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Od redakcji 

Szanowni Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce szósty zeszyt czasopi-

sma „Przegląd Humanistyczny”. 

Uwzględniając zainteresowania naukowe pracowników SSW Cole-

gium Balticum reprezentujących różne specjalizacje i związane z nimi dzie-
dziny wiedzy, obok artykułów dotyczących problematyki pedagogicznej, filo-

logicznej i politologicznej, zamieściliśmy w nim teksty o tematyce filozoficz-

nej i kulturoznawczej oraz teksty traktujące o bezpieczeństwie wewnętrznym 
i problemach ekonomii. 

W przeciwieństwie do poprzednich numerów czasopisma, dział „Pe-

dagogika” w jego numerze szóstym zawiera tylko sześć tekstów o zróżnico-

wanej tematyce. Przeważają pośród nich artykuły traktujące o różnych aspek-
tach przygotowania nauczycieli do pracy oraz doskonalenia ich kompetencji. 

Problemom tym poświęcili swe interesujące teksty Elżbieta Błaszczyk-

Kubielska, Bogdan Urbanek oraz Stanisław Kotlicki. Krytyczne studium teo-
retyczne na temat roli i funkcji uniwersytetów we współczesnym świecie 

przedstawił Oskar Szwabowski. W dziedzinie gerontologii mieści się artykuł 

Elżbiety Żywuckiej-Kozłowskiej i Krystyny Bronowskiej traktujący o bezpie-
czeństwie ludzi w podeszłym wieku. Ryszard Rybicki napisał interesujący ar-

tykuł przedstawiający opinie studentów pedagogiki na temat czynników po-

wodujących brutalizację życia społecznego we współczesnej Polsce. 

Dział „Filozofia i kulturoznawstwo” zawiera trzy artykuły – dwa 
z zakresu filozofii, jeden z zakresu kulturoznawstwa.  

Teksty z zakresu filozofii napisał jeden autor – Maciej Sokołowski-

Zgid. W pierwszym z nich autor omawia podejście logiczne i całościowe do 
kwestii błędnego koła w twierdzeniu Kartezjusza „Myślę więc jestem”. 

W tekście drugim, przedstawia ideę nieskończoności w poglądach filozofów 

nowożytnych. Elżbieta Żywucka-Kozłowska i Krystyna Bronowska poruszają 
w swoim artykule istotny problem małżeństw binacjonalnych. W szczególno-

ści autorki interesuje problem kobiet, które pochodzą z różnych kręgów kultu-

rowych i naturalizują się w Polsce poprzez małżeństwa z Polakami. 

Dział „Filologia” zawiera sześć artykułów z zakresu filologii angiel-
skiej, niemieckiej i polskiej. W większości są to opracowania o charakterze 

empirycznym z zakresu leksykografii i leksykologii. Renata Szczepaniak 

i Grzegorz Krynicki relacjonują wyniki swoich badań nad trudnościami meto-
dologicznymi związanymi z przedstawieniem ekwiwalentów frazeologicz-

nych na przykładzie dwóch słowników dwujęzycznych: Wielkiego Słownika 

PWN –Oxfort” i Słownika Fundacji Kościuszkowskiej”. Artykuł Magdaleny 

Dżaman-Dobrowolskiej i Anny Nierody –Kowal wchodzą w zakres leksyko-
logii. Traktują o zapożyczeniach angielskich w słownictwie niemieckim oraz 

początku rozwoju leksyki specyficznej dla Niemieckiej Republiki Demokra-

tycznej. Dziedzinę badań leksykologicznych reprezentuje również interesują-
cy artykuł Mirosławy Świtały-Chedy. Autorka skupiła swą uwagę na struktu-

rze i etymologii leksyki, która służyła oznaczeniu przestrzeni mieszkalnej 

mieszkańców dworków szlacheckich w Polsce. Nieco odmienne od tekstów 
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przedstawiających empiryczne badania językoznawcze są artykuły Aliny Do-

roch i Magdaleny Geregi. Zawierają wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Ar-

tykuł Aliny Doroch traktuje o dwóch literackich i kulturowych kierunkach – 
tartanry i kailyard, które zdominowały życie społeczne i kulturalne Szkocji 

w XIX wieku. Magdalena Geraga poświęciła swój artykuł interpretacji twór-

czości Brunona Schuza, jej intertekstualnemu i interkulturowemu charaktero-
wi. 

Dział „Politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne” zawiera pięć arty-

kułów o zróżnicowanej tematyce. Stanisław Piskorz w swoim interesującym 

artykule przedstawia analizę eseju Ernesta Jüngera: „Der Waldgang” jako 
lekcję zachowania wolności w epoce postępującego nihilizmu. Tekst Wło-

dzimierza Przennego informuje o cyklicznym przeprowadzaniu w naszym 

państwie strategicznego Przeglądu Obronnego. Autora szczególnie interesuje 
poprawność metodologiczna przeprowadzanych Przeglądów. Krystyna Szcze-

chowicz i Jarosław Szczechowicz poświęcili swój artykuł ważnemu proble-

mowi wpływu wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych na życie ludzkie. 
Autorzy zwracają uwagę na ich pozytywną rolę w komunikacji międzyludz-

kiej, jak również możliwość wykorzystywania w ograniczaniu prywatności 

i wszelkiego rodzaju inwigilacji w celach przestępczych. Artykuły Pauliny 

Kowalskiej i Jacka Chedy traktują o problemach prawa. Tekst Pauliny Ko-
walskiej informuje o historii upowszechniania się koncepcji uniwersalnej 

ochrony praw i wolności człowieka po zakończeniu II wojny światowej. Au-

torka podkreśla, że podstawę tej koncepcji tworzyły takie dokumenty, jak 
Karta Narodów Zjednoczonych  i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

Tekst Jacka Chedy zawiera szczegółowe informacje na temat zakresu działa-

nia właściwości i struktury Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Admi-

nistracyjnych Sądów Wojewódzkich, jak również wpływu tych sądów na 
funkcjonowanie państwa. 

Dział „Ekonomia” zawiera cztery teksty tylko dwóch autorów. To-

masz Wierenko w swoich artykułach porusza problematykę związaną z han-
dlem. W pierwszym z nich precyzuje pojęcie e-handel w konteksie takich po-

jęć, jak e-gospodarka i e-biznes. Drugi artykuł poświęca tematyce ograniczeń 

hamujących rozwój globalnego handlu elektronicznego mieszczących się w 
sferze technicznej, prawnej, psychologicznej i socjologicznej. Artykuły Wal-

demara Jaruszewskiego traktują o roli wiedzy w organizacji. W artykule 

pierwszym autor precyzuje pojęcie wiedzy w organizacji, przedstawia rozwój 

informacji i wiedzy jako zasobu organizacji oraz liniowy model innowacji. 
Artykuł drugi Autor poświęca problemowi konkurencyjności organizacji wie-

dzy, opisuje pojęcie konkurencyjności, określa miary jej badania oraz przed-

stawia konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle zachowań konsumpcyj-
nych. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że podobnie jak w numerze piątym, tak 

i w numerze szóstym „Przeglądu Humanistycznego” Szanowni Czytelnicy 
odnajdą interesujące ich treści. 
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Dziękujemy wszystkim Członkom Kolegium Redakcyjnego za efek-

tywną współpracę oraz rekomendowanie do druku zamieszczonych w „Prze-

glądzie” tekstów. 
 

Redakcja 
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OSKAR SZWABOWSKI 

UNIWERSYTET JAKO FABRYKA.                      

WPROWADZENIE 

Poszukując radykalnej krytyki Uniwersytetu 

Przyglądając się dominującej krytyce neoliberalizmu w pedagogice polskiej, 

wprowadziłem termin „dziennikarskiej teorii”
1
, która nie jest wstanie wyjść poza so-

cjaldemokrację czy też oscylację między państwem a kapitałem, czy też w danym 

przypadku uniwersytetu i rynku. Narrację dziennikarską charakteryzuje:  

1) skandal (w znaczeniu powierzchownego, niesystematycznego ujęcia pro-

blemu, koncentracji na jednostkowych, skrajnych przypadkach),  

2) reakcyjność (w konstruowaniu projektów zmian, jak i w ocenie zmian za-

chodzących, „złoty wiek” kontra „wiek neoliberalizmu”),  

3) etyczna krytyka (zamiast analizowania sposobu produkcji i poszukiwania 

rozwiązania związanych z nią problemów problemy zostają ujęte w prze-

strzenie moralności/niemoralności i abstrakcyjnych odwołań do „człowie-

czeństwa”)  

4) uniwersalność (w znaczeniu braku analizy klasowej). 

Koncentracja na skandalu, patologii, „nadużyciach”, zarówno rynku, jak 

i uniwersytetu, utrudnia ujęcie „patologii” normalnego stanu uniwersytetu. Powołuje 

się tutaj często, jawnie lub nie, na umowę społeczną, która zastała nagle zerwana. 

Tymczasem, jak zauważa słusznie Jean Baudrillard, kapitał nigdy nie zawarł ze spo-

łeczeństwem żadnej umowy:  

„Wprawdzie (…) ideę umowy przypisuje się kapitałowi, lecz on całkowicie sobie 

z tego drwi – jest monstrualnym przedsięwzięciem pozbawionym zasad, niczym 

więcej. To raczej »oświecona« myśl stara się go kontrolować, narzucać mu reguły. 

                                                             
1 Szerzej piszę o tym w przygotowywanej pracy doktorskiej. W niniejszym artykule pozwolę 

sobie na skrótowe potraktowanie problemu.  
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A wszelkie narzekania i wzajemne obwinianie się, zajmujące miejsce myśli rewolu-

cyjnej, sprowadza się dziś do oskarżeń wysuwanych pod adresem kapitału o to, że 

nie przestrzega reguł gry”
2
.  

