, któ-

rych wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, 

bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia [Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006, Załącznik „Kompetencje kluczowe w 

uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”]. 

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;  

2) porozumiewanie się w językach obcych; 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne;  

4) kompetencje informatyczne;  

5) umiejętność uczenia się;  

6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 

8) świadomość i ekspresja kulturalna [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

30.12.2006, Załącznik „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie 

– europejskie ramy odniesienia”]. 

Zakresy wielu z wymienionych kompetencji częściowo pokrywają się i 

uzupełniają na wzajem. Każda z kompetencji kluczowych może przyczynić się 

do lepszego życia w społeczeństwie. 

Rozwijanie kompetencji kluczowych nie realizuje się jako samodzielnego 

obszaru aktywności, ale włącza się je w zasięg określonych przedmiotów 
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poprzez dobór odpowiednich metod i form kształcenia. Kompetencje mają 

istotne znaczenie w społeczeństwie wiedzy i gwarantują większą elastycz-

ność pracownika, umożliwiając szybsze dostosowanie się do ciągłych zmian 

w świecie. Posiadanie wybranych kompetencji kluczowych staje się we 

współczesnym świecie istotniejsze od posiadania szerokiej wiedzy. 

Zdaniem J. Figla, członka Komisji Europejskiej odpowiedzialnego m. in. 

za kształcenie młodzieży, poziom kompetencji danej osoby wpływa na jej 

motywację i satysfakcję zawodową w miejscu pracy, co ma z kolei wpływ na 

jakość wykonywanej przez nią pracy [J. Figiel, Kompetencje kluczowe w ucze-

niu się przez całe życie [w:] Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe 

życie. Europejskie Ramy Odniesienia,ec.europa.eu/dgs/ed.... [28.09.2013]. 

Każda z kompetencji kluczowych oparta jest o konkretne umiejętności i wie-

dzę, które zdobyć mają uczniowie, oraz postawy, które mają w sobie wy-

kształcić, zgodnie z zasadą, że najważniejsze są efekty uczenia się [Domagała-

Kręcioch, Majerek 2014: 69-70]. 

Eksperci badający rynek pracy wskazują, że człowiek w ciągu swojego 

życia będzie kilka razy zmieniał wykonywany zawód. Kompetencje zdobyte 

na etapie szkoły nie zapewnią pracy do końca aktywności zawodowej. Aby 

mieć i utrzymać pracę, trzeba podejmować trud rozwijania i zdobywania 

nowych kompetencji oczekiwanych na współczesnym rynku pracy. W tym 

celu z powodzeniem można wykorzystać laboratorium innowacji i-Lab2 po-

wstałe na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu Leonardo da Vinci 

„Laboratoria innowacji dla zapewnienia jakości kształcenia zawodowego”. 

 
Wykorzystanie laboratorium innowacji i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji klu-
czowych  

Główną ideą laboratorium innowacji i-Lab jest wykreowanie prze-

strzeni, w której grupy i zespoły mogą zgłębiać i rozwijać proces myślenia 

oraz działania poza standardowymi granicami opartymi na założeniach i 

ograniczeniach [por. Bednarczyk 2008: 11].  

Cechą charakterystyczną istniejących i-Labów jest to, że nie ma 

dwóch takich samych. Tworząc laboratorium, należy pamiętać o spełnieniu 

kilku warunków np. laboratorium powinno być położone w takiej części bu-

dynku, gdzie panuje spokój. Wchodząc do laboratorium, powinniśmy mieć 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_pl.pdf
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wrażenie, że przenosimy się do innej rzeczywistości, która jest bezpieczna i 

pobudzająca twórczo. Na Uniwersytecie Rzeszowskim i-Lab tworzą dwa po-

mieszczenia położone obok siebie – sala komputerowa (zdjęcie 1) i sala do 

twórczej pracy w grupach (zdjęcie 2).  

 
 
 
 
 
 
 

    zdjęcie 1 Sala komputerowa                       zdjęcie 2 Sala do twórczej pracy 

          
Drugim ważnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania labo-

ratorium jest oprogramowanie VirtualBrainstorm (VBS) stworzone dla po-

trzeb i-Labu przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Opro-

gramowanie to daje wiele możliwości np. anonimowego wpisania pomysłów, 

przeczytania pomysłów wpisanych przez inne osoby, przeglądania plików 

dołączonych przez prowadzącego zajęcia (jeśli takie zostały przygotowane), 

głosowania na pomysły, zapoznania się z raportem przebiegu zajęć. 

Kolejnym ważnym elementem jest moderacja, której celem jest sty-

mulowanie procesu tworzenia, poprzez wykorzystanie nie tylko otoczenia i 

technologii, ale również dynamiki pracy grupy oraz innych technik służących 

do zarządzania procesem tak, aby uczestnicy wykorzystywali swoje pomysły 

w sposób najbardziej efektywny. Moderowanie sesji realizowanych w i-Labie 

jest niezbędne dla zagwarantowania ich efektywności i osiągnięcia przez 

grupę sukcesu. Poza zaplanowaniem i prowadzeniem sesji moderator spo-

rządza końcowe sprawozdanie z pracy wykonanej w i-Labie, łącznie z wyka-

zem zgłoszonych pomysłów i zdjęciami tego, co zostało zapisane na tablicach 

podczas sesji. 

Przeprowadzenie sesji wymaga dobrego przygotowania przez mode-

ratora i pracownika technicznego, którzy muszą wspólnie omówić przed 

sesją jej cele i przebieg. Ważny jest nie tylko wybór tematu sesji, który powi-

nien być na miarę możliwości grupy i na tyle interesujący, aby zachęcił 

uczestników do pracy. Ważne jest też, aby mieć podstawową wiedzę 

o uczestnikach (kim są, czy wszyscy będą się znać czy też będą osoby obce, 
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czy wszyscy będą w tym samym czy różnym wieku, czy uczestnicy będą ak-

tywni w czasie sesji  czy też trzeba będzie ich zachęcać do pracy?), sprawdzić, 

czy oprogramowanie działa, przygotować materiały potrzebne do przepro-

wadzenia sesji.   

Moderator rozpoczyna sesję od stworzenia odpowiedniej atmosfery, 

wykorzystując dowolne ćwiczenie, które ma uczestników wyciszyć, rozluźnić, 

wprowadzić w dobry nastrój oraz dać możliwość lepszego  poznania się. 

Przykłady ćwiczeń możliwych do wykorzystania można znaleźć m.in. w opra-

cowaniu Laboratorium Innowacji – Przewodnik Dobrych Praktyk, red. D. Ko-

prowska, Radom 2014 [s. 73-78]1. Ważne jest aby w czasie pracy uczestnicy 

zapomnieli o wszystkim co nie ma związku z tematem sesji. Usytuowanie 

laboratorium w takiej części budynku, gdzie panuje cisza oraz jej nietypowy 

wystrój ma pomóc w osiągnięciu tego celu.   

Następnie moderator wyjaśnia cel sesji (rozwiązanie problemu) i 

sposób pracy (wykorzystanie możliwości oprogramowania VBS ). Czas na 

wpisywanie pomysłów to zazwyczaj 20-30 minut. W tym czasie moderator 

może zadawać pytania, które mogłyby naprowadzić na rozwiązanie proble-

mu a nawet wpisać swój pomysł, korzystając z tego, że pomysły są anoni-

mowe i nikt nie wie, kto jest autorem konkretnego pomysłu. Po upływie cza-

su przewidzianego na wpisywanie pomysłów uczestnicy wybierają najlepszy 

pomysł. Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem możliwości oprogramo-

wania VBS w sposób tajny. Każdy uczestnik ma możliwość przydzielenia 10 

punktów jednemu pomysłowi lub po kilka punktów kilku pomysłom, wyko-

rzystując max. 10 punktów. Wynik głosowania jest dostępny wszystkim 

uczestnikom. Program daje możliwość wygenerowania czterech rodzajów 

raportu: 

- ranking według pomysłów (według liczby uzyskanych punktów) 

- wszystkie pomysły (bez uwzględnienia wyników punktowania) 

- ranking według grup pomysłów (grupy pomysłów według liczby 

uzyskanych punktów) 

                                                           
1
 Publikacja stanowi element wdrożenia w latach 2012-2014 projektu Leonardo da 
Vinci, dedykowanego rozwojowi koncepcji i-Lab oraz jej implementacji w obszarze 
edukacji zawodowej: Laboratoria innowacji dla zapewnienia jakości kształcenia i 
szkolenia zawodowego (i-Lab2), 2012-1-PL1-LEO05-27430.  
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- pomysły w grupach (bez uwzględnienia wyników punktowania).  

Po wybraniu 2 najlepszych pomysłów uczestnicy przechodzą do drugiej sali, 

gdzie zamiast ławek są małe szklane stoliki i wygodne fotele. Zadaniem 

uczestników jest rozwinięcie najlepszych pomysłów. W tej części sesji 

uczestnicy przez około 60 minut pracują w małych, kilkuosobowych grupach. 

Po upływie czasu przeznaczonego na doprecyzowanie i rozwinięcie pomysłu 

każda grupa prezentuje efekty swojej pracy. Zajęcia podsumowuje modera-

tor, wskazując na użyteczność zdobytej wiedzy i umiejętności. 

 
Wnioski 

Laboratorium innowacji i-Lab2 można z powodzeniem wykorzystać w celu 

rozwijania wielu kompetencji kluczowych potrzebnych na współczesnym 

rynku pracy, tj. kompetencje twórcze, innowacyjne, komunikacyjne, infor-

macyjne, pracy w grupie itp. Zajęcia mogą być prowadzone w różnych gru-

pach: uczniów, studentów, dorosłych pracujących i bezrobotnych, w grupach 

w których uczestnicy się znają, ale też w grupie osób, które w laboratorium 

spotkały się pierwszy raz.  

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego scenerii, co 

sprzyja stworzeniu innego, specyficznego klimatu, potęguje przyjemne do-

znania, pośrednio motywuje do aktywnego udziału w sesji, daje możliwość 

różnego rodzaju aktywności (mówienie, pisanie, rysowanie, praca przy kom-

puterze, praca w grupie). 

Przeprowadzenie zajęć w laboratorium wymaga nie tylko wybrania od-

powiedniego problemu do rozwiązania, przygotowania materiałów (nie tylko 

w wersji papierowej, ale też różnego rodzaju załączników), ale też umiejęt-

ności psychologicznych (jak zintegrować grupę, zachęcić do pracy) i informa-

tycznych (maksymalne wykorzystanie możliwości stworzonych przez opro-

gramowanie VBS). Aby w czasie sesji wypracować dobre pomysły, potrzeba 

czasu, dlatego sesje w laboratorium powinny trwać nie mniej niż 3 godziny 

lekcyjne. Bardzo dobre rezultaty można uzyskać, wracając do problemu na-

stępnego dnia lub po kilku dniach. 
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IMPLEMENTANTION OF SECURITY SYSTEMS BASED ON JUNIPER NETWORK 
DEVICES 

Streszczenie: Główną tematyką poruszaną w 
niniejszym artykule są zagadnienie związane z 
zabezpieczeniami urządzeń firmy Juniper. W 
pierwszym części objaśnione zostały zagadnie-
nia teoretyczne związane z dostosowywaniem 
zabezpieczeń do potrzeb użytkownika. Zawarto 
w nim między innymi podstawowe zasady 
konfiguracyjne, strefy bezpieczeństwa i strefy 
funkcjonalne, charakterystykę zapory sieciowej 
czy opis protokołu 802.1X. W drugiej części 
artykułu zostały przedstawione przykładowe 
konfiguracje urządzeń sieciowych o różnym 
stopniu trudności. Implementacje tychże sys-
temów zostały przeprowadzone w laborato-
rium wyposażonym w sprzęt marki Juniper. 
Efektem końcowym są instrukcje dla początku-
jących użytkowników urządzeń sieciowych 
firmy Juniper. Zawarte w tej części implemen-
tacje zostały wykonane na wirtualnych urzą-
dzeniach korespondującymi z fizycznym sprzę-
tem. 
 
Słowa kluczowe: system sieciowy, router, ro-
uting, protokół sieciowy 
 

Abstract. The main assumption of the follow-
ing article is to create instructions to support 
management of Juniper network devices. The 
main subjects of the article are security issues. 
In the first chapter, theoretical subjects relat-
ed to security adjustment were explained. It 
includes basic configuration rules, security and 
functional zones, polities, characterization of a 
firewall or a description of protocol 802.1X 
protocol. The practical part included in the 
second chapter was presented on examples 
of security configurations, which were divided 
according to difficulty level. The implementa-
tion of these security systems was conducted 
on Juniper devices. Its  final result are instruc-
tions for beginning administrators of Juniper 
devices. The implementation included was 
performed on virtual equipment which fully 
corresponds with the physical one. 
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WSTĘP 

W dobie ciągłego rozwoju sieci komputerowych i aplikacji sieciowych 

stale rośnie potrzeba poprawy jakości i bezpieczeństwa usług oraz sprzętu 

oferowanego na rynku IT. Nie brakuje bowiem obecnie zorganizowanych 

grup, których celem jest atakowanie firm, banków, jak również zwykłych 

ludzi. Motywacją dla przestępców jest chęć odniesienia korzyści finansowej. 

Z powodu ataków cybernetycznych straty firm sięgają miliardów dolarów. 

Konkurencja na rynku dostawców sprzętu sieciowego jest bardzo duża. Wiel-

kie firmy konkurują między sobą w walce o pozyskanie nowych klientów. 

Podczas doboru odpowiedniego dostawcy osoby odpowiedzialne za system 

sieciowy biorą pod uwagę elastyczność konfiguracji, cenę oraz poziom za-

bezpieczeń. Nie bez znaczenia są również aktualizacje oprogramowania 

sprzętu. Obecnie walka o prym na rynku dostawców rozwiązań sieciowych 

odbywa się pomiędzy dwoma firmami –Cisco Systems oraz Juniper Ne-

tworks. Obie wyżej wymienione prześcigają się w coraz to nowszych rozwią-

zaniach i systemach wprowadzanych do swoich urządzeń. Celem niniejszego 

artykułu jest stworzenie przewodnika dla początkujących użytkowników oraz 

przyszłych administratorów urządzeń sieciowych marki Juniper Networks. 

Firmy, która jest alternatywą dla bardzo szeroko rozpowszechnionych roz-

wiązań firmy Cisco. Głównym tematem poruszanym w artykule są kwestie 

dotyczące bezpieczeństwa i implementacji systemów zabezpieczeń, począw-

szy od prostych procedur zabezpieczenia sprzętu, poprzez tworzenie stref i 

polis dla ruchu sieciowego, kończąc na implementacji narzędzi autoryzacji 

takich jak protokół 802.1X – RADIUS czy ustawień zapory sieciowej. 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA REALIZOWANE NA URZĄDZENIACH FIRMY JUNIPER 

Juniper Networks to firma założona w 1996 roku z główną siedzibą w Sun-

nyvale w Kalifornii. Obecnie biura znajdują się w 43 krajach na całym świecie. Kon-

cern zatrudnia blisko dziesięć  tysięcy osób do obsługi kilkuset znaczących klien-

tów. Oferta firmy skierowana jest do wszystkich korporacji, dla których najistot-

niejsza jest jakość, szybkość obsługi, bezpieczeństwo oraz cena produktu. Juniper 

Networks zajmuje się nie tylko tworzeniem sprzętu sieciowego, ale również spe-
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cjalizuje się w rozwiązaniach do przechowywania danych w chmurze czy tworze-

niu dużych centr danych. Firma posiada również rozbudowany system szkoleń dla 

wszystkich osób, które chcą bliżej zapoznać się z ich technologią. Ponadto w ra-

mach poprawy poziomu bezpieczeństwa koncern współpracuje z następującymi 

jednostkami: Vectra Networks, ThreatSTOP, Sophos, RSA Security, CipherCloud 

czy rosyjskim potentatem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa KasperskyLab. 

Wszystkie wyżej wymienione korporacje są w ścisłej czołówce najbardziej znaczą-

cych spółek na rynku informatycznym i telekomunikacyjnym. Zatem wskazuje to 

na bardzo duże zainteresowanie i wysoki poziom zaufania do marki Juniper. Juni-

per Network może pochwalić się własnym sieciowym systemem operacyjnym 

Junos OS. Opracowany na potrzeby rozbudowanych operacji routingu, przełącza-

nia oraz dla zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa zarówno dla urzą-

dzeń fizycznych, jak i wirtualnych. Oprogramowanie instalowane jest w urządze-

niach sieciowych, jak również możliwe jest uruchomienie go w chmurze[1]. Spe-

cjalnym projektem stworzonym do tworzenia wirtualizowanych środowisk jest 

Junosphere Cloud. Umożliwia on użytkownikom utworzenie oraz pracę na zinte-

growanym sieci opartej na systemie operacyjnym Junos OS. Junosphere Cloud 

posiada swoje podprojekty, które służą modelowaniu, szkoleniu oraz sprawdzaniu 

różnych scenariuszy sieci komputerowych [2].  

PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 

 Implementacje systemów zabezpieczeń oraz ochronę zintegrowanego i 

złożonego systemu sieciowego można podzielić na dwie główne kategorie. Pierw-

szą z nich jest zabezpieczenie samego sprzętu sieciowego, natomiast drugą jest 

zagwarantowanie dostępu do sieci tylko użytkownikom zautoryzowanych przez 

system.Pracę z urządzeniami sieciowymi powinno rozpocząć się od utworzenia 

wygodnego dla użytkownika środowiska. Istotnym jest, aby sprzęt został odpo-

wiednio przygotowany do pracy. Ułatwia to administratorowi zarządzanie, kory-

gowanie ustawień bądź szybkiej reakcji w sytuacji kryzysowej. Równie istotne jest, 

żeby zasoby sieciowe były pod opieką administratorów, którzy są uprawnieni do 

zmiany konfiguracji. Podstawowymi czynnościami, które zostają wykonane tuż po 

pierwszym uruchomieniu sprzętu, są ustawienie nazwy dla urządzenia (device’s 

host-name) oraz hasła administratora (root password). Administrator również 
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może stworzyć konto do zarządzania sprzętem sieciowym, które będzie posiadać 

takie same uprawnienia jak wyżej wspomniane konto root. System Junos OS jest 

zaimplementowany we wszystkich urządzeniach firmy Juniper Networks. Oznacza 

to, że każdy sprzęt sieciowy, który został uruchomiony, jest gotowy do konfiguracji 

wstępnej. Domyślnie konto administratora nie jest zabezpieczone hasłem, dlatego 

też przy pierwszym uruchomieniu niezbędne jest, aby administrator ustawił za-

bezpieczenie, które uniemożliwi niepowołanym osobom dokonywanie zmian w 

konfiguracji sprzętu. Konto administratora ma żadnych ograniczeń, dlatego też z 

poziomu takiego konto można ustawić wszystkie parametry urządzenia. Dla każ-

dego sprzętu sieciowego niezbędne jest ustawienie hasła. Warto nadmienić, iż 

hasło powinno być dobrze skonstruowane – powinno zawierać małe i duże litery, 

cyfry oraz znaki specjalne, ponadto przechowywane powinno być w bezpiecznym 

miejscu, do którego dostępu nie mają osoby niepowołane. Urządzenia marki Juni-

per Networks umożliwiają ustawienie trzech różnych rodzajów haseł: niezaszyfro-

wane, zaszyfrowane, szyfrowanie z użyciem publicznego klucza SSH. Nazwa urzą-

dzenia pomaga administratorowi w zarządzaniu siecią, ma to również swoje prze-

łożenie na bezpieczeństwo. Utworzenie konta, które będzie posiadać uprawnienia 

do wprowadzania zmian w urządzeniu jest również istotne dla poprawy jakości 

bezpieczeństwa sieci komputerowej. Konto takie nie jest kontem nadrzędnym – w 

przeciwieństwie do konta root [3].  

STREFY BEZPIECZEŃSTWA TRUST, UNTRUST I POLIS 

Specjaliści w firmie Juniper Networks położyli duży nacisk na implementa-

cje niezwykle silnych i niezawodnych mechanizmów bezpieczeństwa. Urządzenia z 

rodziny Juniper SRX mają zaimplementowane zapory ogniowe, które skutecznie 

potrafią zablokować niechciany ruch w sieci czy przedstawiony w niniejszym arty-

kule moduł tzw. stref. W celu doprowadzenia do wymiany pakietów między kom-

puterami należy poprawnie określić strefy bezpieczeństwa (security zones) oraz 

stworzyć polisy (policies). Domyślnie urządzenia mają skonfigurowane dwie strefy 

– trust (zaufaną) i untrust (niezaufaną) oraz polisę trust-to-untrust (zaufana do 

niezaufanej). Strefami nazywamy logiczne przypisanie interfejsów urządzenia do 

poszczególnych grup, których działanie oparte będzie ma wzajemnej relacji stwo-

rzonej za pomocą polisy. Strefę bezpieczeństwa może tworzyć jeden, dwa lub kilka 

interfejsów. Uzależnione jest to od potrzeb i rozległości sieci. 
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Rysunek 1. Przykładowa topologia sieciowa firmy z podziałem na strefy. 

Powyższy przykład prostej topologii sieciowej z podziałem na strefy bezpieczeń-

stwa pokazuje, w jakich sytuacjach przydatna może być ta funkcjonalność. Zarów-

no dyrekcja, jak i pracownicy produkcyjni podłączeni do jednego routera nieko-

niecznie muszą nawiązać między sobą połączenie - zależne jest to od tworzonych 

polis oraz jakie uprawnienia zostały nadane [4]. System umożliwia określenie, 

jakiego typu ma być stworzona strefa. W urządzeniach siwciowych rozróżniamy 

dwa typy stref – funkcjonalną i bezpieczeństwa. Strefy funkcjonalne kofiguruje się 

najczęściej w celu adminiatrowania interfejsami, przez które konfigurujemy urzą-

dzenia sieciowe.  

ZAPORY SIECIOWE W URZADZENIACH JUNIPER 

Głównym zadaniem zapory jest utrzymanie bezpieczeństwa w sieciach korpora-

cyjnych czy dla komputerów zwykłych użytkowników. Z reguły działanie takiego 

narzędzia bezpieczeństwa jest automatyczne i nie wymaga poświęcania dużego 

nakładu pracy w celu dobrania odpowiednich ustawień. Oznacza to, że dla nieko-

mercyjnych użytkowników nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi aktywnościa-

mi administracyjnymi [7]. Zapory systemowe są instalowane automatycznie wraz z 

instalacją systemu operacyjnego. Przykładem mogą być systemy operacyjne z 

rodziny Windows zarówno typu desktop, które przeznaczone są dla zwykłych 

użytkowników, jak również dla serwerów używanych w firmach. W drugim przy-

padku szczególnie istotne jest, aby poziom zabezpieczeń utrzymać na wysokim 

poziomie. Bardziej zaawansowany użytkownik może sam wybierać, które aplikacje 

będą blokowane. Mimo stworzonych reguł mogą zostać one wyłączone (przydat-
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ne w wypadku, gdy zapora blokuje ruch, którego użytkownik jest pewny, że jest 

bezpieczny). Zapora sieciowa ma za zadanie zablokować wszelki nieautoryzowany 

ruch ze strony osób niepowołanych. Ruch pakietów generowany jest na wiele 

sposobów – przykładowo za pośrednictwem poczty e-mail, wirusów, robaków, 

programy typu „spyware”. Złośliwe oprogramowanie szuka luk w systemach i tam 

właśnie stara się zaatakować. Praca zapory sieciowej to ciągłe badanie i analiza 

nadchodzących i wychodzących pakietów. Sprawdzane są wszelkie możliwe cechy 

pakietu. Mimo że zapora działa nieprzerwanie, nie ma żadnego wpływu na jakość i 

poprawność połączenia.  

 

 

Rysunek 2. Schemat topologii sieciowej z użyciem zapory sieciowej. 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje zapór sieciowych – filtr pakietów i bramy proxy 

(bramy programowe). Zasada działania filtra pakietów jest bardzo prosta. Spraw-

dzane są następujące wartości w polach pakietu: źródłowy i docelowy adres IP, 

protokół, porty źródłowe oraz docelowe, flagi nagłówków TCP, kierunek (przycho-

dzący bądź wychodzący), informacje o fizycznym interfejsie [8]. Utworzone wa-

runki do spełnienia przez pakiet są odpowiednio albo akceptowane, albo bloko-

wane. Brama proxy w odróżnieniu od filtra pakietów nie jest przesyłana w obrębie 

sieci lokalnej, lecz prowadzona jest translacja, która pełni funkcję pośrednika mię-

dzy serwerem i klientem [9]. Mimo że zapory sieciowe są bardzo zaawansowany-

mi mechanizmami ochrony przed potencjalnymi atakami, to nie są w stanie w 

pełni zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwa. Ważnym elementami są również 

programy antywirusowe i zwykła ludzka ostrożność. 

PROTOKÓŁ 802.1X – RADIUS 

IEEE 802 jest grupą standardów, która znalazła zastosowanie w sieciach przewo-

dowych i bezprzewodowych. Służy do kontrolowania dostępu użytkowników do 
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zasobów sieci komputerowej. Działa w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza 

danych). Protokół 802.1X (RFC 3580) stał się potężnym narzędziem zwiększającym 

bezpieczeństwo sieci komputerowych. 802.1X jest protokołem uwierzytelniają-

cym. Oznacza to, że użytkownik chcący zalogować się do sieci komputerowej 

wcześniej, musi zostać pozytywnie zautoryzowany [10]. 802.1X opiera się na para-

dygmacie AAA – skrót pochodzący od angielskich słów oznaczających kolejno Au-

thentication, Authorization, Accouting. Autentykacja, czyli uwierzytelnianie, od-

powiada za identyfikowanie tożsamości użytkowników próbujących nawiązać 

połączenie. Autoryzacją nazywa się mechanizm nadawania uwierzytelnionym 

użytkownikom zabezpieczonych zasobów (dostępu) do sieci. Ostatnią funkcją jest 

zbieranie informacji przez serwer o ruchu generowanym przez użytkownika. 

Trzema składnikami komunikacji dla 802.1X są: suplikant - każda jednostka próbu-

jąca nawiązać połączenie z siecią, urządzenie pośredniczące (ang. authenticator) – 

jest nim zazwyczaj przełącznik sieciowy bądź router,  serwer uwierzytelniający – 

dzięki niemu suplikant może otrzymać permisję na dołączenie do sieci – posiada 

pełną bazę danych użytkowników uprawnionych do otrzymania zgody na dołą-

czenie do sieci. Działanie tego protokołu może mieć dla suplikanta dwa skutki – 

suplikant otrzymuje pozwolenie na korzystanie z sieci, suplikant otrzymuje odmo-

wę dostępu. Zasada działania protokołu 802.1X jest bardzo prosta. 

 

Rysunek 3. Schemat topologii sieciowej z użyciem suplikanta, urządzenia pośredni-

czącego oraz serwera RADIUS. 

Z suplikanta wysyłana jest wiadomość poprzez przełącznik sieciowy do serwera 

uwierzytelniającego. Zawiera ona jedynie niezbędne do zidentyfikowania informa-

cje. Wszelki inny ruch bez autoryzacji jest niemożliwy [11]. 802.1X mimo swojej 

niezawodności wciąż jest rozwijany i wspierany przez nowe metody autoryzacji. 

Do najczęściej używanych zalicza się: EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5 

[12]. 
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IMPLEMENTACJE WYBRANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NA URZĄDZE-

NIACH MARKI JUNIPER  

Zabezpieczenie sprzętu sieciowego przed modyfikacjami wprowadzanymi przez 

osoby do tego nieuprawnione jest bardzo istotne. Jest to podstawowa i pierwsza 

czynność, która zostaje wykonana po pierwszym uruchomieniu sprzętu. Od strony 

zabezpieczeń jest to jedynie techniczna czynność zapewniająca brak dostępu do 

urządzenia w sytuacji , gdy użytkownik niemający dostępu do hasła łączy się ka-

blem konsolowym z urządzeniem. Istnieje bardzo duża ilość możliwych konfigura-

cji filtrów mechanizmu zapory sieciowej. Administrator sieci opartej na urządze-

niach firmy Juniper ma potężne narzędzie do kompleksowego zabezpieczenia 

wszystkich jednostek. Połączenie zapory sieciowej z zabezpieczeniami stref bez-

pieczeństwa oraz przyległymi do nich polis można stworzyć ciężką do pokonania 

barierę. Protokół 802.1X został wykorzystany do autoryzacji użytkowników, posia-

dających stworzone konto na urządzeniu sieciowym. W zależności od logującej się 

osoby zostaje przyznane prawo do zmian w konfiguracji (super-user) bądź jedynie 

do przeglądania ustawień sprzętu (read-only user). 

PODSUMOWANIE 

Bezpieczeństwo sieci to coraz poważniejszy temat do rozważań podejmowany 

przez informatyków na całym świecie. Hakerzy prześcigają się w wymyślaniu coraz 

to nowszych wirusów i prowadzaniu ich w najmniejsze  luki systemów. Jak dotąd 

firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania antywirusowego nie znalazły 

idealnej i uniwersalnej odpowiedzi na wszystkie rodzaje ataków. Oznacza to, że 

również producenci wszelkich urządzeń, które potencjalnie mogą zostać zaatako-

wane, muszą w jak najlepszy sposób zabezpieczać swoje produkty. Marka Juniper 

Networks nie jest obecnie numerem jeden w Polsce. Nie oznacza to jednak, że 

urządzenia tej firmy nie spełniają wysokich standardów bezpieczeństwa. Pod tym 

względem z całą stanowczością przewyższają urządzenia swojego największego 

konkurenta – Cisco. Nawet najprostsza konfiguracja umożliwia stworzenie wielu 

planów , które w dużym stopniu będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa. Do-

myślnie dla wszystkich interfejsów urządzeń marki Juniper przeznaczona jest jedna 

grupa, zwana Ethernet-switching. Jest to ustawienie, które znajduje użytkownik po 
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rozpoczęciu pracy ze sprzętem bądź po przywróceniu ustawień fabrycznych. Gru-

pa ta cechuje się tym, że wszystkie interfejsy routera mogą komunikować się ze 

sobą bez żadnych przeszkód. Wprowadzenie stref i polis może w dużym stopniu 

zabezpieczyć działanie takiej sieci. Dwie podstawowe strefy to trust (zaufana) oraz 

untrust (niezaufana). Dzięki przypisaniu kolejnych interfejsów do poszczególnych 

stref można określić reguły, dzięki którym poszczególne jednostki będą (lub nie 

będą) się komunikowały. Jest to bardzo przydatne chociażby w przypadku firm, 

które mają bardzo jasno określoną hierarchię pracowników. Filtry zapory sieciowej 

są bardzo istotne w kontekście zabezpieczeń. To głównie na nich opiera się obec-

nie bezpieczeństwo wszystkich komputerów. Różne odmiany zapór dostarczają 

użytkownikom lepszą ochronę przed szkodliwym działaniem różnych czynników. 

Sprzęt marki Juniper bazuje na bardzo rozległej bazie możliwych konfiguracji gwa-

rantujących poprawę bezpieczeństwa. Filtry zapory na routerze można ustawić w 

bardzo wielu kombinacjach i o ile nie zostanie znaleziona żadna luka w systemie, 

to wówczas takie zabezpieczenie staje się praktycznie nie do pokonania przez 

szkodliwe oprogramowanie. Kolejne filtry mogą być definiowane zgodnie z  we-

dług potrzeb użytkowników sieci. Zablokowane mogą zostać pakiety przychodzące 

bądź wychodzące, ruch sieciowy ze wskazanego adresu czy też całkowicie pozba-

wić komunikacji danej jednostki. Przemyślane przez administratorów filtry stano-

wią potężną broń przeciwko działaniom osób trzecich. Protokół 802.1X stał się 

najpowszechniejszym środkiem do uwierzytelniania użytkowników. Dzięki swojej 

złożonej budowie i mocnym algorytmom autoryzacji zyskał sobie powszechne 

zaufanie. Głównie używany jest podczas logowania poszczególnych jednostek do 

sieci. Dla milionów informatyków temat bezpieczeństwa jest najistotniejszą kwe-

stią. Firmy produkujące oprogramowanie antywirusowe czy inżynierzy potężnych 

firm oferujących sprzęty sieciowe starają się implementować w swoje rozwiązania 

najlepsze możliwe metody i algorytmy do walki z cyberzagrożeniami. Pełnię po-

czucia bezpieczeństwa można uzyskać jedynie w momencie, gdy człowiek używa-

jąc sprzętu podłączonego do Internetu postępuje z rozwagą i należytą ostrożno-

ścią. 
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Wstęp 
Transport membranowy należy do grupy najważniejszych procesów 

zachodzących w organizmach żywych. W warunkach laboratoryjnych jest 

badany w celu poznania między innymi mechanizmów transportu przez bło-

ny komórkowe czy opracowywania technologii membranowych użytecznych 

w medycynie (hemodializator) i technologii (bioreaktor, moduł do zagęsz-

czania soków), etc. [Baker 2012]. Procesom membranowym zachodzącym w 

warunkach rzeczywistych (bez ponoszenia kosztów związanych z zapewnie-

niem jednorodności roztworów rozdzielanych przez membranę) towarzyszy 

zjawisko polaryzacji stężeniowej [Barry & Diamond 1984; Ślęzak i in. 1985]. 

Polega ono na zmianie pola stężeń w obszarach po obydwu stronach spowo-

dowanych przez kreację stężeniowych warstw granicznych.  

W warunkach jednorodności pola stężeń w obszarach po obydwu 

stronach membrany, procesy transportu membranowego można opisać przy 

pomocy równań Kedem-Katchalsky’ego [Katchalsky & Curran 1965]. Dla nie-

stężonych roztworów nieelektrolitów klasyczną postać tych równań można 

zapisać następująco 

                                                                        (1) 

                                                                          (2) 

W powyższych równaniach przez Lp,  i ω oznaczone są współczynniki odpo-

wiednio przepuszczalności hydrostatycznej, odbicia i przepuszczalności sub-

stancji rozpuszczonej. Wyrażenia (Ph – Pl )=ΔP i RT(Ch–Cl)=Δπ odnoszą się do 

różnicy odpowiednio ciśnień hydrostatycznych (Ph, Pl) i ciśnień osmotycznych 

po obydwu stronach membrany (RT jest iloczynem stałej gazowej i tempera-

tury bezwzględnej oraz Ch i Cl – stężenia roztworów),    – średnie stężenie 

substancji rozpuszczonej wewnątrz membrany. Wyrażenie dla     ma nastę-

pującą postać 

   
     

          
   

 
 

 
                                                                  (3)        Po-

wyższe równania mają uniwersalny charakter i w związku z tym 

można je stosować do opisu transportu membranowego dla warunków jed-

norodności roztworów [Katchalsky & Curran 1965]  jak i dla warunków pola-

ryzacji stężeniowej [Jasik-Ślęzak i in. 2010]. Do opisu transportu membrano-

wego dla warunków polaryzacji stężeniowej, można stosować także syme-

tryczne postaci sieciowych równań Kedem-Katchalsky’ego, zawierające 
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współczynniki tensorowe Peusnera Rij
* lub Lij

*, oraz hybrydowe – zawierające 

współczynniki tensorowe Peusnera Hij
* lub Pij

* (i, j  {1, 2}) [Batko i in. 2015]. 