Traktowanie epoki fordyzmu jako uniwersalnej i godzącej sprzeczności gospo-

darki kapitalistycznej, mitologizacja jej, podobnie jak mitologizacja uniwersytetu 

jako wspólnoty, zamyka refleksję przed rozpoznaniem, że po pierwsze, fordyzm 

powstał w określonych warunkach ekonomiczno-politycznych, po drugie, nie tyle 

był konsensusem, co kompromisem
3
. W odniesieniu zaś do uniwersytetu tworzenie 

mitu utrudnia realne rozpoznanie zależności instytucji i jej funkcji w systemie spo-

łecznym. Uniwersytet nigdy nie był poza społeczeństwem – nawet w swojej wersji 

arystokratycznej pełnił funkcje naznaczone przez sponsorów. Trudno mówić więc 

o podporządkowaniu kapitałowi w sensie zaniku autonomii, można raczej mówić 

o innym podporządkowaniu innej strukturze społecznej.  

Brak analizy klasowej zachodzących zmian, połączenie z moralną narracją, wy-

wołuje apokaliptyczne wypowiedzi. Akademickie wezwania bojowe, które nakazują 

bronić „odchodzących wartości”. Uniwersytet popada w ruinę, a wraz z nim demo-

kracja, człowiek, prawda itd., itp. Relacja wszak jest jednostronna: najazd neolibera-

lizmu na szlachetną instytucję. Odpowiedzią może być jedynie obrona. Jednakże 

trudno bronić czegoś, co nigdy nie istniało. Idealny uniwersytet był jedynie idealny, 

to znaczy nieposiadający materialnego odpowiednika w przestrzeni społecznej. 

Niemożliwość uchwycenia przez „pole dziennikarskie” strukturalnych przemian 

i specyficzne ujęcie kryzysu nie zgadzało się z radykalnym podejściem. Liczne 

„braki” teorii utrwalały nierówności i wykluczenia w praktyce ruchów społecznych. 

Maskowały naturę instytucji oraz niesprawiedliwości edukacji opartej na kryteriach 

merytokratycznych. Ulokowani w przestrzeni między rynkiem i państwem, między 

edukacją prywatną a edukacją państwową, nie potrafili przekroczyć tej pozornej al-

ternatywy. Niekiedy dostrzegali wspomniany problem protestujący studenci, piszą-

cy: „prawo do edukacji oznacza prawo do nierówności”
4
. Często jednak odpowiedź 

była reakcją – reakcyjną reakcją.     

Taka dziennikarska narracja i dziennikarski poziom analizy teoretycznej przeja-

wia się zarówno na poziomie refleksji akademickiej, jak i w praktyce ruchów spo-

łecznych. Poczynając od Eugieni Potulickiej i Joanny Rutkowiak
5
, przez Stanisława 

                                                             
2 Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, War-

szawa 2005, s. 23. 
3 Alain Bihr, Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, tłum. Agata 

Łukomska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008.   
4 Nadzieja przeciw nadziei: konieczna zdrada, tłum. Yak, Centrum Informacji Anarchistycz-

nej, dostęp: http://cia.media.pl/nadzieja_przeciw_nadziei_konieczna_zdrada 
5 Eugenia Potulicka, Joanna Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków 

2010. 
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Kozyra-Kowalskiego
6
 i Henry’ego A. Giroux

7
, po Demokratyczne Zrzeszenie Stu-

denckie
8
, pojawia się to samo pole teoretyczne. Tymczasem, obok, w ramach Kolek-

                                                             
6 Stanisław Kozyr-Kowalski, Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2005. 
7 Henry A. Giroux, Odzyskiwanie uniwersytetu jako demokratycznej sfery politycznej (by to, 

co pedagogiczne, było bardziej polityczne), tłum. Monika Jaworska-Witkowska [w:] Henry 

A. Giroux, Lech Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki 

radykalnej, Impuls, Kraków 2010. 
88 Debata w gronie młodych aktywistów, studentów i pracowników naukowych na temat 

strategii protestów wobec reformy edukacji ujawniła dwa główne stanowiska, potwierdzając 

tezę George’a Caffentzisa zawartą w tekście Walki uniwersyteckie u kresu ładu edukacyjne-

go, wskazującego na „odrodzenie” się sporu reforma-rewolucja (George Caffentzis, Walki 

uniwersyteckie u kresu ładu edukacyjnego, tłum. Krystian Szadkowski, dostęp: 

http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1733-george-caffentzis-walki-uniwersyteckie-u-
kresu-ladu-edukacyjnego.html).  

Teksty debaty w układzie chronologicznym: Paweł Pieniążek, Krystian Szadkowski, Jak od-

bić się od dna?, korporacja ha!art, dostęp: http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1700-

pawel-pieniazek- krystian-szadkowski-jak-odbic-sie-od-dna.html; Mateusz Mirys, Na bez-

drożach „nowego języka”, wulgarny marksizm, dostęp: http://wulgarnymarksizm.blogspot. 

com/2011/04/na-bezdrozach-nowego-jezyka.html; Oskar Szwabowski, Na marginesie sporu 

o aktywizację studentów, Centrum Informacji Anarchistycznej, dostęp: http://cia.bzzz.net 

/na_marginesie _sporu_o_aktywizacje_studentow; Wojciech Kobyliński, Maciej Łapski, 

Ruch się buduje, a nie wymyśla, Krytyka Polityczna, dostęp: http://www. krytykapolitycz-

na.pl/Opinie/KobylinskiLapskiRuchsiebudujeaniewymysla/menuid-1.html; Agnieszka 

Dziemianowicz-Bąk, Niezgoda buduje, Mimoszkolnie. Blog o edukacji i szkolnictwie, do-

stęp: http://www.mimoszkolnie.pl/2011/04/agnieszka-dziemianowicz-bak-niezgoda-buduje/; 
Kinga Stańczuk, O kryzysie uniwersytetu – cd., Nowe Peryferie, dostęp: http://nowe-

peryferie.pl/index.php/2011/04/o-kryzysie-uniwersytetu-%E2%80%93-cd/; Oskar Szwabow-

ski, Reakcyjne reakcje - kilka dalszych uwag o ruchu studenckim w Polsce, korporacja ha!art, 

dostęp: http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1717-oskar-szwabowski-reakcyjne-reakcje-

kilka-dalszych-uwag-o-ruchu-studenckim-w-polsce.html; Adam Ostolski, Trzy pytania o 

wolny i otwarty uniwersytet , Krytyka Polityczna, dostęp: http://www.krytykapolityczna.pl/ 

Opinie/OstolskiTrzypytaniaowolnyiotwartyuniwersytet/menuid-197.html; Anna Szołucha: 

Nowe Otwarcie Uniwersytetu, czyli co zrobić z wygraną?, Krytyka Polityczna, dostęp: 

http://www.krytykapolityczna.pl/ Opnie/SzoluchaNoweOtwarcie Uniwersytetuczylicozro-

biczwygrana/menuid-34.html; Fronesis, Na kolanach ale do przodu, Zrzuty z wątroby, do-

stęp: http://fronesis.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?3,2011; Krzysztof Posłajko, 
Przeciw poetyce „przywileju”, Nowe Peryferie, dostęp: http://nowe-peryferie.pl/index. 

php/2011/04/przeciw-poetyce-%E2%80%9Eprzywileju%E2%80%9D/; Kinga Stańczuk, 

Wyobraźmy sobie dostępną edukację, Nowe Peryferie, dostęp: http://nowe-

peryferie.pl/index.php/2011/04/wyobrazmy-sobie-dostepna-edukacje/; Oskar Szwabowski, 

Poetyka rewolucyjna kontra grafomania. Dalszy ciąg dyskusji o ruchu studenckim, Centrum 

Informacji Anarchistycznej, dostęp: http://cia.bzzz. net/poetyka_rewolucyjna_ kontra 

_grafomania_dalszy_ciag_dyskusji_o_ruchu_studenckim; Agata Czarnacka, Co to jest edu-

kacja? Czyli: dlaczego każdy chce być doktorantem, korporacja ha!art, dostęp: 

http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1745-agata-czarnacka-co-to-jest-edukacja-czyli-

dlaczego-kazdy-chce-byc-doktorantem.html; Magda Nawisielska, Śmierć i humanistyka, czy-

li przyczynek do okupacji uniwersytetu, korporacja ha!art, dostęp: 

http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1747-magda-nawisielska-smierc-i-humanistyka-
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tywu Edu-Factory, ludzi związanych z Praktyką Teoretyczną albo/i Przeglądem 

Anarchistycznym podejmowane są próby radykalnego ujęcia kryzysu uniwersytetu. 

Przede wszystkim odrzuca się narrację „uniwersytetu w ruinach”, po drugie, stara 

się uwzględnić strukturalne przemiany i wytworzyć nowy uniwersytet, dla świata 

nie tyle kapitalistycznego, ale pokapitalistycznego. Jak piszą działacze i działaczki 

Kolektywu Edu-Factory: 

„Państwowy uniwersytet jest w ruinie, masowy uniwersytet jest w ruinie 

i uniwersytet jako miejsce uprzywilejowane w narodowej kulturze – podobnie jak 

sama koncepcja kultury narodowej – jest w ruinie. Nie cierpimy z nostalgii. Wręcz 

przeciwnie, popieramy destrukcję uniwersytetu. Prawdę mówiąc, kryzys uniwersyte-

tu został przede wszystkim określony przez ruchy społeczne. To czyni nas nie tylko 

odpornym na płacz za przeszłością, ale wrogami takiej nostalgicznej skłonności”
9
. 

 

Radykalizm umiarkowany albo nierewolucyjny marksizm 

Wspomniane pole dziennikarskie rozpatrzę na przykładzie koncepcji Stanisława 

Kozyra-Kowlaskiego, który w swojej książce Uniwersytet a rynek
10

 analizuje wpływ 

rynku na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego. 

Według autora mamy do czynienia z podporządkowaniem uniwersytetu rynkowi 

skorumpowanemu, niedorozwiniętemu. Rynkowi, którego funkcjonowanie przesy-

cone jest patologiami. Przeniesienie autonomiczne jego zasad na rzeczywistość uni-

wersytecką prowadzi do licznych anomii – wytwarza lokajsko-dominacyjny model 

uniwersytetu. W ramach tego modelu relacje uczeń–mistrz zostają zastąpione relacją 

sprzedawca–klient. W niepamięć odchodzi wspólnota uczonych, poprawnie pojęta 

demokratyczność uniwersytetu. Profesorowie, pracownicy akademiccy zostają prze-

kształceni „w sprzedawców usług, w służących i lokali studentów i uczniów”
11

. Sza-

cunek okazuje się przestarzałą relacją – jej miejsce zastępuje pogarda. Obopólna po-

garda, ukryta agresja, cechuje obecnie stosunki pasujące na Uniwersytecie. Źle poję-

ta konkurencyjność przejawiająca się w korupcji, nad którą próbuje zapanować ad-

ministracja. 

                                                                                                                                                             
czyli-przyczynek-do-okupacji-uniwersytetu.html; Mikołaj Ratajczak, W sprawie autonomii 

uniwersytetu: o polityczności życia studenckiego, korporacja ha!art, dostęp: 

http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1754-mikoaj-ratajczak-w-sprawie-autonomii-

uniwersytetu-o-politycznosci-zycia-studenckiego.html; Szewcy 2.012 v. beta – gdańskie 

doktoranty o drodze przez uniwersytet, korporacja ha!art, dostęp: http://ha.art.pl/ prezenta-

cje/39-edufactory/1768-szewcy-2012-v-beta-gdanskie-doktoranty-o-drodze-przez-

uniwersytet-.html. 
9 Kolektyw Edu-Factory, Introduction: All Power to Self-Education! [w:] Toward a Global 

Autonomous University, , Autonomedia, Brooklyn 2009, s.9. 
10 Stanisław Kozyr-Kowalski, Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2005. 
11 Ibidem, s. 57. 
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Wspomniany wyżej model uniwersytetu cechuje się panowaniem administracji, 

zewnętrznego zarządzania, kontroli i cenzury. Pod władzą kadry menedżerskiej 

rozwijają się intrygi, kumoterstwo. Pojawiają się tajne listy dzieł zakazanych 

i równie zakazanych autorów, nieprzejrzysty sposób weryfikacji tekstów do druku. 

W ramach dbania o jakość kształcenia poddaje się pracę naukową wyliczalnej kon-

troli. Marta Bucholc i Paweł Śpiewak w artykule Produkcja uniwersytecka zauważa-

ją, że taka ilościowa, typowo kapitalistyczna metoda prowadzi do uniformizacji. 

Opisując system punktów „ECTS”, stwierdzają, że za ich pomocą nie da się ocenić 

realnej pracy studenta włożonej w opanowanie przedmiotu. System punktowy abs-

trahuje od konkretnego studenta, wszystkich traktując jednako i każde dzieło, które 

wymaga rozpoznania tak samo. Czysta wyliczalność odnosi się nie tylko do samego 

procesu kształcenia, oceniania pracy studenta, ale też do pracy nauczycieli akade-

mickich. Jak piszą M. Bucholc i P. Śpiewak:  

„Wykładowca staje się urzędnikiem od wiedzy. Jego obowiązki i ocena ich wy-

konania są coraz bardziej zuniformizowane, a miarodajnym wynikiem pracy na-

ukowej i dydaktycznej są liczby: punktów za publikacje (najlepiej obcojęzyczne, 

niekoniecznie natomiast przez kogokolwiek czytane, co w humanistyce jest jawnym 

absurdem) i za wypromowanych licencjatów, magistrantów i doktorantów. Ministe-

rialna i uniwersytecka biurokracja oraz nawyk kwantyfikowania jakości uczonych 

przez najważniejszych graczy na tym polu, czyli grantodawców, uczą również uni-

wersytecką kadrę myślenia o sobie samej w kategoriach punktów i strategii ich zdo-

bywania”
12

.  

 Praca naukowa zaczyna przypominać najpodlejszą wersję RPG, gdzie już tylko 

zdobywa się punkty. Sama przygoda nie ma znaczenia. A już na pewno nie jest to 

przygoda naukowa, a raczej biurokratyczna – walka o prestiż skandalicznymi meto-

dami. S. Kozyr-Kowalski stwierdza, że w uniwersytecie podporządkowanym apara-

towi państwowemu w warunkach anomicznego wolnego rynku sprawność w patolo-

gicznych relacjach, umiejętność knucia intryg, stanowi, według socjologa, podstawę 

kariery „naukowej”. Swoboda myśli i wymiany zdań, realna rzetelność i waga idei 

zostają zmarginalizowane.  

Zamiana wiedzy w towar, stwierdza S. Kozyr-Kowalski, sprawia, że można ją 

sprzedawać niczym ziemniaki na targowisku. Staje się ona przedmiotem handlu, 

a tym samym spekulacji, negocjacji, dostosowywania się do gustów klientów. Jako-

ściowo nie różni się od innych produktów. To oczywiście oznacza destrukcję wie-

dzy, jej skarlenie, skorumpowanie, przyjmowanie form patologicznych, bo usłuż-

nych, bo:   

                                                             
12 Marta Bucholc, Paweł Śpiewak, Produkcja uniwersytecka, „Tygodnik Powszechny”, źró-

dło: http://tygodnik.onet.pl/30,0,33936,2,artykul.html, data otwarcia: 11.04.2010. 
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„Podporządkowanie rynkowi skorumpowanemu wprowadza ponadto zasady pra-

cy najemnej w mury Uniwersytetu. Odwołując się do T. Veblena, polski socjolog 

stwierdza, »(…) że zasada opacznie pojętej konkurencji przekształca pracę naukową 

w pracę na akord«
13

. i to wykonywaną w tak zwanych sweatshops, gdzie praca od-

bywa się w złych warunkach, pensje są skandalicznie niskie, dzień roboczy jest 

maksymalnie wydłużany, trwa niekiedy 16 godzin dziennie”
14

. „Sweatshops to 

warsztaty wyciskania z pracowników naukowych i dydaktycznych siódmych po-

tów”
15

. Panuje w nich surowa dyscyplina: podporządkowanie przedsiębiorstwa, fa-

bryki wiedzy wolnemu rynkowi oznacza podporządkowanie pracowników właści-

cielom siły roboczej  czy też wyznaczonym przez nich nadzorcom – menadżerom, 

administracji. Pracownicy nie tyle występują jako podmioty na rynku, jako gracze, 

ale raczej jako pionki.  

Pracownik najemny, w przeciwieństwie do rzemieślnika, zostaje oddzielony od 

środków produkcji. Pogłębia to zależność badacza, wpływając zarówno na sytuację 

życiową badacza, jak również na „mechanizm selekcji pracowników nauki”. S. Ko-

zyr-Kowalski stwierdza, że wywłaszczenie zwiększające zależność od administracji 

sprawia, iż wyżej ceniona jest ilość, nie jakość pracy, raczej posłuszeństwo, trzyma-

nie się prawd odkrytych niż niezależność i innowacyjność. W ostateczności „zdol-

ności naukowe i rzeczywiste dokonania badawcze przestają odgrywać decydującą 

rolę w karierze akademickiej”
16

. 

Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawi-

skiem, gdy sytuacja egzystencjalna związana z pracą najemną, właściwa pewnej kla-

sie, przypisana do tych, którzy stanowią, według niektórych, konieczny nawóz dla 

produkcji kulturowej, pracy intelektualnej czy ogólnie funkcjonowania określonego 

porządku społecznego uznanego, znów przez niektórych, za najlepszy z możliwych, 

za bezalternatywny, sytuacja taka przypisana konkretnej klasie i dotycząca wyłącz-

nie jej była do zniesienia. Mogła wprawdzie wśród elit czy ludzi wolnych od wymo-

gu pracy najemnej budzić współczucie, to jednak nie stanowiła problemu, jakim się 

staje, gdy zostaje bezpośrednio doświadczana. A tak się obecnie dzieje i budzi to 

opór części kadry naukowej. 

S. Kozyr-Kowalski nie uważa, że należy znieść pracę najemną, zreorganizować 

życie społeczne, w którym nikt nie będzie podlegał wywłaszczeniu, w którym bio-

dynamis nie będzie podlegać nadzorowi kapitału, podporządkowywać się pracy. 

Tym, co postuluje, jest zachowanie specyfiki pracy akademickiej, uznanie jej za in-

ny sposób pracy niż przy taśmie produkcyjnej. Jak pisze: 

                                                             
13 S. Kozyr-Kowalski, Uniwersytet…, s. 107. 
14 Zob. Naomi Klein, No logo, tłum. Hanna Pustuła, Świat Literacki, Izabelin 2004. s. 223. 
15 S. Kozyr-Kowalski, Uniwersytet…, s. 110. 
16 Ibidem, s. 89. 



OSKAR SZWABOWSKI 

 

- 20 - 
 

„Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym świecie zarówno produkty nauki, 

jak i ergodynamis pracowników mogą i muszą przybierać w większym lub mniej-

szym stopniu charakter towaru. Powinny jednak zachować właściwości osobliwe dla 

produkcji dóbr intelektualnych i pracy duchowej”
17

.  

Podobnie jak problemem nie jest związek uniwersytetu z rynkiem, ile związek 

z rynkiem skorumpowanym, niedorozwiniętym. i że ten związek nie uwzględnia 

specyfiki pracy uniwersyteckiej, miejsca, jakie szkoła wyższa powinna zajmować 

w systemie, aby służyć rynkowi.  

Rozważania S. Kozyra-Kowalskiego przywołujące problem pracy najemnej, 

podporządkowania administracji pracy, wywłaszczenia, przemiany w towar, nie sta-

nowią radykalnej analizy rzeczywistości szkoły wyższej, a sytuują się w narracji 

skandalu. Autor nie kwestionuje funkcjonowania rynku jako takiego, nie odrzuca 

utowarowienia, a raczej opowiada się za zdrowym rynkiem, za poszanowaniem spe-

cyfiki określonych towarów. W przypadku destrukcyjnego funkcjonowania pracy 

najemnej z jej alienacją opowiada się za ośmiogodzinnym dniem roboczym, wolny-

mi sobotami i powszechnym ubezpieczeniem.  