W poprzednich pracach, wykorzystując równania (1) i (2), opisano 

transport objętościowy w warunkach polaryzacji stężeniowej, określono 

stężeniową liczbę Rayleigha, ustalono relację między efektywnym i rzeczywi-

stym współczynnikiem przepuszczalności solutu, przedstawiono model ma-

tematyczny opisujący różnicę stężeń w poprzek membrany w warunkach 

polaryzacji stężeniowej [Jasik-Ślęzak i in. 2010; Jasik-Ślęzak & Ślęzak 2010; 

Ślęzak  2011; Ślęzak 2007]. W obecnej pracy, korzystając z wyników przed-

stawionych w tych pracach oraz równań (1)-(3), przedstawiamy równania 

trzeciego stopnia opisujące różnicę stężeń na styku membrana-roztwory 

oraz model matematyczny dla efektu grawitacyjnego w polu stężeń mem-

brany dla warunków dyfuzyjnego i dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń. 

Przedstawiamy także model matemtyczny dla stężeniowej liczby Rayleigha, 

tj.  parametru sterującego przejściem ze stanu dyfuzyjnego do konwekcyjne-

go. Korzystając z otrzymanych równań i modelu matematycznego wykonamy 

odpowiednie obliczenia dla membrany Nephrophan, rozdzielającej wodne 

roztwory glukozy o różnych stężeniach.    

KOMÓRKA MEMBRANOWA 

Rozpatrzmy transport membranowy w komórce fizykochemicznej przedsta-

wionej schematycznie na rys. 1. W owej komórce membrana (M), ustawiona 

w płaszczyźnie horyzontalnej, rozdziela w chwili początkowej (t0=0) dwa jed-

norodne roztwory tej samej substancji nielektrolitycznej o stężeniach Ch i Cl 

(Ch>Cl) [Jasik-Ślęzak i in.  2010]. 
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Rys. 1. Ilustracja membranowej komórki fizykochemicznej: M – membrana;  ll
d
,  lh

d
, ll

k
, lh

k
 – 

stężeniowe warstwy graniczne; Jv
d
,  Jv

k
 – strumienie objętościowe;  Jh

d
,  Jm

d
, Jl

d
, Jh

k
,  Jm

k
, Jl

k
 – 

strumienie substancji rozpuszczonej;   Cl,  Ch – stężenia roztworów poza stężeniowymi war-
stwami granicznymi; Pl,  Ph – ciśnienia hydrostatyczne; Ci

d
,  Ce

d
, Ci

k
,  Ce

k
 – stężenia roztworów 

na styku membrana-roztwór. Źródło: opracowanie własne. 

 

Załóżmy, że rozpatrywana membrana jest izotropowa, symetryczna, elektro-

obojętna i selektywna dla wody i substancji rozpuszczonej [Ślęzak 1989]. Jej 

właściwości transportowe są scharakteryzowane przez współczynniki: prze-

puszczalności hydraulicznej (Lp), odbicia () i przepuszczalności substancji 

rozpuszczonej (ω) [Katchalsky & Curran 1965]. Dla czasów spełniających 

warunek t>t0, po obydwu stronach membrany, rozpoczyna się kreacja stęże-

niowych warstw granicznych, które zmieniają pole stężeń w obszarach wokół 

membrany, generując polaryzację stężeniową [Barry & Diamond 1984; Dwo-

recki i in. 2003]. O charakterze pola stężeń w obszarach wokół membrany 

decyduje gęstość roztworów rozdzielanych przez membranę. Jeśli gęstość 

roztworu o stężeniu Ch osiąga wartość krytyczną w stosunku do gęstości 

roztworu o stężeniu Cl, to pole stężeń z dyfuzyjnego zmienia charakter na 

dyfuzyjno-konwekcyjny. W warunkach dyfuzyjnego pola stężeń, stężenie 

roztworu, które w chwili początkowej miało wartość Ch maleje do wartości 

Ci
d, a stężenie roztworu,które w chwili początkowej miało wartość Cl rośnie 

do war- tości Ce
d (Ci

d>Ce
d). Z kolei w warunkach dyfuzyjno-konwekcyjnego 

pola stężeń, stężenie roztworu, które w chwili początkowej miało wartość Ch 

maleje do wartości Ci
k, a stężenie roztworu, które w chwili początkowej mia-

ło wartość Cl rośnie do wartości Ce
k (Ci

k>Ce
k). Ponadto spełnione są warunki 

Ci
k>Ci

d oraz Ce
k<Ce

d. W związku z tym w warunkach dyfuzyjnego pola stężeń 

po obydwu stronach membran istnieją stężeniowe warstwy graniczne lh
d i ll

d, 

a w warunkach dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń – stężeniowe  warstwy 

graniczne lh
k i ll

k. Grubość warstw lh
k i ll

k jest znacznie mniejsza niż warstw lh
d i 

ll
d. Grubości tych warstw oznaczymy odpowiednio przez δh

k, δl
k, δh

d i δl
d. Za-

równo stężeniowe warstwy graniczne lh
d i ll

d, jak i stężeniowe warstwy gra-

niczne lh
k i ll

k, traktujemy jak psudomembrany, których właściwości transpor-

towe określają współczynniki  h
d=l

d=h
k=l

k=0 oraz ωh
d, ωl

d, ωh
k oraz ωl

k. 

Strumień substancji rozpuszczonej przez warstwę lh
d, membranę M i war-

stwę ll
d w warunkach dyfuzyjnego pola stężeń oznaczymy przez Jh

d, Jm
d i Jl

d, a 

w warunkach dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń przez warstwę lh
k, mem-
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branę M i warstwę ll
k – przez Jh

k, Jm
k i Jl

k. Strumień objętościowy przez mem-

branę (M) w warunkach dyfuzyjnego i dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń 

oznaczymy odpowiednio przez Jv
d i Jv

k. 

Współczynniki ωh
d, ωl

d, ωh
k i ωl

k oraz δh
k, δl

k, δh
d i δl

d są związane ze sobą 

następującymi wyrażeniami ωh
d=Dh

d(RTδh
d)-1,  ωl

d=Dl
d(RT δl

d)-1,  

ωh
k=Dh

k(RTδh
k)-1 i ωl

k=Dl
k(RTδl

k)-1 , gdzie Dh
d, Dl

d, Dh
k i Dl

k  jest odpowiednim 

współczynnikiem dyfuzji. Proces przejścia z dyfuzyjnego do konwekcyjnego 

pola stężeń jest sterowany przez stężeniową liczbę Rayleigha [Ślęzak i in. 

2010]. Wartość krytycznej wartości stężeniowej liczby Rayleigha w punkcie 

bifurkacyjnym wynosi (RC)kryt≈1710.  

 
MODEL MATEMATYCZNY EFEKTU GRAWITACYJNEGO DLA MEMBRANOWEGO 

POLA STĘŻEŃ 

Analizę transportu membranowego w układzie przedstawionym na 

rys. 1 przeprowadzimy przy pomocy formalizmu Kedem-Katchalskyego, któ-

rego podstawowym elementem są równania (1) i (2). Zgodnie z przyjętymi 

założeniami oraz korzystając z równania (2)  i (3) dla strumienia substancji 

rozpuszczonej przez warstwę lh
r, membranę (M)  i warstwę ll

r zapiszemy na-

stępujące równania 

  
    

         
   

 

 
  
       

                                                     (4) 

  
        

    
   

 

 
  
        

    
                                          (5) 

  
    

      
      

 

 
  
    

                                                          (6) 

gdzie:    
          

    
                                                                 (7)                                                                      

W stanie stacjonarnym spełniony jest warunek 

  
    

    
                                                                                          (8) 

Ponadto dla uproszczenia rachunków założymy, że  

  
    

    
                                                                                      (9) Uwzględ-

niając równania (4)-(6)  w równaniu (8) a następnie korzy stając z warunku 

(9)  i wstawiając równanie (7) dla rozważanych 

pól stężeń otrzymujemy 

  
    

    
      

    
    

      
    

    
     

                       (10) 



Ocena efektu grawitacyjnego w polu stężeń membrany dla wa-runków Polaryzacji stężeniowej  

  252 

gdzie:   
               

       ,   
               

    

2 ( ℎ−  ),  3 =  2   (2 +   ),  

  
            

             
           .  

W powyższych równaniach r=d odnosi się do warunków dyfuzyjnych, a r=k – 

do warunków konwekcyjnych. Efekt grawitacyjny  w polu stężeń membrany 

dla warunków polaryzacji stężeniowej, który jest efektem konwekcyjnym, 

otrzymujemy odejmując od równanie (10) zapisane dla warunków r=d oraz 

r=k.  

 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Badania doświadczalne zależności   
    

                  

przeprowadzono metodą pomiaru strumienia objętościowego w dyfuzyjno-

konwekcyjnych (Jv
k), korzystając z układu pomiarowego i metodyki badań 

opisanych w poprzednich pracach [np. Ślęzak i in. 2010].  Do badań użyto 

membrany z octanu celulozy, wykorzystywanej w hemodializatorze zwojo-

wym „sztucznej nerki”. Wartości współczynników transportowych tej mem-

brany dla wodnych roztworów glukozy wynoszą: Lp=4,0×10
-12 m3N-1s-1, 

=0,06  oraz ω=8×10-10 mol N-1s-1 [Ślęzak 1989]. Owa membrana zoriento-

wana horyzontalnie, rozdziela wodne roztwory glukozy o stężeniach Cl=1 mol 

m-3 (to stężenie w wszystkich pomiarach  przyjęto za stałe) i Ch. W przypadku 

horyzontalnie zorientowanej membrany możliwe są konfiguracje A i B układu 

pomiarowego. W konfiguracji A, którą nazywamy „konfiguracją dyfuzyjną”, 

roztworem o stężeniu Cl był wypełniony przedział nad membraną, a roztwo-

rem o stężeniu Ch – przedział pod membraną. W konfiguracji B (nazywaną 

konfiguracją „dyfuzyjno-konwekcyjną”, roztwory zamieniono miejscami. 

Badania wykonano dla stężeń glukozy z przedziału od Ch=1 mol m-3  do Ch=86 

mol m-3 w warunkach izotermicznych (T=295 K). Wartość   
    

  obliczono 

przekształcając równanie (1) do postaci 

  
    

    
                                                                              (12)  

Tablicowa wartość stałej gazowej  wynosi R=8,31 J mol-1K-1. Wyniki badań 

ilustrują graficznie (■, □) na rys. 2. Obliczenia zależności   
    

  

                i   
    

                 ,  wykonamy na pod-
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stawie równania  (10)  dla analogicznych warunków jak badania doświad-

czalne (T=295 K, Cl=const.=1 mol m-3). Dla warunków dyfuzyjnych obliczenia 

wykonano dla stężeń z przedziału od Ch=1 mol m-3  do Ch=16 mol m-3. Z kolei 

dla warunków dyfuzyjno-konwekcyjnych obliczenia wykonano dla stężeń z 

przedziału od Ch=16 mol m-3  do Ch=86 mol m-3. Wartości uśrednionych 

współczynników ωo
k i ωo

d  występujących w równaniu (10), obliczono korzy-

stając z procedury przedstawionej w pracy [Jasik-Ślęzak i in. 2010] opartej na 

metodzie opisane w pracy [Katchalsky & Curran 1965].  

Korzystając mianowicie z wyrażenia 1/ωs
r=1/ω+1/ωl

r+1/ωh
r, gdzie ωs

k 

jest współczynnikiem przepuszczalności substancji  

 
Rys. 2. Graficzna ilustracja zależności   

    
                  i   

    
          

       ,  dla wodnych roztworów glukozy (Ch). Źródło: opracowanie własne. 

rozpuszczonej przez kompleks lh
r/M/ll

r dla warunków polaryzacji stężeniowej 

(r=d  – dyfuzyjnych a r=k – dla dyfuzyjno-konwekcyjnych), warunku (10) 

otrzymujemy  

  
      

      
                                                                 (13)  

Wyznaczone doświadczalnie wartości współczynników ωs
k i ωs

d przedstawio-

no w poprzedniej pracy [Ślęzak 1989]. Wynoszą one ωs
k=4×10-10 mol N-1s-1 i 

ωs
d =0,3×10-10 mol N-1s-1. Ostatecznie, podstawiając odpowiednie dane do 

równania (13) otrzymujemy ωo
k=16×10-10 mol N-1s-1 i ωo

d =0,62×10-10 mol N-

1s-1. Wyniki badań doświadczalnych i obliczeń zależności   
    

  

                i   
    

                  zamieszczono na rys. 2. 
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Z rysunku tego wynika, że  dla warunków dyfuzyjnych, czyli dla konfiguracji A 

komórki membranowej, w całym zakresie badanych stężeń roztworów oraz 

dla konfiguracji B dla Ch≤16 mol m
-3,   

    
    

    
 . Oznacza to, że 

konwekcja swobodna zwiększa wartość różnicy ciśnień osmotycznych, o 

której decyduje wartość ΔCg, wywołującej objętościowy strumień osmotycz-

ny, której miarą jest wyrażenie  

       
    

      
    

                                                          (14) 

 

Rys. 3. Graficzna ilustracja zależności ΔCg=f(Ch, Cl=const.) dla wodnych roztworów glukozy (Ch). 

Źródło: opracowanie własne. 

Zależność ΔCg=f(Ch, Cl=const.), obliczoną na podstawie wyników badań 

przedstawionych na rys. 2, zilustrowano na rys. 3. Z rysunku tego wynika, że 

zależność ta jest liniowa oraz, że wyniki pomiarów i obliczeń mieszczą się 

10% korytarzu niepewności pomiarowej. W oparciu o uzyskane wyniki badań 

oszacujemy teraz wartość stężeniowej liczby Rayleigha (RC). Owa liczba jest 

parametrem sterującym warunkami przejścia dyfuzyjnego w dyfuzyjno-

konwekcyjne pole stężeń. Aby scharakteryzować ów proces w skali lokalnej 

wprowadzimy stężeniowe liczby Rayleigha RCh i RCl [Ślęzak i in. 2004]. Liczba 

RCh steruje konwekcyjną transformacją warstwy lh
d do lh

k, natomiast liczba RCl 

– transformacją warstwy ll
d do ll

k. Proces sterowania polega na zmniejszeniu 

grubości wspomnianych warstw z δh
d do δh

k  oraz z δl
d do δl

k. Równania dla 

liczb RCh i RCl mają postać [Ślęzak i in. 2004] 
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                                              (15) 

         

  
   

             
                                                 (16)  

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, R – stała gazowa, T – temperaturabez-

względna, ω – współczynnik przepuszczalności substancji  

 

Rys. 4. Graficzna ilustracja zależności RC=f(Ch, Cl=const.) dla wodnych roztworów glukozy (Ch). 

Źródło: opracowanie własne. 

rozpuszczonej,  ρ/C – zmiana gęstości ze stężeniem, ρ – gęstość masy, υ – 

lepkość kinematyczna, D – współczynnik dyfuzji.  

Zakładając, że RCh=RCl=RC oraz dokonując odpowiednich przekształceń 

algebraicznych równań (15) i (16) otrzymujemy 

        

  
            

    
       

  
 
                

      (17) 

Do obliczeń RC wykorzystano następujące dane g=9,81 m s-2, D=0,69×10-9 

m2s-1, ρl=998 kg m-3, υl=1,012×10
-6 m2s-1, R= 8,31 J mol-1K-1, T=295 K, 

ρ/C=0,06 kg mol-1. Wartości ρh i υh obliczono na podstawie zależności ρh= 

ρl(1+αCCh), υh= υl(1+CCh), w których αC= ρl
-1
ρ/C=6,01×10-5 m3mol-1, C= υl

-

1
υ/C=3,95×10-4 m3mol-1 (Ślęzak i in. 2010). Obliczone zależności RC=f(Ch) 

przedstawia rys. 4. Z rysunkutego wynika, że owe zależności są liniowe i 

mieszczą się w 8% korytarzu niepewności pomiarowej a krytyczna wartość 

liczby Rayleigha wynosi Rc≈34 i jest znacznie mniejsza od wartości szacowa-
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nej innymi sposobami (Dworecki i in. 2004, Ślęzak i in. 2004, Ślęzak i in. 

2010). 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiliśmy modele matematyczne opisujące różnicę 

stężeń  na styku membrana-roztwory oraz efekt grawitacyjny w polu stężeń 

membrany dla warunków dyfuzyjnego i dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stę-

żeń oraz wyrażenie matematyczne dla stężeniowej liczby Rayleigha. Korzy-

stając z wyników badań doświadczalnych i wyników obliczeń przeprowadzo-

nych na podstawie otrzymanych równań, pokazaliśmy, że pole grawitacyjne, 

modyfikuje pole stężeń w obszarach interfejsu membrana-roztwory dla wa-

runków polaryzacji stężeniowej.    
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Systemy wizyjne w nawigacji robotów mobilnych 
 

Visual systems of navigation for mobile robots 

Streszczenie: W pracy zaprezentowano projekt i 
realizację zdalnego systemu sterowania robo-
tem mobilnym, wykorzystując komputerowe 
systemy wizyjne z bezpośrednim wsparciem dla 
silnych klasyfikatorów Haaro - podobnych. Tak 
zaimplementowany program będzie zawierał 
wirtualny interfejs pozwalający na podstawowe 
sterowanie robotem typu Lego NXT 2.0. Aplika-
cja pobiera obraz z kamery wideo w czasie 
rzeczywistym, na bazie którego odbywa się 
proces wyszukiwania określonych obiektów 
przy wykorzystaniu algorytmu klasyfikacji Ada-
Boost. Wskazany w ten sposób obiekt ma 
dokonać interakcji z wirtualnym interfejsem. 
Docelowo graficzny interfejs użytkownika 
powinien stosunkowo responsywnie współpra-
cować z ruchami osoby wykorzystującej pro-
gram. Samo przesyłanie informacji między 
interfejsem, a robotem odbywać się będzie 
przy wykorzystaniu komunikacji bezprzewodo-
wej Bluethooth i sterowania bezpośredniego 
Direct Com-mands, które jest dostępne w Lego 
OS. Rozwiązanie to pozwoli na sterowanie 
robotem bez wgrywania dodatkowej aplikacji 
do systemu mikroprocesorowego jednostki. 
Przygotowanie platformy konstrukcyjnej Lego 

Abstract. The work presents the design and 
implementation of a remote mobile robot 
control system using computer vision systems 
with direct support for strong Haar-like fea-
tures. The implemented program will include 
a virtual interface allowing basic control of the 
Lego NXT 2.0 robot. The application retrieves 
images from a real-time video camera on the 
basis of which the process of searching for 
specific objects takes place using the 
AdaBoost classification algorithm. This is how 
the object is supposed to interact with the 
virtual interface. Ultimately, the graphical 
interface of a user should responsively corre-
late with the movements of a person using 
the program. The transfer of information 
between the interface and the robot will be 
via Bluetooth wireless communication and 
Direct Commands direct control, which is 
available in Lego OS. This solution will allow 
you to control the robot without loading 
additional applications into the unit's micro-
processor system. An additional feature is the 
ability to measure distances using the ultra-
sonic rangefinder. Thanks to the modular 
construction, the robot should be easily ex-
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NXT 2.0 jest indywidualnym rozwiązaniem, 
którego głównym zadaniem jest poruszanie się 
po wskazanym obszarze. Dodatkową cechą jest 
możliwość dokonywania pomiarów odległości 
przy wykorzystaniu dalmierza ultradźwiękowe-
go. 
 