Ponadto, podobnie jak wielu studentów kontestujących obecny uniwersytet, opie-

ra się na micie uniwersytetu, który nigdy nie istniał. Uniwersytet zawsze podporząd-

kowany był jakiejś władzy: kościelnej, książęcej, państwowej czy przez krótki okres 

czasu w niektórych modelach studentom. Stanowił raczej ostoję dogmatu niż postę-

pu myśli. Rozpowszechniony był nepotyzm, pozanaukowe ustanawianie hierarchii 

akademickiej, awansu zawodowego. Plotkarstwo, intrygi, nieuczciwa krytyka, ko-

rupcja stanowiła powszechność średniowiecznych uniwersytetów. Teraz przynajm-

niej studenci nie rzucają kamieniami w wykładowców.  

Wprawdzie S. Kozyr-Kowalski zaznacza, że chodzi mu o typ idealny (rynku, 

uniwersytetu), niemniej w tym wypadku typ idealny nie jest narzędziem naukowym, 

ale utopijnym (w negatywnym tego słowa znaczeniu). Przypomina trochę refleksję 

neoliberalnych ideologów, którzy ciągle powtarzają, że wolny rynek jest dobry, tyl-

ko że wciąż go nie ma. Nie ma, bo może być nie może. Pomimo deklaracji, że typ 

idealny nie oznacza konstruktu czysto teoretycznego, ale jest ujęciem pewnej ogól-

nej tendencji opartej na empirystycznych badaniach
18

, to w chwili, kiedy autor prze-

chodzi do konstruowania normalnego, nie anomicznego uniwersytetu i rynku, oraz 

próbuje ustalić relację między tymi siłami, konstrukty te nabierają cech fantastycz-

nych.  

 

 

 

                                                             
17 Ibidem, s. 91. 
18 Ibidem, s. 7. 
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Uniwersytet jako fabryka. Wstęp do radykalnego ujęcia 

Inaczej problem pracy najemnej zostanie wypracowany w narracji H. Cleavera.  

Korzysta on z metafory fabryki społecznej, która oznacza, najogólniej rzecz mó-

wiąc, podporządkowanie funkcjonowania społeczeństwa kapitałowi: to, co dzieje się 

w fabryce, wpływa na to, co dzieje się poza fabryką. Formy organizacji właściwe 

produkcji przemysłowej przenoszone są w inne rejony życia społecznego, do innych 

instytucji
19

. Przenosząc swoje rozważania na rzeczywistość szkolnictwa, stwierdza, 

że jest ono zorganizowane i zarządzane jak przedsiębiorstwo i pełni taką samą funk-

cję – produkuje na potrzeby Kapitału. Metafora uniwersytetu jako fabryki pozwala 

zastosować narzędzia wypracowane przez Marksa do analizy jego rzeczywistości. 

Wskazuje też na Uniwersytet jako przestrzeń walki. 

Co jest produktem szkoły wyższej? Przede wszystkim szkolnictwo wytwarza siłę 

roboczą, pracowników. Jak pisze H. Cleaver:  

„Od przedszkola po szkołę wyższą, szkoły przemieniają człowieka w pra-

cownika”
20

. 

Prócz absolwentów szkół na różnym poziomie pracownicy uniwersytetu produ-

kują efekty swoich badań: różne odkrycia, nowe techniki, technologie, pomysły, 

koncepcje… Tak zwane badania naukowe, podobnie jak dydaktyka, zostają podpo-

rządkowane kapitałowi. Podejmowane są w interesie przedsiębiorstw i państwa oraz 

dokonywane pod ich nadzorem.  

H. Cleaver poddaje analizie pracę nauczycieli, profesorów, jak i studentów, do-

strzegając wspólność ich losu. Wspólność ta nacechowana jest jednak antagoni-

zmem wynikającym ze struktury fabryki, logiki kapitalizmu. Logika ta uniemożliwia 

też pojawienie się realnej wspólnoty uczonych. Tutaj wspólna jest tylko alienacja, 

praca bez wytchnienia, nieludzki wyzysk i okaleczenie ludzkiej istoty. H. Cleaver 

przywołuje rozważania Marksa zawarte w Rękopisach, gdzie wyróżnia cztery rodza-

je alienacji:  

                                                             
19 „Termin wprowadzony przez włoską tradycję operaismo. Stosowany jest jako perspektywa 

pojęciowa bądź narracja periodyzacji historycznej. W perspektywie pojęciowej zakłada, że 
techniki i praktyki władzy umiejscowione w fabryce równocześnie wpływają na życie poza 

fabryką i odwrotnie. W tym ujęciu zakłada się, że wytwarzanie wartości i opór wobec wy-

twarzania wartości nie występują jedynie w ustalonych i rozpoznanych miejscach pracy oraz 

w działaniach robotników najemnych. Pojęcie fabryki społecznej jest zakwestionowaniem 

politycznego oraz organizacyjnego modelu fabryki, który koncentruje się na miejscach pracy 

oraz pracy najemnej. Jako narracja historycznej periodyzacji zakłada, że wraz z upływem 

czasu wnętrze i zewnętrze fabryki zaczynają łączyć się ze sobą, przez co obecne kapitali-

styczne zarządzanie obejmuje obie te sfery jednocześnie”. Słownik pojęć, Fabryka społecz-

na,  internetowe wydanie „Przeglądu Anarchistycznego”, dostęp: http://www.przeglad-

anarchistyczny.org/slowniczek/78-fabryka-spoleczna (12.02.2010). 
20 Harry Cleaver, On Schoolwork and the Struggle Against It, TREASON PRESS, Canberra, 

Australia 2004, s. 5. 
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„(…) alienacja pracowników wobec pracy, alienacja pracownika względem 

innego pracownika, alienacja pracownika wobec produktu jego pracy 

i alienacja pracowników od ich »życia gatunkowego«”
21

.  

Wszystkie te rodzaje alienacji są obecne zarówno w pracy profesora, jak 

i studenta.  

W pierwszym przypadku, alienacji pracownika wobec jego pracy, H. Cleaver 

wskazuje, że warunki aktywności profesora są ściśle określone, musi prowadzić kur-

sy według ustalonych programów, przedstawiać plany, robić testy i oceniać studen-

tów. Musi, chcąc nie chcąc, produkować pracowników i to w ramach określonych 

przez pracodawców. Poddany jest nieustannej kontroli i nadzorowi, nie może od-

mówić oceniania, gdyż wiązałoby się to ze stratą pracy. Niebezpieczne jest również 

stawianie samych piątek, o czym przekonał się profesor-anarchista Denis Rancourt 

z Uniwersytetu Ottawa
22

. Tak jak robotnik w każdej firmie czy fabryce nie może ro-

bić tego, co chce i lubi, tak też profesorowie w swoim nauczaniu poddani są przy-

musowi. Nie inaczej jest ze studentami, są oni może wolni, kiedy podejmują decyzję 

o podjęciu studiów. Mogą, podobnie jak pracownik wybiera firmę, wybrać miejsce 

i wydział, ale gdy już znajdą się w murach, dostaną indeks, podpiszą umowę, wol-

ność zostaje im odebrana. Funkcjonowanie studentów w instytucji zostaje podpo-

rządkowane zewnętrznej wobec nich woli. Zostają zmuszeni poprzez administracyj-

ne i nauczycielskie rozporządzenia do uczęszczania na kursy, które nie do końca ich 

interesują, czytać zadane dzieła, przystępować do egzaminów, wypełniać testy, pra-

ce semestralne. Nie mają wpływu na organizację pracy ani na to, co będzie produ-

kowane. Ukazuje się tutaj wspólność losu niewolników fabrycznych, jak pisze 

H. Cleaver: „(…) to, czego studenci muszą się nauczyć, profesor musi uczyć”
23

.  

Drugi rodzaj alienacji – pracowników wobec pracownika – przejawia się w ist-

nieniu akademickiej hierarchii, która uniemożliwia personalny stosunek, realny dia-

log czy współpracę. Do tego konkurencja między pracownikami naukowymi o gran-

ty, o jak największą liczbę publikacji w specjalistycznych pismach, sprawia, że nie 

widzą oni we współpracownikach ludzi dzielących podobny los czy stanowiących 

element tej samej klasy społecznej, ale rywala.  

Trzeci rodzaj alienacji – pracownika wobec produktu – przejawia się w tym, że 

produkt, jakim jest siła robocza, nie jest ani pracowników, ani studentów. Profesor 

wytwarza ze studenta siłę roboczą na zlecenie i w interesie kapitału, podobnie stu-

                                                             
21 Ibidem, s. 6. 
22 Vino, Kanada: Profesor-anarchista zawieszony za wystawienie wszystkim najwyższych 

ocen, portal Centrum Informacji Anarchistycznej, dostęp: http://cia.bzzz.net/kanada 

_profesor_anarchista_zawieszony_za_wystawienie_wszystkim_najwyzszych_ocen 

(31.01.2010) 
23 H. Cleaver, On Schoolwork…, s.7. 
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dent nie zdobywa wiedzy potrzebnej dla niego, uczy się tego, co potrzebne jest do 

wykonywania pracy dla pomnażania zysków przedsiębiorstw. 

Czwarty rodzaj alienacji – względem istoty gatunkowej czy też życia gatunko-

wego – przejawia się w niemożliwości realizowania naszych pragnień, wolnego 

działania. Marks pisze w tym kontekście, że alienacja pracy, prowadzi do alienacji 

względem gatunku:  

„Praca wyobcowana czyni więc (…) gatunkową istotę człowieka, zarówno przy-

rodę, jak i jego duchowe własności gatunkowe, istotą dlań obcą, środkiem jego eg-

zystencji indywidualnej. Czyni człowiekowi obcym zarówno jego własne ciało, jak 

i przyrodę zewnętrzną, jak również jego istotę duchową, jego istotę ludzką”
24

. 

Praca staje się jedynie środkiem zapewnienia przetrwania zwierzęcego, biolo-

gicznego, redukuje się do wytworu indywidualnego. Czyniąc świat, produkty, sa-

mych siebie i innych ludzi obcymi. Trochę innym językiem Marks wyraża tę myśl 

w Kapitale, definiując fetyszyzm towarowy: 

„To tylko określony stosunek społeczny między samymi ludźmi przyjmuje tu dla 

nich ułudną postać stosunków pomiędzy rzeczami”
25

.   

„To tylko” sprawia, że człowiek podporządkowuje się własnym wytworom, one 

dyktują zasady i normy, wytwory zwracają się jako wrogie wobec wytwórców, czy-

niąc życie niemożliwym.  

H. Cleaver stwierdza, że nauczanie nie jest jedyną aktywnością pracowników na-

ukowych, prowadzą oni jeszcze badania, piszą teksty, czytają. Czy to nie jest prze-

strzeń wolności? Czy również w tych aspektach pracy podlegają procesowi aliena-

cji? H. Cleaver odpowiada, że również „twórczość” pracowników naukowych jest 

produkcją na usługi kapitału, pod względem swojego charakteru nie różni się od na-

uczania studentów. Reguły są te same, ta sama alienacja, ten sam wyzysk. Profesor 

nie jest tutaj ani odrobinę bardziej wolny. Przyjmując grant, musi prowadzić badania 

zgodnie z odgórnymi założeniami, zdawać sprawozdania, produkt jego pracy nie na-

leży zaś do niego, tylko instytucji finansującej jego badania.  Alienację wobec pro-

dukcji doskonale obrazują przypadki wymienione przez N. Klein. Przytoczę tutaj je-

den: 

„Jednak najbardziej chyba mrożąca krew w żyłach historia przydarzyła się profe-

sorowi nadzwyczajnemu Uniwersytetu Brown w stanie Rhode Island, który zajmo-

wał się chorobami zawodowymi w stowarzyszonym z uczelnią Memorial Hospital 

of Rhode Island w Pawtucket. Doktor David Kern został poproszony przez miej-

scowe zakłady włókiennicze o zbadanie dwóch przypadków choroby płuc leczonych 

w jego szpitalu. Kern stwierdził kolejne 6 zachorowań wśród 150-osobowej załogi, 

co biorąc pod uwagę, iż częstotliwość występowania tej dolegliwości w populacji 

                                                             
24 K. Marks, Rękopisy…, http://www.marxists.org/polski/marks- engels/1844/rekopisy/ reko-

pisy .htm#R04 
25 Karol Marks, Kapitał, t. I, Warszawa 1951, s. 77. 
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wynosi 1:40 000, stanowi zatrważającą liczbę. Kiedy (…) chciał opublikować wyni-

ki swoich badań w prasie fachowej, zakłady włókiennicze zagroziły mu procesem, 

powołując się na klauzulę kontraktu, zabraniając ujawniania »tajemnic produkcji«. 

i znowu, uniwersytet i administracja szpitala stanęły murem po stronie producenta, 

zabraniając Kernowi publikowania wyników i zamykając jednoosobową klinikę, 

w której prowadził swoje badania”
26

.  

Uniwersytet jako fabryka podporządkowuje sobie pracowników naukowych 

i studentów, którzy stają się pracownikami i są pracownikami jako uczniowie. i nie 

jest to opiekuńcze, ojcowskie podporządkowanie, ale równie, jeśli nie bardziej nie-

ludzkie, jak w każdym przedsiębiorstwie. H. Cleaver wskazuje, że w odniesieniu do 

obu grup pracowniczych mamy do czynienia z pracą w niesamowitym stresie, a pre-

sja publikowania, prowadzenia badań, obciążenia dydaktyczne, konieczność opano-

wania materiału, zaliczenia kolejnego testu czy egzaminu, wszystko to pod nadzo-

rem zimnej biurokracji, sprawia, że egzystencja pracowników jest przesączona nie-

przemijającym lękiem. To zaś, wraz z niezdrowymi warunkami pracy, powoduje 

liczne choroby zawodowe, zanik mięśni, trudności z oddychaniem, choroby kręgo-

słupa, oczu…  

Wymogi pracy uniwersyteckiej sprawiają, że większość profesorów, ale też 

i studentów, nie jest intelektualistami, osobami posiadającymi szerokie horyzonty 

i rozeznanie w bieżących konfliktach politycznych. Rynkowy wymóg specjalizacji 

przemienia większość pracowników naukowych w uczonych ignorantów, którzy 

niewiele wiedzą poza dziedziną, w której pracują. Profesor jest rodzajem fachowca. 

Opowieści o samorozwoju włóżmy między bajki. Ideologiczne narracje, pozwalają-

ce przetrwać załamania nerwowe.  

Ciężka praca uniwersytecka, która zabija poprzez stres i wyzysk, różni się w jed-

nym centralnym punkcie od pracy „klasycznego” pracownika najemnego, mianowi-

cie w odniesieniu do czasu pracy. Pracownicy zatrudniani w innych gałęziach prze-

mysłu, dzięki latom walki klasowej, wymogli skrócenie dnia pracy do ośmiu godzin. 

Pracownicy akademiccy mają nienormowany czas pracy, to znaczy, nigdy z pracy 

nie wychodzą. H. Cleaver pisze:  

„Związki poprzez zbiorowe negocjacje mogły wygrać 8-godzinny dzień pracy 

i pięciodniowy tydzień pracy dla wielu pracowników, ale nie dla profesorów uni-

wersytetów żyjących pod  nieustającą presją »publikuj albo giń«”
27

. 

 Odnosi się to w ogólnym sensie też do studentów, którzy po zajęciach opanowu-

ją zadany materiał, nie mogąc zagłębić się w lekturę, która może ich bardziej intere-

suje. Mogą tylko marzyć, że kiedyś znikną profesorowie, a wraz z nimi nadzór. 

i życie, w tym studiowanie, nabierze sensu. 

                                                             
26 N. Klein, No logo, s. 118. 
27 H. Cleaver, On Schoolwork…, s. 13. 
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W powyższej narracji całe szkolnictwo, w tym wyższe, jest podporządkowane 

zapotrzebowaniu rynku na siłę roboczą. Działania polskiego Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego bezpośrednio potwierdzają powyższe analizy. Zresztą nie 

jest to tylko trend naszego kraju, ale ogólna tendencja nazywana Procesem Boloń-

skim, a mająca na celu większą integrację kapitału z uczelniami. 

 

Dopełnienie perspektywy radykalnej 

Analizy H. Cleavera dotyczą wewnętrzej rzeczywistości szkolnej, omijając nie-

jako miejsce szkoły w całym systemie społecznym. „Niejako”, gdyż jeżeli odwoła-

my się do metafory fabryki społecznej, możemy stwierdzić, że uniwersytet jest ele-

mentem systemu kapitalistycznego. Jego specyfikę określa funkcja, jaką pełni w ca-

łokształcie stosunków społecznych. Toteż nie będzie nadużyciem, wytworzeniem 

konkurencyjnej perspektywy, ale dopełnieniem. 

Dwaj anarchistyczni działacze i teoretycy – David Graeber i Stephen Shukaitis – 

problematyzują sam uniwersytet. Możliwe, że powszechnie głoszony kryzys uni-

wersytetu nie jest żadnym kryzysem, ale szkoły wyższe po prostu funkcjonują 

w opisany sposób. Mit uniwersytetu jako wspólnoty uczonych, instytucji krytycznej, 

służącej emancypacji demokratycznej, może stanowić ideologiczną zasłonę utrud-

niającą ujęcie rzeczywistej społecznej funkcji uniwersytetu, przenosząc niejako winę 

na anomiczny rynek, złą politykę, skomercjalizowaną kulturę itp.  

D. Graeber i S. Shukaitis zauważają, że uniwersytet nie jest miejscem, gdzie ma-

ją się rodzić nowe idee, krytyczne analizy rozszerzające naszą wiedzę o świecie. 

Według nich przez znaczną część swojego istnienia uniwersytet jedynie gromadził 

wcześniej zdobytą – poza murami instytucji – wiedzę, produkował ciężkostrawne 

komentarze, profesorowie pochylali się nad szczegółami, często będąc ignorantami 

w sprawach politycznych i społecznych. Współcześnie nie zmieniło się wiele. Jak 

piszą: 

„Uczelnia nie ma sprzyjać kreatywności ani zachęcać studentów do rozwijania 

nowych idei. (…) Zamiast tego uczy służalczości, konkurencyjności i autopromocji, 

co określa się mianem »profesjonalizacji«. Uczelnia ma wydawać funkcjonariuszy 

akademickich, którzy, kiedy już mają etat i mogą mówić w końcu, co chcą, niemal 

zawsze nie mają nic zbyt ciekawego do powiedzenia”
28

. 

Poza pewnymi epizodami mury uniwersytetu zamieszkiwane są przez profeso-

rów, a nie intelektualistów, którzy zajmują się konserwacją istniejącego porządku. 

Główną funkcją szkół wyższych, jak i ogólnie szkół, jest reprodukcja porządku spo-

łecznego, siły roboczej. Zwracają na to uwagę między innymi Pierre Bourdieu 

i Jean-Claude Passeron, ukazując, jak szkoła potwierdza podział klasowy społeczeń-

                                                             
28 David Graeber, Stephen Shukaitis, Praktyka jako forma wiedzy, wiedza jako forma działa-

nia, tłum. Iwo Czyż, s. 55, [w:] „Przegląd Anarchistyczny” 2009, nr 9. 
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stwa poprzez proces selekcji i autoselekcji oraz legitymizując panowanie klasy 

uprzywilejowanej, ukazując jej wartości jako obiektywne, jej styl wypowiadania ja-

ko odpowiedni, a stosunek do kultury jako adekwatny. System szkolny stanowi 

punkt odniesienia i wyjaśnienia nierówności klasowych, pozwalający abstrahować 

od ekonomicznych nierówności. Jak piszą: 

 „Nie mogąc powoływać się na prawo krwi, którego jego klasa historycznie od-

mówiła arystokracji, ani na prawa Natury – oręż ongiś skierowany przeciw szla-

checkim dystynkcjom, który mógłby zwrócić się przeciwko »dystynkcji« burżu-

azyjnej – ani na cnoty ascetyczne, które pozwalały przedsiębiorcom pierwszego po-

kolenia uzasadnić sukces swą zasługą, współczesny dziedzic burżuazyjnych przywi-

lejów musi powołać się na szkolne zaświadczenie stwierdzające równocześnie jego 

zdolność i zasługi. (…) [Szkoły] Stanowiąc uprzywilejowany instrument burżuazyj-

nej socjodycei, nadający uprzywilejowanym najwyższy przywilej niewydawania się 

uprzywilejowanymi, Szkoła tym łatwiej przekonuje wydziedziczonych, iż swój los 

szkolny i społeczny zawdzięczają własnemu brakowi zdolności i zasług”
29

.  