Słowa kluczowe: systemy wizyjne, roboty dy-
daktyczne, klasyfikacja obiektów, komunikacja 
bezprzewodowa, klasyfikator Haar like features 
 

pandable depending on a user’s needs.. 
 
 
 
 
 
 
Key words: vision systems, didactic robots, 
objects classification, wireless communica-
tion, Haar like features. 
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WSTĘP 

We współczesnym środowisku przemysłowym czy społecznym coraz czę-

ściej spotykamy się z koniecznością robotyzacji trudnych stanowisk pracy. Często 

zastępują ludzi przy czynnościach monotonnych oraz przy pracy w warunkach 

szkodliwych. Ostatecznie jednak robot jest zawsze narzędziem podległym woli 

człowieka włącznie z konstruowaniem, programowaniem i konserwacją. Rozwija-

jąca się dziedzina robotyki pozwala na wprowadzanie nowych możliwości oraz 

nowych zastosowań dla robotów. Są one coraz szybsze, precyzyjniejsze oraz prze-

noszą coraz większe ciężary. Szerokie stosowanie robotów zwiększa zapotrzebo-

wanie na osoby posiadające wiedzę z dziedziny robotyki i automatyki, a przyjazne 

dla użytkownika metody programowania pozwalają w prosty i szybki sposób do-

stosować robota do nowego stanowiska pracy. Wzrost poziomu wykształcenia 

społeczeństwa oraz malejący przyrost naturalny w krajach wysoko rozwiniętych 

wiąże się z brakiem chętnych do wykonywania prac monotonnych, nudnych i 

powtarzających się. Dlatego też w pracy zaproponowano metodę sterowania 

robotem mobilnym z wykorzystaniem profesjonalnych metod implementacyjnych 

dla celu budowy prostego graficznego interfejsu sterującego. Dodatkowo wyko-

rzystując bezprzewodową komunikację typu bluetooth, można z różnej odległości 

oraz różnymi gestami jednej ręki zarządzać pracą przykładowego dydaktycznego 

robota mobilnego z konsekwencją przeniesienia całego systemu automatyzacji na 

zaawansowane roboty przemysłowe.  
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DETEKCJA OBIEKTÓW Z UŻYCIEM KLASYFIKATORÓW 

Zastosowaną metodą rozpoznawania obiektów w obrazie był klasyfikator 

Haar – like features, który jest linearną kombinacją sum intensywności pikseli kilku 

prostokątnych obszarów, które są przybliżane przy użyciu dwóch różnych prosto-

kątnych regionów. Wstępnie przygotowano odpowiednią bazę obrazów z obiek-

tem, który wykrywamy np. gest dłoni oraz zbiór tzw. obrazków fałszywych, które 

nie zawierają interesującego nas obiektu. Przed przystąpieniem do uczenia klasyfi-

katora obrazy poddano transformacji. Po stworzeniu próbek obrazów pozytyw-

nych i negatywnych trenowano klasyfikator Haar’a metodą opartą na boosting’u. 

Boosting jest ogólną metodą, u podstaw której leży idea poprawy dokładności 

działania dowolnego algorytmu uczącego. Technika ta polega na stosowaniu se-

kwencji prostych modeli, przy czym każdy kolejny model przykłada większą „wa-

gę” do tych obserwacji, które zostały błędnie zaklasyfikowane przez poprzednie 

modele [Meir, 2003; Viola, 2001]. 

W porównaniu do innych algorytmów opartych na metodzie wzmacniania 

klasyfikatorów AdaBoost wyróżnia się wykorzystaniem rozkładu wag danych uczą-

cych, który w trakcie procesu uczenia jest dostosowywany do ich „ważności". 

Początkowo wagi danych wejściowych są identyczne, jednak ich rozkład aktuali-

zowany jest w trakcie działania algorytmu (linia 11). W ten sposób zapewniamy 

wzrost wagi w przypadku źle sklasyfikowanych wzorców, zaś dobrze sklasyfikowa-

ne wzorce mają pomniejszone wagi. Poniżej w postaci pseudokodu zaprezento-

wano rozważany algorytm [Wilkowski, 2009; Mita, 2005]: 
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gdzie: 

 x1… xm  X-przestrzeń wzorców 

 y1… ym  Y, gdzie Y= +1   -1 - etykieta wzorca 

 Dt i - waga wzorca i w epoce t 

 T-ilość epok uczenia 

 ht- aktualny klasy kator (słaby) 

 Et- błąd klasy katora w danej epoce 

  t-waga przypisana w trakcie procesu uczenia 

 H x - liniowa kombinacja klasy katorów słabych  

 (klasy kator silny) 

 Zt- współczynnik normalizujący określony wzorem: 

 Zt=  Dt i e
-yi tht xi m

i=1  

W pierwszym kroku algorytm inicjalizuje wagi dla każdej obserwacji, nada-

jąc im tę samą wartość 1/m. Dalej realizuje iteracyjne następujące zadania: 
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 normalizowanie wag; 

 wyznaczanie klasyfikatora (Haar Like Features); 

 wyznaczanie błędu klasyfikatora; 

 wyznaczanie nowych wag na podstawie błędu klasyfikatora. 

Proces iteracji kończy się, gdy błąd klasyfikatora przekroczy wartość ½ lub gdy 

numer iteracji równy jest ustalonej maksymalnej liczbie powtórzeń. Ostateczny 

klasyfikator wyznaczamy na podstawie metody zwanej głosowaniem większo-

ściowym.  

 

Rysunek 1. 115 przykładowych cech Haaro - podobnych 

Figure 1. 115 exemplary Haar Like Features 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiony algorytm pozwala przygotować klasyfikator, czyli system 

którego zadaniem jest rozpoznawanie obiektów danego typu. Aby proces rozpo-

znawania był możliwy konieczne jest wykorzystanie cech Haaro – podobnych (pro-

stokątne lub kwadratowe obszary obrazów cyfrowych). Do zalet cech Haaro - 
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podobnych należy również mała złożoność obliczeniowa podczas wyznaczania ich 

wartości, a dodatkowo można swobodnie określać ich współrzędne na obrazie 

oraz wymiary. W projekcie wykorzystano cechy o rozmiarze 24x24 piksele, przy 

takim rozmiarze możemy wyznaczyć około 180 000 masek. Aby obliczyć daną 

cechę należy wyznaczyć różnicę poziomów szarości pikseli pokrywanych przez 

biały oraz czarny prostokąt oraz sumy poziomów szarości pikseli pokrywanych 

przez czarny prostokąt. Składniki tej różnicy posiadają wagi odwrotnie proporcjo-

nalne do rozmiarów, dzięki czemu różnice wielkości dwóch obszarów są kompen-

sowane. Rysunek 1 przedstawia w sumie 115 tak zdefiniowanych przykładowych 

cech. 

SOFTWAREOWE PRZYGOTOWANIE WZORCÓW  

Jednym z najważniejszych aspektów podczas uczenia maszynowego AdaBo-

ost, jest przygotowanie danych wejściowych pozytywnych oraz negatywnych. Jako 

dane pozytywne rozumie się obraz z obiektem, który będzie wyszukiwany, zaś 

próbki negatywne są to obrazy, które nie zawierają w żadnej swojej części obiektu 

poszukiwanego. Bardzo pomocne w tym zakresie są narzędzia dostarczone wraz z 

bibliotekami OpenCV, a w pracy wykorzystane zostały trzy wybrane aplikacje po-

mocnicze takie jak: 

1. opencv_createsamples.exe 

2. opencv_haartraining.exe 

3. opencv_performance.exe 

Pierwsza z nich służy do generowania próbek, które posłużą do dalszego treningu. 

Próbki są przygotowywane z jednego obrazu poprzez dodanie odpowiednich za-

kłóceń bądź metodą drugą, gdzie obrazy są wczytywane indywidualnie bez doda-

wania zakłóceń. Do przygotowania samego zbioru obrazów wykorzystano własny 

skrypt zaprojektowany w języku Python 2.7 z wykorzystaniem bibliotek PIL (Py-

thon Image Library). Jego zadaniem było powielenie plików graficznych dostarczo-

nych przez użytkownika, wykorzystując przekształcenia morfologiczne obrazu, 

między innymi: obroty, odbicia, filtry. Poniżej przedstawiono wybrany fragment 

tego skryptu (rysunek 2) [Gomółka, 2010; Gonzalez, 2008]: 

import os.path 

import Image 
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import os 

k = 1 

def conversja(i,k): 

    teskt = str(i)+".png" 

    for j in range(-5,5): 

        im = Image.open(teskt) 

        print ("wczytano nr: "+str(i)) 

        im = im.resize((300,300)) 

        l = int(j) 

        im = im.rotate(l) 

        nazwa = str(k)+".jpg" 

        img = im 

        img.save(nazwa, "jpeg") 

        print "zapisane nr: "+str(k) 

        k += 1 

print "koniec" 

def odbicie(i): 

    teskt = str(i)+".png" 

    im = Image.open(teskt) 

    print ("wczytano nr: "+str(i)) 

    im = im.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT) 

    nazwa = str(i+12)+".png" 

    img = im 

    img.save(nazwa, "png") 

print "koniec" 

for i in range(1, 13): 

 odbicie(i) 

for i in range(1, 13): 

 conversja(i,k) 

  k+=360 

Rysunek 2. Wybrany fragment skryptu przygotowującego zbiór obrazów 

Figure 2. Selected part of the script preparing the set of images 

Źródło: opracowanie własne. 

Posiadając już przygotowane próbki z rozszerzeniem *.vec , możemy je wykorzy-

stać do trenowania klasyfikatora, używając narzędzia opencv_haartrining.exe, 

którego przykładowe wyniki działania prezentuje tabela 1.  

Tabela 1. Przykładowe wyniki procesu trenowania klasyfikatora 

Table 1. Sample results of the training process of the classifier 

Tree Classifier 

Stage 

+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

|  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7| 
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+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

 

   0---1---2---3---4---5---6---7 

 

Parent node: 7 

 

*** 1 cluster *** 

POS: 200 288 0.694444 

NEG: 400 0.000919891 

BACKGROUND PROCESSING TIME: 5.25 

Precalculation time: 12.50 

+----+----+-+---------+---------+---------+---------+ 

|  N |%SMP|F|  ST.THR |    HR   |    FA   | EXP. ERR| 

+----+----+-+---------+---------+---------+---------+ 

|   1|100%|-|-0.538456| 0.970000| 0.552500| 0.180000| 

+----+----+-+---------+---------+---------+---------+ 

|   2|100%|-|-0.643450| 0.980000| 0.445000| 0.123333| 

+----+----+-+---------+---------+---------+---------+ 

Stage training time: 13.73 

Number of used features: 4 

 

Parent node: 7 

Chosen number of splits: 0 

Total number of splits: 0 

Źródło: opracowanie własne. 

Charakterystyka parametrów tabeli głównej: 
• N - numer iteracji w danej rundzie, 

• %SMP - procent pozostałych próbek, 

• F -  (+) oznacza iż próbka jest odwrócona, 

• ST.THR -  wartość progowa w danej rundzie, 

• HR - (Hit Rate) wskaźnik poprawnych trafień klasyfikatora, 

• FA - (False Alarm rate) wskaźnik alarmów, każdy alarm jest wliczany, 

• EXP.ERR - oczekiwany błąd, błąd klasyfikacji. 

Nauczony klasyfikator można poddać testom przy pomocy narzędzia open-

cv_performence.exe, które jest w stanie określić na bazie opisu, czy klasyfikator 

dobrze wskazał dany obiekt. Proces uczenia maszynowego jest procesem bardzo 

złożonym obliczeniowo pochłaniając bardzo dużo zasobów sprzętowych i czaso-

wych. W projekcie wykorzystano klasyfikator uczony na 4320 próbkach pozytyw-

nych oraz 3018 próbkach negatywnych. Do przeprowadzenia procesu uczenia 

wykorzystano jednostkę komputerową o następujących parametrach technicz-

nych: CPU – Intel Core2 Quad 2.50GHz (4 rdzenie po 2.50GHz), pamięć: 8GB 

DDR2. Przy takich parametrach jednostki operacyjnej proces obliczeniowy trwał 
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około 80 godzin pomimo wykorzystania wielowątkowych metod programowania 

OpenMP. 

INFORMATYCZNY SYSTEM NAWIGACJI ROBOTEM MOBILNYM 

Projekt alternatywnego sterowania robotem Lego NXT 2.0 na bazie rozpo-

znawania wzorców z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego AdaBo-

ost składa się z czterech podstawowych części: 

• konfiguracja robota na bazie platformy konstrukcyjnej NXT 2.0; 

• realizacja poprawnego uczenia kaskadowego klasyfikatora w oparciu o al-

gorytm uczenia maszynowego AdaBoost; 

• implementacja modelu sterowania w oparciu o protokół Bluethooth; 

• opracowanie wirtualnego interfejsu na bazie którego odbywać się będzie 

sterowanie. 

System wizyjny sterowania robotem oparty jest w dużej mierze na bezpo-

średnim przetwarzaniu obrazu z kamery internetowej, mocnej jednostce oblicze-

niowej oraz wykorzystaniu protokołu Bluethooth do transmisji sygnałów sterują-

cych. Wykorzystane zostały także biblioteki Intela OpenCV Open Source Computer 

Vision Library, których kolekcja różnych funkcji napisanych w C i C++ ułatwia prze-

chwytywanie i obróbkę obrazu w czasie rzeczywistym. Przygotowano specjalną 

klasę, w której zaprojektowano wszystkie niezbędne metody pozwalające na 

przeprowadzenie prostej kontroli robota. Wszystkie zastosowane metody stero-

wania mają część wspólną, którą są polecenia bezpośrednie zaimplementowane 

w jądrze systemu operacyjnego Lego OS. Ponadto realizowany jest również proces 

wstępnej normalizacji obrazu, który ma za zadanie usunięcie szumów, otaczające-

go tła, wyostrzenie oczekiwanej cechy, zredukowanie niepożądanej barwy, usu-

nięcie zbędnych elementów w obrazie. Wykorzystany filtr medianowy ma za za-

danie usunięcie szumów impulsowych w obrazie, czyli zakłóceń pojedynczych 

próbek sygnału.  

Obrazami sterującymi w zaprojektowanym systemie nawigacji robotem są 

specjalne układy dłoni. Użytkownik, wykonując gest odpowiednio uformowaną 

dłonią, zgodnie z międzynarodowym alfabetem znaków, powinien zostać wykryty, 

a sam znak powinien zostać zakodowany. Z tak rozpoznanym znakiem użytkownik, 

korzystając z intuicyjnego interfejsu, ma możliwość kontroli podstawowych funkcji 
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robota. Aplikacja, zapewniając komunikację bezprzewodową, wspieraną przez 

robota, będzie mogła wysyłać do niego sterujące słowa bitowe, tzw. Direct Com-

mands przetransferowane później na odpowiednie zadania. 

Docelowo projekt pod kątem zadań funkcjonalnych działa wg przedstawio-

nego poniżej algorytmu:  
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Pod kątem wykrywania dłoni projekt wykazuje się bardzo wysoką skutecz-

nością, taką, aby użytkownik nie odczuwał dyskomfortu podczas korzystania z 

niego. Z punktu widzenia użytkownika projekt jest połączonym systemem rozpo-

znawania oraz sterowania, a co za tym idzie, wymaga on, aby dany system pomi-

mo swojej funkcjonalności zachowywał się w pełni stabilnie oraz bezawaryjnie. 

Płynność wideo oraz estetyczny interfejs użytkownika są kluczowymi elementami, 

które ta aplikacja oferuje [Stąpor, 2005; Tadeusiewicz, 1992]. 

 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

 { 

  CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(0); 

  IplImage *frame = 0; 

  Mat img; 

  cvNamedWindow("TestCam", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 

 while(1) { 

  frame = cvQueryFrame( capture ); 

  img = frame; 

  cvRect(kw.x, kw.y, kw.width,kw.height); 

  char c = cvWaitKey(33); 

  if( c == 27 ) break; 

 } 

 ocs->DestroyOpenCV(capture); 

 return 0; } 

Rysunek 3. Wybrany fragment skryptu przechwytywania klatek z kamery wideo 

Figure 3. Selected part of video frame capture script 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy kod (rysunek 3) przedstawia mechanizm przechwytywania klatek z ka-

mery wideo. Źródłem pochodzenia obserwowanego obrazu może być pojedyncze 

zdjęcie, plik wideo lub tak jak w naszym przypadku urządzenie, kamera oznaczona 

indeksem zero.  

Zaprezentowany (rysunek 4) graficzny interfejs użytkownika pozwala ste-

rować robotem Lego NXT 2.0 w czasie rzeczywistym. Aby dokonać poprawnych 

testów, wstępnie przygotowano otoczenie, aby zminimalizować wpływ elemen-

tów zewnętrznych. Do testów przyjęto następujące kryteria: poprawność wykry-

wania dłoni, szybkość wykrywania dłoni, intuicyjność sterowania robotem, re-

sponsywność interfejsu, stabilność aplikacji, obciążenie jednostki, na której testo-

wano aplikacje. 
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Rysunek 4. Wirtualny interfejs użytkownika 

Figure 4. Virtual user interface 

Źródło: opracowanie własne. 

Testy przeprowadzono na jednostce o następującej konfiguracji sprzęto-

wej: komputer przenośny typu notebook, procesor Intel i7-2630QM, pamięć ope-

racyjna 8GB. Aplikacja działa bardzo stabilnie, bardzo rzadko pojawia się koniecz-

ność ponownego uruchomienia. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, popraw-

ność wykrywania dłoni była zadowalająca. 

PODSUMOWANIE 

Przygotowany projekt przedstawia ważny aspekt wykorzystania podsta-

wowych możliwości komputerowych systemów wizyjnych w praktyce. Na etapie 

projektowania systemu zrealizowano kilka zasadniczych procesów takich jak: przy-

gotowanie klasyfikatora Haar like features, wykonanie wirtualnego interfejsu w 

środowisku Visual C++, zaimplementowanie komunikacji przy wykorzystaniu pro-

tokołu Bluethooth oraz przygotowanie robota mobilnego Lego NXT 2.0. Pomimo 

że problematyka klasyfikacji obiektów w strumieniu wideo jest bardzo skompliko-

wana i otrzymanie perfekcyjnych wyników jest trudne, osiągnięto zadawalające 

wyniki. Jakość wykrywania obiektów w znacznej mierze zależała od warunków 

środowiskowych, oświetlenia, tła, na którym stoi użytkownik oraz jego ubioru. 

Wirtualny interfejs jest doskonałym rozwiązaniem, który może być modyfikowany 
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w zależności od potrzeb użytkownika i indywidualnie dostosowywany do jego 

upodobań.  
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WSTĘP 

 Zwykle istnieją dwa sposoby przekazywania energii elektrycznej. Prąd stały 

(DC) pochodzący ze źródła stałego napięcia, np. paneli fotowoltaicznych (z jęz. 

ang.: PV panel), jest wykorzystywany do transmisji energii elektrycznej na niewiel-

kie odległości, chociaż pojawiają się coraz częściej linie przesyłowe prądu stałego (z 

jęz. ang.: HVDC) [Rashid, 2013]. Na dzień dzisiejszy zasadnicza transmisja energii 

odbywa się jednak z wykorzystaniem prądu przemiennego (z jęz. ang.: AC), stąd 

większość urządzeń przystosowana jest do zasilania z linii prądu przemiennego. W 

przypadku odnawialnych źródeł energii (np. panele PV), które w dużej mierze są 

źródłami napięcia stałego, konieczne staje się transformowanie prądu stałego na 

napięcie przemienne najczęściej o regulowanych parametrach.  Do tego celu do-

skonale nadają się falowniki. Jednakże należy mieć świadomość, iż urządzenia te w 

zależności od zastosowanej topologii i strategii sterowania wprowadzają do linii 

zasilającej odkształcenia, co znacznie ogranicza jakość energii elektrycznej [Piróg, 

1998, Piróg, 2006]. Szczególne znaczenie ma to w przypadku sieci autonomicz-

nych, w którym falownik jest jedynym źródłem napięcia. Niestety, jest to po-

wszechne zjawisko w większości tanich układów przekształtnikowych. Propono-

wane badania  pozwolą czytelnikowi na zobrazowanie pracy układów przekształt-

nikowych i podjęciu decyzji  odnośnie metod modulacji zapewniających uzyskanie 

jak najlepszego kształtu napięcia i prądu przy jednoczesnym zachowaniu prostoty 

rozwiązania. Celem pracy było zaprezentowanie i analiza wybranych metod mo-

dulacji stosowanych w jednofazowych falownikach napięcia. W wyniku wykona-

nych obliczeń otrzymano informacje na temat zawartości harmonicznych przebie-

gach napięć i prądów układów przekształtnikowych poddanych weryfikacji. 

WPROWADZENIE 

Falownik jest urządzeniem sprzęgającym dwa źródła energii. Zasadniczo fa-

lowniki można podzielić na falowniki napięcia i falowniki prądu. W przypadku fa-

lownika napięcia na wejściu znajduje się dynamiczne źródło napięcia DC, na wyj-

ściu układu zaś dynamiczne źródło prądu AC, którego parametry są ustalone i 

możliwe do zmiany w określonych granicach. W artykule odniesiono się do falow-

ników napięcia. Przekształcenie energii jest możliwe dzięki zastosowaniu elemen-

https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Muhammad+H.+Rashid%22
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tów półprzewodnikowych sterowanych. Najczęściej są to tranzystory mocy MOS-

FET (z jęz. ang.: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) lub IGBT (z jęz. 

ang.: Insulate Gate Bipolar Transistor). Tranzystory MOSFET ze względu na krótkie 

czasy związane z procesami łączeniowymi są stosowane w układach wymagają-

cych znacznej częstotliwości łączeń. Ograniczeniem dla tych tranzystorów jest 

duża rezystancja drenu w przypadku tranzystorów wysokonapięciowych i związa-

ne z tym straty mocy przewodzenia. Tranzystory IGBT ze względu na quasi-stały 

spadek napięcia kolektor-emiter charakteryzują się mniejszymi stratami w stosun-

ku do tranzystora MOSFET pracującego w tych samych warunkach napięciowych. 

Wadą natomiast tego rodzaju tranzystorów są stosunkowo niskie maksymalne 

częstotliwości łączeń [Iwan, 2011]. Właściwości generowanego napięcia wyjścio-

wego zależą od  sposobu sterowania przekształtnika, a dokładniej od sposobu 

załączania kluczy tranzystorowych. 

 Najprostszym sposobem jest załączanie każdego tranzystora na czas równy 

połowie okresu napięcia wyjściowego. Wadą takiego rozwiązania mimo korzyst-

nej, niskiej częstotliwości łączeń elementów półprzewodnikowych jest prostokątny 

przebieg napięcia wyjściowego charakteryzujący się dużą zawartością harmonicz-

nych szczególnie niskiego rzędu. Inny rodzaj sterowania to metody modulacji sze-

rokości impulsów MSI, wymagające znacznie większych częstotliwości łączeń. 

Rozwój przyrządów półprzewodnikowych mocy spowodował jednak, że możliwe 

jest wykonanie takich falowników. Nowoczesne elementy półprzewodnikowe są w 

stanie pracować przy dużych częstotliwościach przełączających, nie powodując 

nadmiernych strat mocy. Stosowane techniki modulacji różnią się pod względem 

skomplikowania i uzyskanych efektów. Przykładowo techniki sterowania można 

optymalizować pod względem minimalizacji strat, wahań momentu obrotowego 

czy minimalizacji hałasu w zależności od zastosowania i zapotrzebowania. Stoso-

wanie urządzeń energoelektronicznych wraz z zintegrowanym sterowaniem i 

siecią informatyczną, pozwala na ich efektywne i opłacalne wykorzystanie oraz 

kontrolę odbiornika poprzez nie zasilanego. Nadzorowane procesy mogą być wy-

konywane bez zbędnych strat energii poprzez prostą zmianę częstotliwości napię-

cia zasilającego silnik elektryczny. Najczęściej falowniki napięcia wykorzystywane 

są do zasilania silników elektrycznych oraz do przekształcania energii ze źródeł 

odnawialnych. Metody wykorzystywane w układach sterowania do uzyskiwania 

odpowiedniego sygnału napięcia na wyjściu nazywamy metodami modulacji.  
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Metoda modulacji szerokości impulsów stosowana w przekształtnikach 

DC/AC polega na uśrednieniu za pomocą dostępnego napięcia stałego, żądanego 

napięcia sinusoidalnego o zadanej amplitudzie i częstotliwości. Najprostszy sposób 

uśredniania polega na porównaniu przebiegu sinusoidalnego z przebiegiem trój-

kątnym. W efekcie tego uśredniania powstaje ciąg impulsów prostokątnych 

przyjmujących naprzemiennie wartość napięcia wejściowego, wartość zerową lub 

wartość ujemną napięcia zasilającego. Ta metoda daje mniejsze harmoniczne 

niskich rzędów w odniesieniu do przebiegów prostokątnych napięcia wyjściowego 

uzyskiwanych w metodzie półokresowego sterowania łączników półprzewodni-

kowych. Jednakże nadal napięcie wyjściowe nie jest sinusoidalne, tak jak ma to 

miejsce w przypadku zasilania sieciowego. Uzyskanie przebiegu napięcia wyjścio-

wego o kształcie sinusoidy wymaga zastosowania elementów filtrujących, które 

zwiększają wymiary gabarytowe i koszty proponowanego rozwiązania. 

FALOWNIKI JEDNOFAZOWE 

Wybrane topologie falownika jednofazowego wykonane w programie sy-

mulacyjnym PSIM przedstawiono na rysunku 1. W celu zobrazowania wpływu 

odbiornika na przebiegi wielkości wyjściowych falowników, założono zmianę war-

tości indukcyjności w obwodach obciążających falowniki. 

a) b) 

             

c) 
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Rysunek 1. Wybrane topologie jednofazowych falowników napięcia w układach: a) 
półmostkowym, b) mostkowym, c) transformatorowym przeciwsobnym 

Figure 1. Selected topologies of single-phase voltage inverters in systems: a) full 
bridge, b) half-bridge, c) push-pull 

Źródło: opracowanie własne. 

METODA MODULACJI NAPIĘCIA POPRZEZ PÓŁOKRESOWE ZAŁĄCZANIE TRANZYSTORÓW W 

FALOWNIKU PÓŁMOSTKOWYM 

Układ falownika półmostkowego przedstawiony na rysunku 1.a jest rzadko 

wykorzystywany w praktyce ze względu na konieczność stosowania podwójnego 

napięcia zasilania w stosunku do wartości napięć zasilających pozostałe topologie 

falowników prezentowane na rysunku 1. Jego zaletą jest natomiast  mniejsza licz-

ba elementów aktywnych. Przebiegi  sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia 

(Uodb) i prądu (Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności w obwodzie 

obciążenia zostały przedstawione na rysunku 2. Podając symetryczny sygnał steru-

jący na bramki tranzystorów, uzyskuje się napięcie wyjściowe o kształcie prosto-

kątnym. Kształt prądu odbiornika zależy od parametrów obwodu obciążenia. Jego 

przebieg może być wyznaczony przez rozwiązanie równań różniczkowych opisują-

cych obwód obciążenia. Inny sposób polega na rozłożeniu przebiegu napięcia w 

szereg Fouriera i wyznaczenie prądu obliczając składowe prądu dla kolejnych har-

monicznych. 
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Rysunek 2. Przebiegi  sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia (Uodb) i prądu 
(Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności odbiornika  

Figure 2. Waveforms of: control signals (S1_1 and S2_1), the load voltage (Uodb) and load 

current (Iodb) for different inductor values 

Źródło: opracowanie własne. 

Napięcie odbiornika można przedstawić za pomocą rozwinięcia Fourier’a 

[Tunia, 2003]:  

       
   

 
 

 

 
          

 
                  

gdzie k=1,3,5...(2n+1).  

Wartość maksymalną podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego 

określa zależność: 

    
  

 
                                                                   

Prąd wyznacza się jako sumę szeregu: 

      
     

       
  

   

         
 

 

  
          

  
  

gdzie  ki= k +/2. 

  

W przedstawionych przebiegach napięcia i prądu znajdują się harmoniczne. 

Harmoniczne te przyjmują nieparzyste krotności częstotliwości podstawowej od 0 

do ∞. Zawartość poszczególnych harmonicznych przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Rozkład harmonicznych napięcia i prądu odbiornika dla różnych wartości 
indukcyjności odbiornika 

Figure 3. Harmonic distribution of load voltage and current for different inductor 
values 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 4. Wartość współczynnika THD napięcia i prądu odbiornika dla różnych 
wartości indukcyjności odbiornika 

Figure 4. THD value of the voltage and current of the load for different values of the 
load inductances 
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Źródło: opracowanie własne. 

Omówiony układ falownika półmostkowego nie umożliwia regulacji warto-

ści napięcia wyjściowego, w przypadku gdy na wejściu falownika znajduje się nie-

regulowane źródło napięcia stałego.  

METODA MODULACJI NAPIĘCIA POPRZEZ PÓŁOKRESOWE ZAŁĄCZANIE TRANZYSTORÓW W 

FALOWNIKU MOSTKOWYM 

Układ pełnego mostka jest najczęściej wykorzystywaną topologią falownika 

jednofazowego. Metoda półokresowego załączania tranzystorów jest także wyko-

rzystywana w układach mostkowych niosąc jednak ograniczenia co do możliwości 

regulacji wartości napięcia. Zastosowanie układu mostka jak na rysunku 1.b, przy 

przesuwaniu fazowym sygnałów sterujących łącznikami umieszczonymi w obydwu 

gałęziach przekształtnika, pozwala na zmianę wartości napięcia odbiornika.  

 

Rysunek 5. Przebiegi  sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia (Uodb) i prądu 
(Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności odbiornika  

Figure 5. Waveforms of: control signals (S1_1 and S2_1), the load voltage (Uodb) and load 

current (Iodb) for different inductor values 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 6. Rozkład harmonicznych napięcia i prądu odbiornika dla różnych wartości 
indukcyjności odbiornika 

Figure 6. Harmonic distribution of load voltage and current for different inductor 
values 

Źródło: opracowanie własne. 

Tranzystory załączane są parami S2,S3 oraz S1,S4. W tej metodzie czas załą-

czenia tranzystorów S2 i S4 jest opóźniony w stosunku tranzystorów S1 i S3 o 60 . 

Przebiegi sygnałów sterujących oraz napięcia i prądu odbiornika pokazano na 

rysunku 5. Poprzez chwilowe przewodzenie tylko jednego tranzystora w gałęzi 

powodujemy opóźnione załączenie drugiego tranzystora, przez co uzyskujemy 

regulację wartością średniego czasu przewodzenia w okresie. 

METODA MODULACJI NAPIĘCIA POPRZEZ PÓŁOKRESOWE ZAŁĄCZANIE TRANZYSTORÓW  

W JEDNOFAZOWYM TRANSFORMATOROWYM PRZECIWSOBNYM FALOWNIKU NAPIĘCIA 

Falownik  napięcia przedstawiony na rysunku 1c, wymaga zastosowania 

transformatora z dzielonym uzwojeniem strony pierwotnej.  W celu określenia 

wartości napięcia tak sterowanego falownika zakłada się ciągłość prądu wyjścio-

wego podczas przełączania tranzystorów. 
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Rysunek 7. Przebiegi  sygnałów sterujących (S1_1 i S2_1) napięcia (Uodb) i prądu 
(Iodb) odbiornika dla różnych wartości indukcyjności odbiornika  

Figure 7. Waveforms of: control signals (S1_1 and S2_1), the load voltage (Uodb) 
and load current (Iodb) for different inductor values 

W szczególności gdy tranzystor T1 jest załączony, a T2 wyłączony, prąd od-

biornika przyjmuje wartości dodatnie w przeciwnym wypadku –ujemne. Napięcie 

wyjściowe (wartość maksymalna podstawowej harmonicznej) jest dane prostą 

zależnością [Tunia, 2003]: 

    
  

   
            

W tym równaniu n jest zwojową przekładnią transformatora (n -liczba zwo-

jów dzielonych uzwojeń strony pierwotnej, przy założeniu, że strona wtórna jest 

sprowadzona do jedności - n:1). Falownik w układzie przeciwsobnym może być 

sterowany za pomocą metody półokresowego załączania kluczy tranzystorowych. 

Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi napięć i prądów wyjściowych oraz sygna-

łów sterujących tranzystorami przy założeniu że przekładnia zwojowa n=2, o skut-

kuje dwukrotnie większą amplitudą napięcia w stosunku do rozwiązania z rysunku 

1b, przy zastosowaniu źródła napięcia o tej samej wartości. 
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Rysunek 8. Rozkład harmonicznych napięcia i prądu odbiornika dla różnych wartości 
indukcyjności odbiornika 

Figure 8. Harmonic distribution of load voltage and current for different inductor 
values 

Jak wynika z uzyskanych przebiegów obrazujących widmo harmonicznych i 

współczynnik zawartości wyższych harmonicznych, nie różnią się one zasadniczo 

od wielkości reprezentowanych dla topologii z rysunku 1a oraz rysunku 1b. Jedną z 

głównych zalet przemiennika w układzie przeciwsobnym jest natomiast to, że jest 

bardziej wydajny w przypadku niskonapięciowych źródeł sygnału, takich jak bate-

rie, w odniesieniu do falownika pełno-mostkowego. 
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Rysunek 9. Wartość współczynnika THD napięcia i prądu odbiornika dla różnych 
wartości indukcyjności odbiornika 

Figure 9. THD value of the voltage and current of the load for different values of the 
load inductances 

Wynika to z faktu, że spadek napięcia na więcej niż jednym łączniku szere-

gowym powoduje zwiększenie strat mocy. Falownik ten zapewnia również sepa-

rację galwaniczna strony napięcia DC od strony napięcia AC. 

PODSUMOWANIE 

W pracy zaprezentowano implementację metody półokresowego stero-

wania dla trzech wybranych topologii jednofazowych falowników  napięcia. No-

wością w stosunku do literatury przedmiotu jest sprawdzenie widma harmonicz-

nych analizowanych układów z wykorzystaniem programu do symulacji obwodów 

energoelektronicznych PSIM oraz porównanie kształtu napięć i prądów wyjścio-

wych w zależności od zmiany wartości indukcyjności w obwodzie obciążenia anali-

zowanych układów. W przypadku stosowania metod półokresowego załączania 

tranzystorów nie ma możliwości zmiany wartości amplitudy napięcia wyjściowego. 