System szkolny jest więc nieodzowny dla zapewnienia stabilizacji w zhierarchi-

zowanym społeczeństwie. Rozważania P. Bourdieu i J-C. Passeron korespondują 

z analizą Louisa Althussera, który dostrzega, że aparaty represyjne państwa nie wy-

starczają do reprodukcji kapitalistycznego systemu.  

Analizując reprodukcję siły roboczej, francuski marksista stwierdza, że nie może 

się ona odbywać jedynie na poziomie biologicznym, same odnowienie energii, za-

spokojenie pragnienia, spłodzenie kolejnych robociarzy, czy nawet raczenie się wi-

nem (jeśli to francuski pracownik) przed snem. W rozwiniętym kapitalizmie siła ro-

bocza musi być jeszcze  „kompetentna”, posiadać określone zdolności pozwalające 

wykonywać jej określone czynności. Przy czym nauka „kompetencji” nie dzieje się 

już w trakcie pracy, jak stwierdza L. Althusser, ale w szkole. Czego uczy szkoła? 

Z jednej strony, uczy umiejętności: leczenia, pisania, czytania…, z drugiej, reguł: 

jak się odpowiednio odzywać, dobrze mówić. Nauka umiejętności jest połączona 

z podporządkowaniem regułom ustroju, ideologii panującej
30

.  

System szkolny, w tym edukacja wyższa, stanowią w powyższej narracji inte-

gralny element porządku kapitalistycznego. Ujęcie elementu i jego zrozumienie jest 

w tej refleksji możliwe dzięki odniesieniu do całości, ulokowania go w globalnej 

strukturze społecznej. To pozwala na ujawnienie jego ukrytej, niewypowiedzianej 

funkcji. Szkoła jest jednym z aparatów ideologicznych państwa i jest służebna wo-

bec interesu Kapitału. Produkujący odpowiednie podmioty i konsensus społeczny. 

                                                             
29 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, 

tłum. Elżbieta Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 328. 
30 Zob. Louis Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, tłum. Andrzej Staroń, 

strona interentowa „Nowej Krytyki”, dostęp: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article279 

(30.01.2010). 
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Tak jak państwo jest instytucjonalizacją świadomości klasowej burżuazji, tak uni-

wersytet, w jego funkcji ideologicznej
31

. Oderwanie w analizie od stosunków wła-

dzy i ekonomicznych sprowadza nas na manowce ideologicznej paplaniny, która jest 

raczej projekcją marzeń niż realną analizą rzeczywistości szkolnej, również tej wyż-

szej.  

 

Problemy, tropy, propozycje, zadania, pytania 

Perspektywa H. Cleavera wydaje się w pewnym sensie zbyt ogólna, za bardzo 

„abstrakcyjna”. Ujęcie uniwersytetu jako fabryki domaga się wyjaśnienia szeregu 

kwestii. Między innymi ujawnienia sprzeczności i „tożsamości” licznych pracowni-

ków uniwersytetu, których status nie jest jednakowy, ale zróżnicowany pod wzglę-

dem „jakościowym”, stosunku do kapitału. Przykładowo w państwowym uniwersy-

tecie na terenie Rzeczypospolitej w XXI w. status doktoranta zdecydowanie różni 

się od statusu profesora. Ci pierwsi przestali być asystentami, a stali się czymś po-

między, studentami trzeciego stopnia, to znaczy, pozbawieni są pewnych przywile-

jów studenckich, jak również przywilejów pracownika uniwersytetu. Zniesienie 

funkcji asystenta dla magistrów i stworzenie studiów doktoranckich umożliwia uni-

wersytetowi wykorzystywanie nieodpłatnej pracy, a tym samym obniżenie kosztów 

związanych z żywą pracą. W niektórych przypadkach jest to wyzysk absolutny, 

gdzie pracodawca nie troszczy się o reprodukcję siły roboczej. Obowiązkowa liczba 

zajęć do przeprowadzenia przez każdego doktoranta bez wynagrodzenia za tę pracę 

stanowi przykład omijania zasad rynkowych. Pomijam wykorzystywanie doktoran-

tów do prac administracyjnych w ramach „przysług” czy „przysług” dla samego pro-

fesora. Nieodpłatna praca doktorantów uderza nie tylko w daną grupę, ale również 

w pracowników naukowych – nie ma konieczności powiększania liczby zatrudnio-

nych, gdyż znaczna część zajęć zostaje obsadzona „niewolnikami”. Doktorant nawet 

w sytuacji, gdy otrzymuje dodatkowe godziny zajęć, za które uniwersytet płaci, jest  

i tak w gorszej sytuacji niż asystent. Wykonując te same obowiązki co osoba na eta-

cie, doktorant zatrudniony na umowę o dzieło (zwaną też „umową śmieciową”) nie 

tylko zarabia mniej, ale również zostaje pozbawiony szeregu praw przysługujących 

pracownikom. Między innymi płatne chorobowe, okres wypowiedzenia (pracodaw-

ca w każdej chwili może odstąpić od umowy), składki na ZUS, staż pracy
32

.  

                                                             
31 Zob. Gyorgy Lukács, Historia i świadomość klasowa, tłum. Marek J. Siemek, PWN, War-

szawa 1988. 
32 Warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z łamaniem prawa przez instytucje uniwer-

sytetu, „wspólnotę uczonych”, gdyż jak podaje Związek Syndykalistów Polskich w kontek-

ście walki z umowami zlecenie w gastronomii: “Zatrudnianie w warunkach charakterystycz-

nych dla stosunku pracy jest zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy, bez względu na 

nazwę zawartej przez strony umowy. 

Zgodnie z przepisami, istnieje stosunek pracy kiedy pracownik zobowiązuje się świadczyć 

na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownic-
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Nie tylko status doktorantów, ale również doktorów, czy jak się to niekiedy pięk-

nie określa, młodych pracowników naukowych, jest inny od statusu profesora. Nie 

są oni pracownikami samodzielnymi i często zależni są od „kierownika”
33

. Zależno-

ści między doktorami a innymi pracownikami uniwersytetu nie tylko wynikają 

z formy umowy, ale z feudalnej zależności: tytułu.  

Inną grupę, wykluczoną często z refleksji nad uniwersytetem i ludźmi uniwersy-

tetu, stanowią pracownicy fizyczni zajmujący się sprzątaniem, konserwacją sprzętu 

i budynków, pracownicy obsługujący sekretariat czy portiernie. Podobnie nie wia-

domo, gdzie ulokować administrację i władzę uczelni, całą obsługę biurokratyczną 

i zarządzającą. 

Studenci są kolejną grupą, która komplikuje relacje w uniwersytecie-fabryce. 

Według koncepcji H. Cleavera są oni z jednej strony produktem, z drugiej pracow-

nikami. Element „pracowniczy” podkreśla Piotr Kowzan w tekście Studenci pra-

cownikami uniwersytetów
34

, gdzie wysuwa postulat płatności za studia… studentom 

– za ich pracę. W kontekście naszych rozważań ciekawa jest niniejsza wypowiedź: 

„Bo czym innym jest relacja między studentami a wykładowcami? Mamy do 

czynienia z dobrowolnością tej relacji (nikt nikogo do studiowania nie zmusza) 

i mamy do czynienia z odpłatnością (w formie stypendiów w zależności od jakości 

wykonanej pracy oraz w formie niepieniężnej w postaci tytułu naukowego). Szcze-

gólnie wiele uwagi społeczność akademicka poświęca problemowi osobistego 

                                                                                                                                                             
twem. Natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca nie jest podporządkowany 
zleceniodawcy w taki sam sposób, jak pracownik pracodawcy. Cechą umowy zlecenia jest 

to, iż zleceniobiorca sam organizuje sobie sposób pracy, określa czas pracy, nie musi być 

także bezwarunkowo wykonywana osobiście. 

Należy pamiętać, że jeżeli z treści umowy zlecenia wynika konieczność wykonywania pracy 

w warunkach podporządkowania, osobiście oraz odpłatnie, w określonym miejscu i czasie, 

to umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę. Z art. 281 pkt. 1 Kodeksu pracy wynika, 

że takie zachowanie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze 

grzywny. Stosownie do art. 281 k.p., kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu za-

wiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 k.p. powinna 

być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto, in-

spekcja pracy może prowadzić czynności kontrolne w przypadku świadczenia pracy przez 
osoby fizyczne, bez względu na podstawę prawną jego świadczenia” (Dlaczego zatrudnianie 

kelnerów i barmanów na umowach zlecenie jest łamaniem praw pracowniczych?, źródło: 

http://cia.media.pl/dlaczego_zatrudniane_kelnerow_i_barmanow_na_umowach_zlecenie_jes

t_lamaniem_praw_pracowniczych). To, co dotyczy umów zlecenia, można odnieść również 

do umów o dzieło, która też jest umową regulowaną przez kodeks cywilny, chociaż praca na 

uczelni jest raczej stosunkiem pracy: to uniwersytet wyznacza miejsce i czas.  
33 O pewnych sprzecznościach, konfliktach, a nawet skandalach wynikłych ze stosunku feu-

dalnej zależności można przeczytać między innymi w pracy: Wiktor Sawczuk, Etos pedago-

gów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Wy-

dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. 
34 Piotr Kowzan, Studenci pracownikami uniwersytetów, Re!Volt, nr 1, dostęp: 

http://www.absg.strony.univ.gda.pl/revolt/revoltjeden.pdf. 
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świadczenia pracy – plagiatem nazywając wszystko to, co nie pochodzi z pracy rąk 

studentów. Egzaminy przypominają o tym, że miejsce i czas pracy studenta są ściśle 

określone. Wymaga się też od studentów staranności (w tym metodologicznej), 

a także podporządkowania wykładowcom daleko wykraczającego poza problematy-

kę bezpieczeństwa i higieny pracy! A są to cechy stosunku pracy określone w Ko-

deksie Pracy”
35

. 

Widać jasno, że P. Kowzan uznaje profesorów, doktorów i doktorantów za pra-

codawców studentów. To oni są tymi, którzy nadzorują, ale też i „zadają pracę”. 

Problemem jest tutaj oczywiście fakt, że student „podpisuje umowę” z uniwersyte-

tem, a nie z poszczególnymi wykładowcami i prowadzącymi ćwiczenia. Można 

wprawdzie powiedzieć, że ustalenie warunków zaliczenia stanowi formę umowy, 

niemniej jest ona w mniejszym lub większym stopniu regulowana odgórnie (czy 

przedmiot kończy się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę czy egzaminem). Poza tym, 

jeżeli dyplom ma być rodzajem zapłaty, podobnie jak stypendium, to są to „wypła-

ty”, których udziela instytucja, a nie poszczególny wykładowca czy prowadzący 

ćwiczenia, też nie oni jako zbiorowość, ale uniwersytet. Trudno więc jednoznacznie 

określić, kto jest pracodawcą studentów i jakie są relacje do pracowników nauko-

wych i studentów trzeciego stopnia, doktorantów, którzy przecież też, w ramach 

swojej często bezpłatnej pracy, są „pracodawcami”. i skąd pracownik naukowy ma 

wypłacić pensję za pracę studenta. i jeszcze jedna kwestia: kwestia produktu 

i „wartości dodanej”. Wydaje się, że P. Kowzan inaczej ujmuje produkcję uniwersy-

tecką od H. Cleavera – zamiast lokować analizę w rzeczywistości kapitalistycznej, 

dokonuje jej uniwersalizacji (idealizacji). Jak pisze: 

„Mało kto twierdzi, że studia były po prostu pracą. Co więcej, pracą na 

rzecz postępu ludzkości”
36

. 

P. Kowzan abstrahuje od konkretnej formy pracy, nie rozpoznaje jej w całej 

strukturze społecznej, tylko traktuje jako coś niezależnego, w oderwaniu, dzięki 

czemu może wysunąć tezę, że produkcja uniwersytecka jest produkcją dla dobra 

ludzkości. W tym wypadku produkt jest zawłaszczony przez „ludzkość”. Nawet je-

żeli jest tak, że produkt ma zasięg uniwersalny, to czy nie mówimy już o konsumen-

tach. Przykładowo lekarstwa stanowią dobro dla chorych, ale ich produkcja odbywa 

się na zlecenie (i dla zysku) firm farmaceutycznych. Praca może i przyczynia się do 

postępu ludzkości, ale w naszym kontekście, aby odpowiedzieć na pytanie, musimy 

się spytać, kto zleca robotę i czerpie z niej zyski. Kto jest właścicielem środków 

produkcji i zawłaszcza owoce pracy? H. Cleaver, jak wiemy, odpowiada, że kapita-

liści. O ile jesteśmy w stanie wskazać produkty wykonane przez „pracowników” 

uniwersytetu (określone rozwiązania techniczne, książki), o tyle znacznie trudniej 

                                                             
35 Ibidem, s. 9. 
36 Ibidem, s. 9. 
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znaleźć produkt pracy studenta. Jeżeli wytwarzanie siły roboczej uznamy za repro-

dukcję, to możemy uznać aktywność studenta nie tyle za pracę, co za element szko-

lenia, ćwiczenia. Studenci pierwszego i drugiego stopnia rzadko dokonują odkryć – 

nawet jeżeli potraktujemy czas studiów jako przygotowanie do pracy naukowej, to 

jest to przygotowanie, wyszkolenie się. Dyplom nie tyle stanowi wypłatę, co za-

świadczenie, że dana osoba może wykonywać dany zawód. 

„Egzamin w cechu ludzi uczonych był tym samym, co majstersztyk w cechu 

rzemieślniczym albo pasowanie na rycerza”
37

.    

Tak pisze J. Baszkiewicz na temat średniowiecznych uniwersytetów. Otrzymanie 

tytułu mistrza było w tamtych czasach (XVII/XVIII w.) niemal tożsame z obecnym 

tytułem profesora. Mistrz, magister, był już osobą, która udowodniła, że opanowała 

sztukę, technikę uprawiania danego zawodu. Oczywiście, osoba będąca na prakty-

kach była bezpłatną siłą roboczą, podobnie jak obecnie absolwent na praktykach w 

firmie. Niemniej, na uniwersytecie wykonuje on jednak pracę, która nikomu nic nie 

przynosi, ma charakter rutynowych ćwiczeń, jak pisanie kartkówek w szkole. Eseje 

rzadko nadają się do publikacji, a jeżeli już, to student sam może je sprzedać. Nie 

stają się własnością prowadzącego zajęcia ani uniwersytetu.  

Jak widać, istnieje spory problem w ustaleniu relacji do kapitału oraz relacji we-

wnątrz uniwersytetu pomiędzy wszystkimi podmiotami. Wyjaśnienie tego zróżni-

cowania wymaga sporej pracy teoretycznej i empirycznej, na które nie ma za bardzo 

miejsca w niniejszym opracowaniu, chociaż powinno się znaleźć. Niemniej, prze-

prowadzę pewną wstępną analizę problemu, częściowo ustalając ramy badań, swo-

istą prolegomenę do materialistycznej analizy pracy uniwersyteckiej. Tyczy się to 

wszystkich „kwestii problemowych” koncepcji fabryki edukacyjnej.  

Innym problemem, wiążącym się z powyższym, jest stosunek pracy naukowej do 

pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, a tym samym status pracownika umysłowego 

do pracownika fizycznego. i nie tylko, gdyż pracownik usług wydaje się kimś innym 

od świadczącego usługi edukacyjne na uniwersytecie profesora, po części dlatego, 

że pracownik uniwersytetu nie jest jedynie „usługowcem”, ale i badaczem (cokol-

wiek to znaczy), po części „inność” wynika z miejsca pracy. Jeśli ktoś zrównuje 

uniwersytet z McDonald’s czy z supermarketem, to raczej krytycznie. W tych narra-

cjach, gdybyśmy nie byli wstanie odróżnić uniwersytetu do supermarketu, świadczy-

łoby to o tym, że uniwersytet „się skończył”, o jego „ruinie”. 

Tym samym wyłania się problem, na ile fabryka jest tutaj jedynie metaforą, pew-

nym słowem budzącym skojarzenia, pozwalające wysuwać interesujące teorie, a na 

ile należałoby traktować ją dosłownie. Na ile uniwersytet jest fabryką, a na ile 

czymś innym? Jaka jest relacja między fabryką a fabryką edukacyjną? Oraz pytanie, 

którego nie postawiliśmy wprost, a które należy wysunąć: na ile organizacja cecho-

                                                             
37 J. Baszkiewicz, Młodość uniwersytetu, s. 169. 
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wa była właściwą formą uniwersytetu, i gdzie byśmy w gospodarce średniowiecznej 

usytuowali uniwersytet? Ile zostało z cechu w uniwersytecie współczesnym, a ile 

jest w nim fabryki? 

Określenie „podmiotowości”, miejsca ludzi uniwersytetu i ich zróżnicowanego 

„ja”, jak również miejsca w całej strukturze społecznej podnosi kwestię emancypacji 

czy rewolucyjności danej klasy/grupy/jednostek. Czy możemy mówić o specyfice 

walki, ale i celów tejże, obiektywnych interesach danej „klasy”, czy są po prostu 

częścią którejś z klas „głównych”, z właściwymi im interesami i strategiami? 

 

 

Słowa kluczowe: Edu-Factory, fabryka edukacyjna, uniwersytet, szkoła, aliena-

cja, praca szkolna, kognitariat 

 

 

Summary 

University as a factory. Introduction  

The author presents a concept of an educational factory to provide an interesting 

perspective for a pedagogical reflection, at the same time drawing on certain theo-
retical issues which may require a deeper consideration. The text is placed within 

a dispute on the reform of the university education, showing the benefits of such 

a radical approach.  

     Keywords: edu-factory, educational factory, university, school, alienation, edu-
cational work, cognitariat 
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STANISŁAW KOTLICKI 

UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI ISTOTNYM 

ELEMENTEM 

PEDAGOGICZNYCH KWALIFIKACJI                    

ZAWODOWYCH 

Z umiejętnością negocjacji jest podobnie jak z umiejętnością chodzenia. Każde-

mu się przydaje, ale nie każdemu w jednakowym stopniu. Ponadto jednym służy 

tylko do przemieszczania, a dla innych (np. dla modelek) jest elementem kwalifika-

cji zawodowych. Prawie wszyscy ludzie potrafią chodzić, ale tylko niektórzy potra-

fią to robić w sposób wymagany od modelek. Sądzę, że umiejętność negocjacji jest 

dla nauczycieli nie tylko przydatna, ale jest również istotnym elementem ich peda-

gogicznych kompetencji zawodowych.  

 

Czy negocjacje należą do pedagogicznych kwalifikacji zawodowych? 

Zawód rozumiany jest jako „zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych 

w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi 

zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji 

(wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki”
1
.
 
Natomiast 

kwalifikacje zawodowe to układy umiejętności, wiadomości i cech psychofizycz-

nych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych. Jeżeli ten zbiór 

zadań przypisany do zawodu ma być wykonywany na odpowiednim poziomie, to 

powinien spełniać określone standardy kwalifikacji zawodowych.  