Jest to zasadnicza wada tego sposobu modulacji. Jednakże wartość  amplitudy jest 

zależna od zastosowanej topologii falownika. W przypadku falownika półmostko-

wego jest ona 2 razy mniejsza, niż wartość napięcia źródła zasilania. Dla falownika 

mostkowego amplituda napięcia wyjściowego jest równa napięciu źródła, zaś w 

przypadku falownika w układzie przeciwsobnym, wartość ta zależy od przekładni 

zwojowej zastosowanego transformatora.  Zaletami metody półokresowego załą-

czania tranzystorów są niska częstotliwość łączeń i prosty sposób wykonania ukła-

du sterowania. Kształty przebiegów napięć i prądów w analizowanych układach 

falowników nie różnią się zasadniczo. Stąd również rzędy harmonicznych występu-

jących w przebiegach napięć i prądów są jednakowe.  
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Streszczenie: Artykuł prezentuje metodę pro-
gnozowania w horyzoncie doby produkcji 
energii elektrycznej przez zestaw paneli foto-
woltaicznych. Prognozowanie w horyzoncie 
doby należy do prognoz krótkoterminowych. 
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WSTĘP 

Prognozowanie produkcji energii elektrycznej z OZE można rozpatry-

wać w kilku różnych horyzontach [Piotrowski, 2013]: ultrakrótkoterminowym 

(od kilku minut do kilku godzin),  krótkoterminowym (do kilkudziesięciu go-

dzin), średnioterminowym (od kilku do kilkudziesięciu dni), długoterminowe 

(od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat). Przyjęta terminologia horyzontów 

prognoz szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii może się 

różnić w zależności od zastosowań prognozy lub ich wzajemnego uzupełnia-

nia się. Prognozy ultrakrótkoterminowe wykorzystywane są do sterowania 

odbiorami, magazynami i źródłami energii w celu zbilansowania podsystemu 

energetycznego. Prognozy krótkoterminowe wykorzystywane są do plano-

wania pracy źródeł i systemu elektroenergetycznego. Z kolei prognozy śred-

nioterminowe mają zastosowanie w planowaniu prac eksploatacyjnych i 

remontowych w systemie elektroenergetycznym. Prognozy długoterminowe 

wykorzystuje się zazwyczaj do planowania rozwoju sieci i systemów elektro-

energetycznych. Zatem prognozowanie z horyzontem doby należy do kate-

gorii prognoz krótkoterminowych. 

Oprócz określonych horyzontów czasowych istotne są też wielkości, 

które podlegają prognozowaniu. Oczywiście prognozowana wielkość zależy 

od celu predykcji. W przypadku prognoz o krótkich horyzontach zwykle wy-

korzystuje się wartości średniej mocy w porcjach o długości od 15 minut do  

godziny. Dla prognoz o dłuższych horyzontach istotne mogą być moce szczy-

towe oraz skumulowane energie produkowane w dłuższym okresie. W przy-

padku prognoz z horyzontem doby wykorzystuje się skumulowaną całkowitą 

energię nasłonecznienia, sumy opadów w danym dniu, skumulowana całko-

witą energię wytworzoną w danym dni, oraz wartości średnie (np. tempera-

tury, widzialności, ciśnienia, prędkości wiatru, zachmurzenia) lub wartości 

maksymalne (np. temperatura). 

Produkcja energii ze źródeł OZE, a w szczególnie w przypadku paneli 

fotowoltaicznych, w bardzo silnym stopniu uzależniona jest od warunków 

pogodowych. Zmiany wielkości tej produkcji muszą być na bieżąco kompen-

sowane poprzez źródła konwencjonalne z wykorzystywaniem rezerwy regu-

lacyjnej lub w przyszłości poprzez zastosowanie zasobników energii. Szcze-
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gólnie groźne dla systemu energetycznego mogą być krótkotrwałe zmiany 

wielkości produkcji energii z OZE spowodowane nagłymi zmianami pogody. 

Dlatego też wraz ze wzrostem udziału energetyki odnawialnej w całkowitym 

bilansie energetycznym, coraz istotniejsze staje się prognozowanie jej pro-

dukcji w perspektywie krótkoterminowej oraz możliwość optymalizacji pro-

dukcji w czasie rzeczywistym. 

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W PROGNOZOWANIU PRODUKCJI ENERGII W SYSTEMACH FO-

TOWOLTAICZNYCH 

Sieci neuronowe to najpopularniejsze narzędzie wśród metod sztucz-

nej inteligencji do prognozowania wytwarzania energii elektrycznej. Główną 

ich zaletę jest zdolność uogólniania wiedzy na podstawie danych uczących, 

pochodzących zazwyczaj z pomiarów modelowanych obiektów czy układów. 

Ponadto pozwalają wyznaczyć parametry modelu poprzez proces uczenia 

się. Ich wadą jest brak wiedzy o badanym obiekcie w jawnej postaci. 

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania ge-

neracji mocy w systemach fotowoltaicznych jest bardzo popularne. Stoso-

wane są różne typy sieci neuronowych oraz połączenie sieci neuronowych z 

logiką rozmytą lub algorytmami genetycznymi. Wybór jest uzależniony od 

horyzontu prognoz, dostępności różnych danych historycznych oraz prognoz 

otrzymanych z NWP (numeryczna prognoza pogody). Ponadto pewne meto-

dy wykorzystujące kilka modeli sieci neuronowych do generacji jednej pro-

gnozy. 

Stosowane są różne metody doboru danych wejściowych sieci neuro-

nowej oraz ich wartości opóźnionych. Najczęściej wykorzystywana siecią 

neuronową w prognozowaniu produkcji energii oraz mocy w systemach fo-

towoltaicznych jest sieć neuronowa typu MLP (Multilayer Perceptron) [Ba-

czyński i Wasilewski 2011, Ciechulski i Osowski 2014, Piotrowski 2013, 

Yuehui 2010]. Często w sieciach MLP wykorzystywany jest algorytm uczenia 

Levenberga-Marquardta [Osowski 1994], chociaż inne algorytmy też są sto-

sowane. W przypadku wykorzystywania w porgnozowaniu danych wejścio-

wych z opóźnieniem, wtedy implementowany jest w sieci neuronowej nieli-

niowy model statystyczny NARX [Piotrowski 2014].  
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W prognozowaniu stosuje się również inne typy sieci neuronowych 

np. sieci RBF, ich zastosowanie zamieszczono pracach [Ciechulski i Osowski 

2014, Piotrowski 2015, Yona 2008]. Ponadto wykorzystuje się sieci neuro-

nowe typu SVM (Support Vector Machine) [Ciechulski i Osowski 2014, Jie Shi 

2011], sieci neuronowe rekurencyjne RNNs (Recurrent Neural Networks) 

[Yona 2008]. 

Bardzo obiecujące wyniki dają metody wykorzystujące kilka modeli 

sieci neuronowych (kilka odmiennych algorytmów uczących) do uzyskania 

końcowej prognozy. Potwierdziły to wykonane badania z wykorzystaniem 

zespołu 4 sieci neuronowych [Piotrowski 2014]. 

Porównanie modelu fizycznego oraz modelu sieci neuronowej przed-

stawiono w pracy [Yuehui 2010]. Model fizyczny wykorzystuje konwersję 

poziomu nasłoneczniania (prognoza z modelu NWP) do wartości mocy pro-

gnozowanej, na tej podstawie wyznaczono błędy prognoz. Im bardziej niebo 

było bezchmurne, tym jakość prognoz była wyższa. Jakość prognoz mocy 

była silnie uzależniona od jakości prognoz z NWP. Badania w tej pracy wyka-

zały, że błąd prognoz jest znacznie wyższy (2-krotnie) w przypadku wykorzy-

stania w modelu fizycznym danych z prognoz (nasłonecznienia) zamiast da-

nych rzeczywistych.  Wykazuje to na dużą rolę poprawności prognoz nasło-

necznienia w tej metodzie prognozowania mocy systemu. 

MODELE WYZNACZANIA PROGNOZ ENERGII W POSTACI SIECI NEURONOWEJ MPL 

Do prognozowania produkcji energii elektrycznej wykorzystano  

sztuczne sieci neuronowe o wielowarstwowe typu propagacja wsteczna. 

Zaletą tych sieci są prostota, uniwersalność i duża liczba szybkich i skutecz-

nych algorytmów uczenia tych sieci. Modelem jest jednokierunkowa, nieli-

niowa sieć trójwarstwowa (sieć z jedną warstwą ukrytą) zwana siecią MLP.  

Składa się z warstwy wejściowej nieliniowej warstwy ukrytej (z sigmoidalną 

funkcją przejścia) oraz liniowej warstwy wyjściowej. 

Do zbudowania modeli prognostycznych wykorzystano wyniki pomia-

rów natężenia promieniowania słonecznego, mocy elektrycznej systemu 

fotowoltaicznego przed i za inwerterem oraz sprawności systemu w okresie  

roku. System fotowoltaiczny, z którego pochodzą dane oraz dla którego będą 
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wykonywane prognozy znajduje się w Rzeszowie (50°02’N 22°17’E). Składa 

się z trzech modułów monokrystalicznych o łącznej mocy szczytowej 330Wp, 

podłączonych do falownika napięcia. Moduły fotowoltaiczne zamontowane 

są na ramie pod stałym kątem 30° względem horyzontu (poziomu). Średnio-

roczna sprawność systemu wyniosła 8,3%, nasłonecznienie na powierzchnię 

pochyloną pod kątem 30° wynosiło 1284 kWh/(m2·rok). Znajomość sezono-

wej sprawności całego sytemu fotowoltaicznego jest pomocna przy szaco-

waniu zysków i czasu zwrotu poniesionych nakładów finansowych na budo-

wę instalacji fotowoltaicznej. 

Układ pomiarowy systemu fotowoltaicznego obejmował pomiar na-

pięcia oraz prądu stałego przed falownikiem, napięcia, prądu, mocy prądu 

zmiennego za falownikiem oraz częstotliwości na wyjściu falownika. Za po-

mocą pyranometru wykonywano pomiary natężenia promieniowania sło-

necznego. Wszystkie parametry systemu były mierzone co 10 sekund i 

uśredniane do 1-minutowych wartości. Pomiar danych obejmuje okres od 1 

listopada 2013 do 31 października 2014. Roczne nasłonecznienie na po-

wierzchnię pochyloną wynosiło 1284 kWh/(m2·rok). Roczne nasłonecznienie 

na powierzchni horyzontalnej w Rzeszowie wynosi 1056 kWh/(m2·rok). 

Dane układu pomiarowego przygotowano tak, aby mogły być użyte do 

budowy modeli prognostycznych z horyzontem 1 doby. Ponadto dane po-

miarowe z całego roku podzielono na dane uczące i testujące. Wykorzystano 

następujące dane pomiarowe układu: dzienną (całkowitą) wartość nasło-

necznienia oraz dzienną wartość wytworzonej energii prądu zmiennego za 

falownikiem, przeliczoną na 1 m2 powierzchni czynnej zestawu paneli foto-

woltaicznych.  

Trafność prognoz można oszacować na wiele sposobów. Błędy pro-

gnoz można przedstawić w wartościach bezwzględnych, w wartościach 

względnych oraz w wartościach procentowych. W prognozowaniu produkcji 

energii nie ma jednaj najlepszej miary trafności prognoz. W pracach z tej 

dziedziny są stosowane różne miary jakości prognoz, co utrudnia porówna-

nie metod i uzyskanych wyników.  

Jako miarę  jakości prognozy wytwarzania energii w systemie przyjęto 

miarę MAPE (Mean Absolute Percentage Error), czyli średniego względnego 

błędu procentowego: 
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           (1) 

gdzie: di – rzeczywista wartość produkcji energii w i–tym okresie, yi – prognoz 

produkcji energii w i–tym okresie, n – liczba dni w okresie. 

Błąd MAPE jest miarą uśrednioną i wyrażoną w procentach. Można go zin-

terpretować w następujący sposób: o ile procent średnio różni się ilość ener-

gii prognozowana od ilości energii wytworzonej w danym dniu przez system 

fotowoltaiczny.  

WYBÓR MODELI PROGNOSTYCZNYCH Z HORYZONTEM 1 DOBY  

Pozyskiwanie energii OZE w systemów fotowoltaicznych silnie zależy 

od pór roku i warunków pogodowych, jakie panują w całym roku [Piotrowski 

2014, Yuehui 2010]. W poszczególnych porach roku zmienia się długość dnia, 

czyli działanie słońca, wysokość słońca na horyzoncie, zachmurzenia i tempe-

ratury. W literaturze można znaleźć różne strategie budowy modeli progno-

stycznych z horyzontem 1 doby. Przeważnie są to modele tzw. roczne, pro-

gnozujące wielkość produkcji energii z horyzontem 1 doby dla dowolnego 

dnia w roku na podstawie danych uczących z całego roku lub z wybranych 

danych z całego roku. Trudne, ale możliwe jest zbudowanie jednego modelu 

prognozy krótkoterminowej, czyli prognozy, która dostarczałaby dokładnych 

wyników w różnych porach roku. Innym sposobem jest budowanie sezono-

wych lub miesięcznych modeli prognostycznych z horyzontem 1 doby. 

Na podstawie analizy danych objaśniających w postaci warunków po-

godowych i okresów czasowych pojęto decyzję o wyborze kilku typów mode-

li prognostycznych ze względu na długość okresu, z których pochodzą dane 

potrzebne do zbudowania modelu w celu zbadania dokładności uzyskiwa-

nych prognoz. Podział okresów wynikał z warunków nasłonecznienia i wa-

runków pogodowych w poszczególnych okresach roku. 

Przyjęto następujące modele prognostyczne z horyzontem 1 doby: 

 model całoroczny, 

 model półroczny - ‘wiosna-lato’ 

 model półroczne  - ‘jesień-zima’, 
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Model całoroczny opiera się na estymacji parametrów na podstawie 

danych z całego roku, modele półroczne zbudowano na podstawie danych 

półrocznych (wiosna-lato, dane: 1.04 -30.09, jesień-zima, dane: 1.10-31.03). 

Zróżnicowane podejście pozwoli zbudować bardziej dokładne modele i 

uwzględnić warunki pogodowe i okresowe dla każdej pory roku [Piotrowski 

2013] 

Dane pomiarowe oraz prognozy pogody z okresu z okresu od 1.11.2013 do 

31.10.2014 wykorzystano do estymacji i weryfikacji modeli. Wejściowymi 

danymi uczącymi dla sieci neuronowych jest 8 czynników objaśniających. 

Wybrane czynniki objaśniające to 7 czynników pogodowych oraz nasłonecz-

nienie. Wybrano następujące czynniki pogodowe (temperatura średnia, 

temperatura maksymalna, widzialność, średnia prędkość wiatru, opady, za-

chmurzenie, kierunek wiatru. Wyjściem modeli jest prognoza produkcji 

energii prądu zmiennego. Danymi wzorcowymi (odniesienia) były rzeczywiste 

wartości energii w zmierzone w systemie fotowoltaicznym.  

Dane objaśniające podzielono na dwie grupy na dane uczące (estyma-

cja) i dane testujące (weryfikacja) odpowiednio do przyjętych okresów. Dane 

uczące i testujące zostały przeskalowane do przedziału 0-1 przez podzielenie 

ich przez wartości maksymalne odpowiednich czynników. W modelu cało-

rocznym uczenia wykorzystano dane  280 dni całego roku, a do weryfikacji 

modelu całorocznego wybrano 60 dni z całego roku z danych, które nie brały 

udziału w procesie uczenia. W modelach półrocznych do wyznaczenia ich 

parametrów wykorzystano dane uczące ze 135 dni danego półrocza. Do we-

ryfikacji modeli wykorzystano dane testowe z 30 dni danego półrocza, które 

nie brały udziału w procesie uczenia.  

BUDOWA MODELI PROGNOSTYCZNYCH  

Do zbudowania modeli prognostycznych wywarzania energii elek-

trycznej przez system fotowoltaicznego z horyzontem 1 doby wykorzystani 

sieci neuronowe typu MLP. W modelach w postaci sieci neuronowych MLP, 

do prognozowania produkcji energii wykorzystano 8 czynników objaśniają-

cych. 
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Modele wykonano w dwóch wariantach różniących się ilością neuronów w 
warstwie ukrytej. Dobór struktury modelu prognostycznego przeprowadzo-
no na podstawie analizy ilości czynników pogodowych na wejściu sieci neu-
ronowej oraz na podstawie wstępnych symulacji z różną ilością warstw ukry-
tych.  
Modele prognostyczne mają następujące warianty: 

 wariant 1: struktura sieci 8-9-1 (9 neuronów w warstwie ukrytej, 1 
neuron w warstwie wyjściowej; 

 wariant 2: struktura sieci 8-13-1 (13 neuronów w warstwie ukrytej, 1 

neuron w warstwie wyjściowej). 

We wszystkich neuronach w warstwach ukrytych zastosowano sigmoidalną 

funkcję aktywacji „logsig”, a w neuronach warstwy wyjściowej zastosowano 

liniową funkcję aktywacji „purelin”. Wybór powyższych wariantów sieci był 

poprzedzony licznymi wstępnymi symulacjami, w których inne warianty sieci 

neuronowych generowały prognozy gorszej jakości. Wybrane warianty 

wstępnie generowały najlepsze prognozy.  

Model wariant 1 w postaci sieci neuronowej typu MLP posiada następujące 

parametry: 

 - liczba wejść warstwy wejściowej: 8; 

 - liczba neuronów w warstwie ukrytej (funkcja aktywacji sigmoidal-

na): 9; 

 - liczba neuronów w warstwie wyjściowej (liniowa fun. aktywacji): 1; 

 - miara funkcji celu – wartość średnia sumy kwadratów błędów (MSE 

– Mean Square Error); 

 - algorytm uczący (metoda Levenberga-Marquardta). 

 

Strukturę modelu prognostycznego w postaci sieci neuronowej MLP –

wariant 1 pokazano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Struktura sieci neuronowej, model prognostyczny wariant 1 (sieć 8-7-1) 

Figure 1. The strucure of neural network, as a model (variant 1, net: 8-7-1) 

Źródło: opracowanie własne. 

PROGNOZY PRODUKCJI ENERGII W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM 

Dla wszystkich typów modeli oraz ich wariantów wyznaczono progno-

zy produkcji energii elektrycznej z horyzontem 1 doby. W tabeli 1 zamiesz-

czono błędy prognozowania produkcji energii przez model całoroczny, model 

półroczny ‘wiosna-lato’ oraz model półroczny ‘jesień-zima’. Błędy prognozy 

oszacowano miarą jakości MAPE (1), zarówno dla danych z fazy estymacji 

(uczenie sieci), jak i dla danych z fazy weryfikacji prognoz. Wyznaczono błędy 

prognoz dla obu wariantów sieci wszystkich typów modeli. 

Tabela 1. Błędy prognozy produkcji energii elektrycznej z horyzontem 1 doby  

Table 1. Errors in electricity production forecasts with a horizon of 1 day 

Wa-
riant 

Struktura 
modelu 

Model całoroczny 
Model półroczny –

‘wiosna lato’ 
Model półroczny –

‘jesień zima’ 

Estyma-
cja 

Weryfi-
kacja 

Estyma-
cja 

Weryfi-
kacja 

Estyma-
cja 

Weryfi-
kacja 

  [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

1 8-9-1 3.051 3.334 1.713 1.693 4.132 4.370 

2 8-13-1 3.389 3.307 1.825 1.737 4.899 5.488 

Źródło: opracowanie własne 

Błędy prognoz MAPE dla fazy estymacji i dla fazy weryfikacji są do sie-

bie zbliżone i nie różnią się od siebie więcej niż o 10 procent dla wszystkich 
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modeli i wariantów. Zatem szczegółowo omówione zostaną tylko błędy fazy 

weryfikacji.  

Dla fazy weryfikacji w modelu całorocznym błędy MAPE prognozy 

przyjmują wartości około 3.33% dla wariantu 1 oraz około 3.31% dla warian-

tu 2. Zatem oba warianty modelu całorocznego dostarczają prognozy z hory-

zontem 1 doby z prawie taką samą dokładnością. W modelu półrocznym 

‘wiosna-lato’ błędy MAPE prognozy przyjmują wartości około 1.71% w wa-

riancie 1 i około 1.82% w wariancie 2.  Dokładność prognoz w modelu pół-

rocznym ‘wiosna-lato’ jest o około 47 procent większa niż w modelu cało-

rocznym. Poprawa dokładności prognoz jest bardzo duża. Dla fazy weryfika-

cji, w modelu półrocznym ‘jesień-zima’ błędy MAPE prognozy przyjmują war-

tości około 4.37 dla wariantu 1 oraz około 5.49% dla wariantu 2. Model wa-

riancie 1 jest dokładniejszy niż w wariancie 2. Model półroczny ‘jesień zima’ 

w wariancie 1 jest około 24 procent mniej dokładny niż model całoroczny.  

Na rysunku 2 przedstawiono prognozę produkcji energii oraz rzeczy-

wistą wielkość produkcji energii przez system fotowoltaiczny dla danych 

testowych (faza weryfikacji) przez model całoroczny wariant 1. Prognoza 

obejmuje 60 wybranych dni całego roku, po 15 dni z każdego kwartału. 

 

Rysunek 2. Prognozy energii prądu zmiennego (EAC) -model całoroczny – wariant 1 
(weryfikacja modelu) 

Figure 2. Electricity forecasts - year-round model – variant 1 (model verification) 
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Źródło: opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE  

Praca przedstawia wyniki badań autorskich prognozowania produkcji 

energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny dla metody z wykorzysta-

niem sieci neuronowych MLP dla różnych okresów czasowych. Prognozowa-

nie produkcji energii prądu zmiennego odbyło się na podstawie 8 czynników 

objaśniających (dobowego poziomu nasłonecznienia oraz 7 czynników pogo-

dowych). 

W przypadku prognoz z horyzontem 1 doby zbudowano model cało-

roczny oraz dwa model półroczne - ‘wiosna-lato’ i ‘jesień-zima’. Budowa 

modeli półrocznych ma silne uzasadnienie ilością nasłonecznienia i warun-

ków pogodowych w Polsce w każdej porze roku. 

Modele dostarczają prognozy produkcji energii przez system fotowol-

taiczny z zadowalającą dokładnością. Prognozy w modelu całorocznym są na 

poziomie około 3.3%, prognozy w modelu półrocznym ‘wiosna-lato’ są na 

poziomie około 1.71% oraz na poziomie około 4.1-5.5% w modelu ‘jesień-

zima’. Podzielenie danych na okresy półroczne w celu zwiększenia dokładno-

ści prognoz powiodło się tylko połowicznie. Model półroczny ‘wiosna-lato’ 

jest około 47% dokładniejszy niż model całoroczny. Jednak model półroczny 

‘jesień-zima’ dostarcza prognozy z większym błędem (około 24%) niż model 

całoroczny.  

Zbudowano modele w dwóch wariantach struktury sieci neuronowej. 

Dokładność prognoz obu wariantów sieci neuronowej jest zbliżona. Po anali-

zie wyników można wskazać, że wariant 1 generował dokładniejsze prognozy 

w dwóch przypadkach a wariant 2 w jednym przypadku dla danych fazy we-

ryfikacji. Przedstawienie modelu prognostycznego w dwóch wariantach po-

zwala weryfikować trafność prognoz i unikać generowania prognozy z przy-

padkowymi błędami.  

Uzyskane wyniki dowodzą skuteczności zastosowaniu sieci neurono-

wych tylu MLP do realizacji zadań prognozowania wytwarzania energii w 

systemach fotowoltaicznych. 
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WSTĘP 

W konwencjonalnych modelach stosowanych w zarządzaniu portfelem 

przyjętych jest wiele różnych zasadach ograniczających ich przydatność 

i sprawiających, że ich efektywność w realnych warunkach jest bardzo niska. 

Dodatkowo, efektywność danego modelu oceniana jest na podstawie 

umiejętności oraz zdolności osób zarządzających tymi narzędziami. Umiejęt-

ności te polegają na określeniu atrakcyjności danej inwestycji oraz minimali-

zowaniu ryzyka. Dlatego też, ważną rolę odgrywa odpowiednie określenie 

poziomu ryzyka, ponieważ wpływa to na powodzenie przyszłych inwesty-

cji[Halicki 2016]. 

Wśród szeregu wad konwencjonalnych modeli opisanych w literaturze 

[Halicki 2016] jedną z najważniejszych jest fakt, że modele te nie biorą pod 

uwagę ewentualnego bankructwa. Najbardziej znany i szeroko stosowany 

model Markowitza [1952] również nie spełnia tego warunku, a dodatkowo 

ryzyko pojedynczego składnika aktywów będącego częścią portfela jest mie-

rzone za pomocą odchylenia standardowego (nie monotonicznego), które 

nie jest właściwym środkiem pomiaru ryzyka. Kolejnym ograniczeniem tego 

modelu jest jego pracochłonność, gdyż wymaga on wykonania wielu żmud-

nych obliczeń, co dla dzisiejszego inwestora stanowi stratę czasu. Wszystkie 

te założenia sprawiają zmniejszenie użyteczności tego modelu zarówno 

w wymiarze praktycznym jak i teoretycznym. 

Dostępne na rynku kapitałowym instrumenty oferują z jednej strony 

atrakcyjne stopy zwrotu z dużym ryzykiem, ale z drugiej strony zwiększają 

prawdopodobieństwo bankructwa inwestora. Problem wyboru aktywów 

inwestycyjnych i ich zarządzania sprowadza się zatem do pomiaru poziomu 

ryzyka, które mierzone w niewłaściwy sposób sprawi, że dywersyfikacja port-

fela nie zawsze będzie poprawna. 

Efektem tego jest tendencja do opracowywania nowych miar ryzyka w 

celu poprawy efektywności zarządzania portfelem. Jedną z nich jest formuła 

Fostera-Harta, która służy do mierzenia ryzyka inwestycji, przy czym miernik 

ten cechuje się jednostajnością, obiektywizmem oraz uniwersalnością[Foster 

2009]. Dodatkowo w porównaniu z innymi miernikami np. modelem Marko-

witza, uwzględnia bankructwo inwestycyjne. Formuła Fostera-Harta, jako 
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jedna z nielicznych spełnia warunki, jakie powinno posiadać narzędzie do 

pomiaru ryzyka. 

Formuła Fostera-Harta, została opracowana w 2009, mimo wszystko 

do tej pory, jest narzędziem mało stosowanym oraz mało popularnym. Jed-

nak ze względu na swoje właściwości, wzbudza coraz to większe zaintereso-

wanie wśród inwestorów. W literaturze, pojawia się coraz więcej artykułów 

na temat jej podstawowych cech [Chudziak 2016; Hellmann 2015]. Jednak 

interpretacja graficzna tego wzoru, która jest głównym celem tego artykułu, 

nie była jeszcze nigdzie przeprowadzana [Halicki 2016]. 

 FORMUŁA FOSTERA-HARTA  

Formuła Fostera-Harta w odróżnieniu do innych znanych mierników 

ma zdolność do określania inwestycji bardzo ryzykownych, które mogą 

wprowadzić potencjalnego inwestora w bankructwo. Pomiar ryzyka metodą 

Fostera-Harta dla pojedynczej inwestycji, przyjmuję następującą formę: 

          
 

    
     (1) 

gdzie: 

E[X] – wartość oczekiwana zmiennej losowej X (wartość prawdopodo-

bieństwa, która określa oczekiwany wynik losowej inwestycji) 

g – wynikiem inwestycji, który może być oczekiwany z określonym 

prawdopodobieństwem na koniec okresu inwestycyjnego, 

R(g) – pomiar poziomu ryzyka, krytyczny poziom bogactwa dla inwe-

stycji o znanym rozkładzie; minimalna rezerwa potrzebna do osiągnięcia 

inwestycji. Jest to również miara ryzyka inwestycyjnego g. 

Wartość R(g) jest kalkulowana nie tylko po to, by wyznaczyć poziom 

ryzyka, ale również w celu porównania obecnego poziomu majętności inwe-

stora. W zapisie dyskretnym losowej zmiennej X, przyjmując wartości x1,x2 … 

xn, z prawdopodobieństwami p1,p2,…pn, wartość oczekiwana redukowana 

jest do formy: 

            
 
   ,  (2a) 

Ponadto, ważność równania (1) dla wybranych inwestycji obowiązuje 

tylko wtedy, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:  
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   ,           

   , (2b) 

           ,  (2c) 

gdzie: i ≠ j oraz i,j = 2,3…  

W poniższych rozważaniach, będzie użyty równoważnik wzoru (1), któ-

ry dla n składników przyjmuję następującą formę: 

    
  

    
        

  

    
     …     

  

    
   = 1 (3) 

gdzie: n – dowolna liczba 

p1, p2, …, pn – prawdopodobieństwo 

Dogłębna analiza formuły Fostera-Harta zwraca uwagę na to, że jej 

graficzna interpretacja wymaga odpowiedniego przekształcenia matema-

tycznego, w celu osiągnięcia zależności między potrzebnymi parametrami. 

Relacja między parametrami g1 i g2 we wzorze (1) dla stałego p1, p2, i R(g) 

określona została w procesie przekształcania odpowiedniego wzoru. Proces 

przekształcania wyglądał w następujący sposób: 

    
  

 
 
  

    
  

 
 
  

   (4a) 

     
  

 
 
  

    
  

 
 
   

        (4b) 

    
  

 
       

  

 
 
   

 
   

 (4c) 

    
  

 
      

  

 
 
      

       (4d) 

 
  

 
    

  

 
 
      

   (4e) 

    
   

  
 

 
      

  

 
 (4f) 

gdzie:g1 – wielkość dochodu generowanego przez inwestycje w przy-

szłości z prawdopodobieństwem p1,  

g2 – wielkość dochodu generowanego przez inwestycję w przyszłości 

z prawdopodobieństwem p2. 
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BADANIA SYMULACYJNE  

Wszystkie badania symulacyjne powstały w środowisku MATLAB i sta-

nowią opracowanie własne. Głównym celem badań, było przedstawienie 

hipotetycznych przypadków inwestycyjnych, przy zastosowaniu różnych wa-

riantów. Warianty, w zależności od badań różniły się w niektórych przypad-

kach wartością q1, q2, lub prawdopodobieństwem. W przypadku prawdopo-

dobieństwa p1 oraz p2 mogą mieć taką samą wartość i wynosić 0,5 lub dwie 

różne wartości, jednak warunkiem jest to by ich suma była równa 1. Dodat-

kowo wzór (1) przyrównany został do 0, dlatego też warunkiem zajścia rów-

nania funkcji jest przejście płaszczyzny przez 0. W przypadku trzech pierw-

szych rysunków, przedstawiających przebieg funkcji Fostera–Harta, linie, 

które przedstawiają przebieg funkcji przechodzą przez wartość 0.  

Poniżej przedstawione zostały symulacje, które pozwalają na określe-

nie zależności między wybranymi parametrami. Parametry te pozwalają na 

określenie, przez inwestora, potencjalnego ryzyka, które może ponieść pod-

czas inwestowania, a także zakresu przyszłego spodziewanego dochodu z 

wybranej wcześniej inwestycji. 

 

Rysunek 1. Przebieg funkcji Fostera–Harta, przy stałych wartościach q2, p1, p2. 

Figure 1. Foster-Hart function, with constant values q2, p1, p2. 

Na rysunku 1 przedstawiono zależność między wielkością q1 a warto-

ścią R(g). W badanym przypadku q2 jest stałe i wynosi -150, tak samo jak 
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prawdopodobieństwo, które wynosi odpowiednio p1=0,6; p2=0,4. Na przed-

stawionym wykresie zauważyć można, że zmniejszenie wartości q1 powoduje 

wzrost potencjalnego ryzyka, oznaczonego jako R(g). Oznacza to, że im 

mniejsza jest wartość przyszłego dochodu, tym większa jest ryzyko niepowo-

dzenia danej inwestycji. Fakt, ten obrazuje rysunek 1, który potwierdza 

wcześniejsze założenia, o zmniejszeniu się ryzyka przy podnoszeniu się pa-

rametru q1. Dodatkowo, wszystkie linie ze względu na stałą wartość q2 prze-

cinają się w tym samym punkcie odpowiadającym wartości tego wskaźnika.  

 

Rysunek 2. Przebieg funkcji Fostera- Harta, przy stałych wartościach q1, p1, p2. 

Figure 2. Foster-Hart function, with constant values q1, p1, p2. 

Na rysunkach 1 oraz 2 wartości q1, q2 odpowiednio są stałe. Również 

prawdopodobieństwo nie zmienia się przy każdym wariancie i wynosi odpo-

wiednio p1= 0,6 oraz p2= 0,4. Podobnie jak rysunku 1, wszystkie linie prze-

chodzą przez wartość 0, co oznacza, że spełniony został warunek co do zaj-

ścia równania funkcji. W przypadku gdy p1 jest wartością większą od p2, moż-

na przyjąć, że dana inwestycja przyniesie więcej zysków niż strat. Daje to 

pewniejsze odczucia co do planowanych inwestycji. Na wykresie zauważyć 

można, że wraz ze wzrostem wartości q2, wzrasta ryzyko inwestycyjne R(g). 

Wartość q2 obrazuje ewentualną stratę inwestycyjną, w związku z tym im 

wyższa jest ta wartość, tym większe ryzyko może ponieść inwestor.  
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Rysunek 3. Przebieg funkcji Fostera-Harta, przy stałych wartościach q1, q2, p1, p2. 

Figure 3. Foster-Hart function, with constant values q1, q2, p1, p2. 

 Z rysunku 3 wynika, że wraz ze zwiększającą się wartością q1 zmniejsza 

się wartość R(g). W przypadku, gdy inwestor decyduje się na stratę określo-

nej kwoty, równej q2, oraz określeniu jak najwyższego przyszłego dochodu z 

inwestycji, ryzyko niepowodzenia zmniejsza się. Dla inwestorów jest to sytu-

acja korzystna, mimo, poniesionej straty wynoszącej -150, dalej mają szanse 

uzyskać wysoki dochód ze swoich działań.  

 

Rysunek 4. Rozkład przestrzenny wykresu funkcji Fostera-Harta, przy stałych warto-

ściach p1=0,6; p2=0,4 oraz różnych wariantach R(g). 

Figure 4. Spatial distribution of the Foster-Hart plot, with constant values p1=0.6; 

p2=0.4 and various variants of R(g). 

Wartości prawdopodobieństwa w przypadku rysunku 4 są stałe i wy-

noszą p1=0,6; p2=0,4. Ryzyko R(g) jest wartością uwzględnioną przed rozpo-
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częciem symulacji. W tym przypadku badano trzy różne warianty, które róż-

niły się wartością ryzyka. Ta symulacja inwestycyjna uwzględnia wpływ zmian 

wartości R(g) na zakres oczekiwanego dochodu. Zauważyć można, że wraz ze 

wzrostem wartości R(g), krzywizna płaszczyzny staję się mniej stroma. 

Rysunek 5 przedstawia podobne sytuacje jak rysunek 4, jednak ukaza-

ny jest w dwuwymiarowej przestrzeni. Rezultat stanowią punkty, które są 

rozwiązaniami formuły Fostera-Harta. W badanej symulacji, dla p1=0,6 dana 

inwestycja, ma większe prawdopodobieństwo powodzenia. Na wykresach 

dwuwymiarowych, przedstawione są dokładniej wartości, jako linia przecię-

cia się symulacji w miejscu 0.  

 

 

Rysunek 5. Dwuwymiarowe ukazanie formuły Fostera-Harta, przy stałych warto-

ściach p1=0,6; p2=0,4 oraz różnych wariantach R(g). 

Figure 5. Two-dimensional display of the Foster-Hart formula, with constant values 

p1 = 0.6; p2 = 0.4 and various variants of R(g). 
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Rysunek 6. Rozkład przestrzenny wykresu funkcji Fostera-Harta, przy stałych warto-

ściach p1=p2=0,5 oraz różnych wartościach R(g). 

Figure 6. Spatial distribution of the Foster-Hart plot, with constant values p1 = p2 = 

0.5 and different values of R(g). 

W przypadku rysunku 6 badano, różne wartości dochodów dla praw-

dopodobieństw równych - p1=p2=0,5. Zauważono, że im niższa jest wartość 

R(g), tym bardziej stroma jest płaszczyzna. Ponadto płaszczyzna, o mniejszej 

wartość R(g) jest bardziej pionowa. Oznacza to, że poniesienie najmniejszego 

ryzyka, nie jest wskazane przy tego rodzaju inwestycjach.  

 

 

Rysunek 7. Dwuwymiarowe ukazanie formuły Fostera-Harta, przy stałych 

wartościach p1 = p2=0,5 oraz różnych wariantach R(g). 
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Figure 7. Two-dimensional display of the Foster-Hart formula, with constant values 

p1 = p2 = 0.5 and various variants of R(g). 

Na podstawie rysunku 7, który jest bardziej szczegółowym przedsta-

wieniem rysunku 6, stwierdzić można, że przy równym i stałym prawdopo-

dobieństwie, gdy ryzyko R(g) jest najniższe zakres oczekiwanego dochodu 

waha się między -2300;3250. Punkty leżące na liniach, stanowią rozwiązanie 

dla formuły Fostera-Harta. Oznacza, to że funkcja o wartości R(g)=500 000, 

posiada największą liczbę rozwiązań. Taka sama wartość prawdopodobień-

stwa p1 oraz p2, pokazuje, że jest taka sama szansa, na powodzenie jak i klę-

skę danej inwestycji  

 

Rysunek 8. Rozkład przestrzenny wykresu funkcji Fostera-Harta, przy stałych warto-

ściach p1, p2 oraz różnych wariantach R(g). 

Figure 8. Spatial distribution of the Foster-Hart plot with fixed values of p1, p2 and 

various variants of R(g). 

Na rysunku 8 przedstawiony został wpływ zmian dotyczących wartości 

R(g), w zakresie oczekiwanego dochodu prawdopodobieństwo w badanym 

przypadku było stałe i wynosiło p1=0,4; p2=0,6. Gdy wartość parametru p1, 

jest mniejsza od p2, jak w tym przypadku, oznacza to, że dana inwestycja, 

może nie przynieść korzyści finansowych inwestorom, ze względu na małe 

prawdopodobieństwo zysków.  
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WNIOSKI  

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie w postaci graficznej 

interpretacji wzoru Fostera-Harta. Stosowanie tej metody pozwala na gra-

ficzną ocenę poszczególnych inwestycji lub nawet całych portfeli, które mogą 

składać się z kilku instrumentów finansowych lub innych aktywów inwesty-

cyjnych. 

Badane symulacje analizowano w kilku wariantach. Pierwszym warian-

tem był wykres funkcji Fostera-Harta, przy stałych wartościach p1=0,6; p2=0,4 

oraz różnych wariantach R(g). Drugi wariant, różnił się od poprzedniego war-

tościami prawdopodobieństwa. W tym wariancie wynosił ono p1=p2=0,5. 

Ostatni wariant, był symulacją inwestycji, której powodzenie było mało 

prawdopodobne, ze względu na to, że wartość p1= 0,4; a p2=0,6. 

Za pomocą formuły Fostera-Harta możliwe jest wskazanie szeregu fak-

tów wskazujących, że zmiany w portfelu inwestora są związane ze znaczący-

mi zmianami potencjalnych dochodów, które generowane są przez inwesty-

cje mogące zostać podjęte bez obawy, o bankructwo inwestora, czy danego 

przedsiębiorstwa.  

Dodatkowo warto wspomnieć, że formuła Fostera-Harta jest wrażliwa 

na zmiany prawdopodobieństwa. Przede wszystkim, ma to wpływ na zakres 

oczekiwanych dochodów, które mogą być uzyskane przez inwestora. Im wyż-

sze jest prawdopodobieństwo danej inwestycji, tym większe są szanse na jej 

powodzenie, a co za tym idzie zwiększenie dochodów finansowych.  

Dzięki graficznemu przedstawianiu oraz prezentacji symulacji, można 

uzyskać natychmiastowe oszacowanie inwestycji. W porównaniu z innymi 

metodami, jest to znacznie szybsza metoda. Foster-Hart pozwala określić 

wartość badanego R(g), oznaczającego ryzyko, które dany inwestor może 

ponieść. Po przekroczeniu wcześniej szacowanego poziomu R(g) inwestycje 

mogą zostać utracone, a przedsiębiorstwo ponieść klęskę.  

Formuła Fostera-Harta nie jest obecnie metodą aż tak popularną, jak 

model Markowitza, jednak ze względu na swoje cechy: monotoniczność, 

uniwersalność oraz obiektywizm miara Fostera-Harta, jest odpowiednim 

narzędziem wspierającym proces zarządzania portfelem. Model ten pozwala 

wskazać inwestycje zbyt ryzykowne, mogące prowadzić do upadłości inwe-
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stora. Dodatkowo uwzględnia preferencje inwestorów, co pomaga przy za-

rządzaniu ich portfelami inwestycyjnymi.  
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Recenzja książki Małgorzaty Michel pt. „Gry uliczne w wyklucze-

nie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjaliza-

cyjna”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 

 

„Miasto tworzy niezależną rzeczywistość.  

Ma własne życie, egzystencję, która nie może zostać zredukowana 

do dystrybucji materialnej przestrzeni – ulicy, skweru, miejsca, spotkań czy jarmarku”.  

Henri Lefevbre
1
 

 

Ten cytat moim zdaniem idealnie wprowadza nas w zagadnienia poruszane 

w książce, które jednocześnie otwierają nową przestrzeń badawczą w pedagogice 

resocjalizacyjnej. Jednak to wcale nie oznacza, iż poruszana w książce problematyka 

nie znajdowała się w obszarze jej zainteresowań, bo przecież dyscyplina ta ma swoje 

szczególne miejsce w badaniach nad uwarunkowaniem procesu socjalizacji, niedo-

stosowania społecznego czy procesu wykluczenia społecznego właśnie w kontekście 

środowiska życia jednostki.  

Autorka ukazuje nam bowiem zjawisko wykluczenia społecznego w prze-

strzeniach miejskich poprzez badanie symboli i inskrypcji pozostawianych na murach 

przez dzieci ulicy, a także członków gangów młodzieżowych. To właśnie one tworzą 

„swoistą grę” w wykluczenie społeczne, ukazując nam tym samym to czego nie do-

strzegamy na co dzień poruszając się po mieście, a może to czego w zasadzie nie 

chcemy dostrzegać – „drugie życie” miasta. 

Recenzowana książka składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich „Mia-

sto jako miejsce i interdyscyplinarna przestrzeń badań” – w nim to Autorka „przybli-

                                                           
*
 Dr, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 
1
 Jeden z cytatów przytoczonych przez Autorkę w recenzowanej książce, Gry uliczne 
w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna, Wyd. 
UJ, Kraków 2016, s. 156. 
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ża” nam miasto jako miejsce oraz przestrzeń badawczą. Dokonuje także charaktery-

styki wybranych metod badania miasta poprzez nawiązanie do tradycji szkoły chica-

gowskiej, której przedstawiciele koncentrowali się w szczególności na badaniach 

terenowych przede wszystkim miasta jako obszaru działań społecznych i jego pro-

blemów. 

Rozdział drugi to „Marginesy i peryferie życia społecznego w mieście. Wy-

kluczone tożsamości”, w którym to koncentruje się wokół procesu marginalizacji i 

wykluczenia społecznego. Tu w szczególności utkwił mi głowie cytat z przytoczonych 

przez Autorkę badań K. Górniak – „jeśli ktoś siedzi na uboczu, pochylony, zgarbiony, 

więc albo ma problemy, albo wstydzi się, nie jest radosny, nie żartuje z koleżankami i 

kolegami, natomiast osoby, które chodzą z głową do góry przez cały korytarz, to 

wiadomo, że mają niezłą sytuację. Osoby, które przemykają się bokiem, to zazwyczaj 

są osoby albo ubogie, albo chore, albo napiętnowane. Te dzieci mają nawet inne 

oczy. One się inaczej bawią, one inaczej ruszają rękami, inaczej je podnoszą….”
2
, 

która tym samym wskazała na wykluczające działania mające w instytucjach eduka-

cyjnych, środowiskowych. M. Michel wskazuje także na związki procesu wykluczenia 

społecznego z kulturą ubóstwa, która w Polsce jest „postrzegana” jako status spo-

łeczny sytuujący rodzinę na marginesie społecznym. Ukazuje zatem specyficzny rys 

naznaczenia społecznego, które ma swe odbicie w procesie socjalizacji dziecka  

i wiąże się z przypisaniem dziecka piętna. W tym rozdziale przedstawiona została 

także problematyka dzieci na ulicy oraz gangów i zorganizowanych grup przestęp-

czych ukazując nam, iż ich aktywność widoczna w symbolach i inskrypcjach na mu-

rach to w rzeczywistości zakodowane informacje tworzące wizualną symbolikę świa-

tów społecznych oraz aktywność eksponująca wykluczoną tożsamość. 

Rozdział trzeci stanowi charakterystykę przestrzeni miejskiej z odniesieniem 

się do niej jako przestrzeni wykluczonej i wykluczającej, a operując pojęciem „nie-

miejsca”, „miejsca”, „bez-miejsca” pokazuje jak człowiek podejmuje w nich konkret-

ne działania, charakterystyczne tylko dla określonej przestrzeni – zatem jak to czy-

tamy na początku rozdziału – „Miasto tworzy niezależną rzeczywistość. Ma własne 

życie, egzystencję…”
3
 

                                                           
2
 K. Górniak, Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organi-
zacji pozarządowych [w:] Tarkowska E. (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2013, s. 311; za: M. Michel, 
tamże, S. 77. 
3
 Zob. M. Michel, tamże, s. 156. 
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 Rozdział czwarty ukazuje „Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań 

„Gier ulicznych” w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej”. Autorka dokonu-

je charakterystyki modelu badań własnych, nakreśla nam założenia interakcjonizmu 

symbolicznego w odniesieniu do procesu resocjalizacji, aby w rozdziale piątym „Gry 

uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeniach miasta” dokonać prezentacji wy-

ników badań. Tutaj poprzez odniesienie się do teorii gier podjęła się próby wyjaśnie-

nia mechanizmów wykluczenia społecznego w przestrzeniach miejskich oraz okre-

ślenia funkcji, z których najważniejszą się wydaje ta związania z utrzymaniem ładu 

społecznego. 

Rozdział szósty „Wykluczone przestrzenie miejskie i ich „drugie życie” jako wyzwanie 

dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w działaniu” stanowi podsumowanie 

podjętych przez Autorkę badań, a także jest propozycją dla podejmowania działań 

resocjalizacyjnych w środowisku otwartym określonych jako „kreujący proces wy-

chowawczy w przestrzeniach wykluczonych i drugim życiu miasta”. „Odnajdziemy  

w nim echa” koncepcji Marka Konopczyńskiego, której założenia zostały „przeniesio-

ne” na grunt pracy w środowisku otwartym. 

 To sprawia, że recenzowana książka M. Michel buduje nowe spojrzenie na 

obszar pracy w środowisku otwartym oraz poszerza o nowe zagadnienia teoretycz-

no-metodologiczne obszar pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Polecam tę lekturę studentom, pracownikom nauki, instytucji resocjalizują-

cych, a zwłaszcza osobom wpływającym na kształt obrazowanej rzeczywistości wy-

chowawczej. 
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Sprawozdanie z obrad w ramach czwartego  
Forum Resocjalizacji "Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja - 

społeczny teatr pozorów"  

 17-19.09.2019 r. 

 

17-19 września 2019 r. odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym 

„Bartlowizna” w Goniądzu – w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego, czwarte 

Forum Resocjalizacji - "Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja - społeczny teatr 

pozorów". Jego organizatorami byli: Stowarzyszenie Schola Humana, Fundacja PE-

DAGOGIUM, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu 

oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

w Białymstoku. 

Jego celem - oprócz integracji środowiska osób zajmujących się wspomnia-

ną problematyką - była przede wszystkim dyskusja nad triadą pojęć kluczowych 

(resocjalizacja readaptacja, reintegracja), a także poszukiwanie odpowiedzi na ile 

owe procesy stanowią „swoistą grę pozorów”, w której to, jak za teatralną maską 

ukrywa się prawdę o małej skuteczności podejmowanych działań.  

Dyskusja ta „dotykała” dwóch wymiarów stanowiących obszary tematyczne konfe-

rencji: 
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 Dr, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 
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- wymiaru makrospołecznego koncentrującego się wokół mało skutecznych projek-

tów socjalnych, programów profilaktycznych, opracowywanych strategiach pomo-

cowych, współpracy międzysektorowej, międzyresortowej, interdyscyplinarnej; 

- wymiaru mikrospołecznego „dotykającego” zakresu reorganizacji placówek, powo-

ływania nowych instytucji, stanowisk, funkcji, realizowanym modelu pracy w środo-

wisku, z grupą, czy jednostką. 

W spotkaniu wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele pedagogiki resocja-

lizacyjnej oraz pedagogiki specjalnej, dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wycho-

wawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z kraju i zagranicy oraz pracowni-

cy służb kuratorskich. Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” reprezento-

wał jej Prezes Pan Andrzej Martuszewicz.  Z kolei Służbę Kuratorską reprezentowali: 

Anna Janus - Dębska Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa Praga, Andrzej 

Rzepniewski Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, Grażyna Rybicka z-

ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Aneta Czerwińska kurator 

zawodowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie. 

Wystąpienia naukowców w osobach prof. zw. dr hab. Wiesława Ambrozika, 

prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosika i prof. 

zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego, a także innych dyskutantów nosiły znamiona 

najwyższego poziomu i oparte były na osobistym doświadczeniu i przykładach. Dla-

tego też spotkanie to było wydarzeniem pełnym intelektualnych inspiracji, dało moż-

liwość wymianie poglądów, doświadczeń, ale także był to czas wspaniałej integracji 

przedstawicieli świata nauki i praktyki. 
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Redakcja przyjmuje do druku te prace, 

które zostaną uznane przez recenzentów i 

redaktorów za właściwe po względem 

tematyki, stanowiące oryginalny wkład do 

postępu w nauce lub posiadają pożądane 

walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor 

otrzymuje z redakcji zawiadomienie o 

przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty 

tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden 

ze współautorów. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do doko-

nywania zmian dotyczących stylistyki, na-

zewnictwem i skrótów oraz poprawek 

wersji w języku angielskim - bez uzgodnie-

nia z autorem. 

Artykuł należy zredagować poprawnie pod 

względem stylistycznym, zgodnie z obowią-

zującą pisownią i nazewnictwem. Zastoso-

wane skróty winny być wyjaśnione w tek-

ście. 

Prace niezakwalifikowane do druku nie są 

odsyłane.  

W przypadku prac współautorskich nie-

zbędne jest nadesłanie oświadczenia o 

procentowym udziale poszczególnych 

Autorów. 

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc 

(word.docx) na adres: biglow-

na@wsbip.edu.pl oraz w 2 egzemplarzach 

wersji papierowej (nie podlegają zwrotowi 

Autorom) na adres redakcji wraz z pismem 

przewodnim, zawierającym oświadcze-

niem, że nie była ona publikowana w innym 

czasopiśmie. 

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania 

prac Prace oryginalne: objętość nie powin-

na przekraczać 12 stron maszynopisu, 

wliczając w to stronę tytułową, streszcze-

nie, słowa kluczowe, tekst właściwy i pi-

śmiennictwo; Sprawozdania ze zjazdów i 

recenzje: objętość – 2 strony.  

Materiał do publikacji powinien być przygo-

towany zgodnie z zasadami procesu wy-

dawniczego obowiązującego w redakcji.  

Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków 

powinny być przygotowane zgodnie z sza-

blonem formatu przygotowanym przez 

redakcję.  

Obowiązujący układ artykułu 

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 

pkt, pogrubiona, wielkie litery 

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka 

Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie 

litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrot-

nie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt 
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Streszczenie pracy - w języku polskim (od 

600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 5 słów – czcionka Calibri 

Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielo-

krotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Tekst główny pracy – powinien obejmować 

wstęp, cel i metody badawcze, wyniki (dys-

kusję), wnioski (lub podsumowanie), spis 

literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 

pkt, po 3 pkt. 

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcię-

ciem 1,0 cm. 

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. 

powinny być podane zarówno w języku 

polskim jak i angielskim, a ich numery cy-

frami arabskimi – czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 

po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 

po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 

9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 

pkt; 

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w 

tekście na publikacje innych autorów poda-

jemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stro-

nę w układzie chronologicznym [Dziekański 

2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik 

[2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Anonim, 

Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], 

[OECD 2010, http://www.oecd...], [Ustawa 

z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] – 

czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia wie-

lokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt 

Wykaz literatury należy umieścić na końcu 

artykułu. Literatura – wykaz piśmiennictwa 

należy zestawić w porządku alfabetycznym 

– czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w 

gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 

2012. 

Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, 

PWN, Warszawa 2003. 

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 

2010, http://www.oecd-ilibrary.org 

(12.02.2013). 

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-

dzialności za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze 

zm. 

http://www.onet.pl/ [data dostępu 

25.08.2014]  

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcion-

ka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.  

Streszczenie pracy -w języku angielskim (od 

600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 6 słów w języku angielskim 

– czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 

pkt, po 3 pkt.



 

 