                                                             
1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U.               

nr 82 poz. 537 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 

zakresu jej stosowania. 
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Z kolei standardy te to akceptowana przez przedstawicieli pracodawców, praco-

biorców i innych kluczowych partnerów społecznych partycypujących w gospodarce 

i rynku pracy norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych
2
. W standardach uj-

muje się zwykle pięć poziomów (rodzajów) kwalifikacji:  

1) związane z typowymi stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi; 

2) ponadzawodowe – wyrażające się w pozytywnych postawach i stanie fi-

zycznym oraz opanowaniem ogólnych umiejętności działania praktyczne-

go i umysłowego, nieuprawniające do wykonywania zawodu, ale niezbęd-

ne do wymaganej jakości pracy;  

3) ogólnozawodowe – wspólne dla wszystkich ujętych w standardzie dla da-

nego  zawodu i ukierunkowujące do prac w określonej grupie pokrewnych 

zawodów i specjalności; 

4) podstawowe – umożliwiające efektywne wykonywanie zadań typowych 

dla danego zawodu; 

5) specjalistyczne – umożliwiające efektywne wykonywanie wyspecjalizo-

wanych zadań i pełnienie nietypowych funkcji zawodowych
3
.  

Z treści przytoczonych powyżej określeń jednoznacznie wynika, że do wykony-

wania zawodu na odpowiednim poziomie potrzebne są różnego rodzaju kwalifikacje 

zawodowe. Pojęcie kwalifikacji zawodowych niejednokrotnie utożsamiane jest 

z kompetencjami, a nawet stosowane częściej. Stosując zamiennie te pojęcia, warto 

jednak mieć świadomość zarówno podobieństw, jak i różnic między nimi.  

Warto tu dodać, że T. Nowacki wyodrębnia tylko cztery rodzaje kwalifikacji za-

wodowych (bez pierwszej z wyżej wymienionych)
4
.  

Otóż biorąc za podstawę Słownik języka polskiego, można stwierdzić, że kompe-

tencja to „zakres uprawnień, pełnomocnictw, zakres działania jakiejś instytucji lub 

spraw podlegających określonemu organowi itp.: zakres czyjejś wiedzy, umiejętno-

ści lub odpowiedzialności”
5
. Wynika stąd, że kompetencje są na ogół pojęciem szer-

szym od kwalifikacji zawodowych, ponieważ dotyczą zarówno jednostek, jak 

                                                             
2 S.M. Kwiatkowski, Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań 

Edukacyjnych, Warszawa 2004, s. 8–9. Umiejętności – zdolność do wykonywania czynności 
prowadzących do zrealizowania zadania zawodowego. Wiadomości – zbiór informacji 

i procedur działania niezbędnych do ukształtowania określonych umiejętności. Cechy psy-

chofizyczne – wrodzone lub nabyte sprawności sensomotoryczne, zdolności i cechy osobo-

wości niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych. Zadanie  

zawodowe – logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym po-

czątku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania kończą-

cym się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. Czynności zawodowe – działania 

podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu prze-

widzianego w zadaniu zawodowym. Mogą mieć charakter motoryczny lub intelektualny.  
3 Ibidem. 
4 T. Nowacki: Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999. 
5 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1984. 
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i instytucji. Ponadto dotyczą nie tylko wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności, ale 

również uprawnień lub pełnomocnictw. 

Po wyjaśnieniu pojęcia kwalifikacji zawodowych w ogóle można przejść do 

rozważania kwestii kwalifikacji pedagogicznych, a ściślej do nauczycielskich. Na 

temat kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli opublikowało swoje 

poglądy wielu autorów
6
. Przed przystąpieniem do głównego wątku warto więc do-

konać choćby krótkiego przeglądu ich dorobku w tym względzie. Chodzi o pojęcie 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich treść w odniesieniu do nauczycieli. 

 

Tabela 1. Komponenty struktury kompetencji według różnych autorów: 

M. Taraszkiewicz
7
 KNP PAN

8
 W. Strykowski

9
 

merytoryczne prakseologiczne merytoryczne (rzeczowe) 

dydaktyczno-

metodyczne 

współdziałania dydaktyczno-metodyczne  

wychowawcze kreatywne diagnostyczne 

 moralne planowania i projektowania 

 komunikacyjne psychologiczno-pedagogiczne 

 informatyczne komunikacyjne 

  medialne i techniczne 

  związane z kontrolą i oceną 

osiągnięć uczniów oraz jako-

ściowym pomiarem pracy szkoły 

  projektowania i oceny progra-
mów oraz podręczników  

  autoedukacyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji wskazanych w przypisach. 

 

Wincenty Okoń definiując kwalifikacje zawodowe, wskazuje jednocześnie ich 

elementy: „…zakres i jakość przygotowania niezbędnego do wykonywania jakiegoś 

                                                             
6 M. Sikorski, Rozważania o kwalifikacjach  pedagogicznych nauczyciela, „Zeszyty Nauko-
we Akademii Marynarki Wojennej” 2006, rok XLVII nr 2 (165), s. 125;  Z. Woroniecki, 

Wymagania kwalifikacyjne stawiane nauczycielom jako grupie zawodowej, Warszawa 1988, 

s. 77;  M. Czerepaniak-Walczak,  Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, To-

ruń 1997, s. 87–88; H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Warszawa 1994, s. 36; 

K. Denek, O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1998, s. 214–

217;  R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu…, s. 300–301; M. Taraszkie-

wicz, Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001. 
7 M. Taraszkiewicz, Jak uczyć…, s. 175. 
8Zob. K. Denek, O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1998, 

s. 214–217. 
9 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współcze-

snej, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, Poznań 2003, s. 24–31. 
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zawodu.  Na kwalifikacje zawodowe składają się następujące czynniki: poziom wy-

kształcenia ogólnego, wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, a zwłaszcza sto-

pień wprawy oraz umiejętności organizowania i usprawniania pracy, uzdolnienia 

i zainteresowania zawodowe. Oprócz tego na jakość kwalifikacji zawodowych 

wpływają kwalifikacje społeczno-moralne pracownika oraz jego właściwości fi-

zyczno-zdrowotne”
10

.  Natomiast w Nowym słowniku pedagogicznym podaje, iż 

„(…) w pedagogice jako zdolność do osobistej samorealizacji kompetencja jest pod-

stawowym warunkiem wychowania; jako zdolność do określonych obszarów zadań 

kompetencja jest uważana za rezultat procesu uczenia się”
11

. 

Wacława Strykowskiego najbardziej przekonuje opis kompetencji zaproponowa-

ny przez M. Czerepaniak-Walczak, a mianowicie „szczególna właściwość, wyraża-

jąca się w demonstrowaniu na wyznaczonym przez społeczne standardy poziomie 

umiejętności adekwatnego zachowania się, w świadomości potrzeby i konsekwencji 

takiego właśnie zachowania się oraz przyjmowania na siebie odpowiedzialności za 

nie”
12

. Niemniej jednak na zakończenie swoich rozważań stwierdza, że kompetencje 

to „wiedza, umiejętności i przekonania potrzebne do efektywnej pracy dydaktycznej, 

opiekuńczej i wychowawczej w szkole”
13

. 

Rozpatrywanej tu kwestii, a zwłaszcza wymaganiom w zakresie kształcenia za-

wodowego  nauczycieli, poświęcone było posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicz-

nych PAN w dniu 13 listopada 1997 r. Jako podstawę przygotowania nauczycieli do 

sprawowania funkcji kształcących, wychowawczych i opiekuńczych przyjęto wtedy 

projekt standardów kompetencji zawodowych. Wyszczególniono sześć grup stan-

dardów, a mianowicie: 

1) kompetencje prakseologiczne, wyrażające się skutecznością nauczyciela 

w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych; 

2) kompetencje komunikacyjne, wyrażające się w skuteczności zachowań ję-

zykowych w sytuacjach edukacyjnych; 

3) kompetencje współdziałania, manifestujące się skutecznością zachowań 

prospołecznych i sprawnością działań integracyjnych; 

4) kompetencje kreatywne, objawiające się w innowacyjności 

i niestandardowości działań nauczycielskich; 

5) kompetencje informatyczne, uwidaczniające się w sprawnym korzystaniu 

z nowoczesnych źródeł informacji; 

                                                             
10 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992, s. 106. 
11 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1996, s. 129.  
12 M. Czerepaniak-Walczak:, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997, 

s. 87–88; 
13 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współcze-

snej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003, s. 21–32. 
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6) kompetencje moralne, wyrażające się w zdolności do pogłębionej refleksji 

moralnej przy ocenie dowolnego czynu etycznego
14

. 

Już ten krótki przegląd upoważnia do stwierdzenia, że zarówno pojęcie, jak 

i zakres kwalifikacji pedagogicznych są w literaturze przedmiotu rozmaicie przed-

stawiane. Niektórzy autorzy wymieniają tylko trzy grupy kompetencji nauczycieli, 

a inni nawet 10 grup. Bardziej dogłębna analiza umożliwia jednak stwierdzenie wie-

lu podobieństw. Jako przykład może posłużyć wydzielenie między innymi przez 

W. Strykowskiego kompetencji komunikacyjnej, którą  M. Taraszkiewicz traktuje 

jako składnik kompetencji wychowawczych.  

Kwestii kwalifikacji zawodowych poświęcono wiele uwagi na szczeblu Unii Eu-

ropejskiej. Jako efekt Procesu Bolońskiego ustanowiono Europejskie Ramy Kwali-

fikacji
 
 i w ślad za tym również w Polsce wprowadzono takie ramy kwalifikacji. 

Znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym została uchwalona w dniu 

18 marca 2011 r. Następnie na podstawie tej  ustawy zostało wydane Rozporządze-

nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 listopada 2011 r.  w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa wyższego (Dz.U. 253, poz. 1520) 

oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 listopada 

2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa wyższego (Dz.U. 

253, poz. 1520) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. nr 0 poz. 131). Krajowe Ramy Kwalifi-

kacji są opisem kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa wyższego. Za-

równo w jednym, jak i w drugim rozporządzeniu opis tych kwalifikacji ujęty jest 

w formie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. 

Rezygnując z dalszych rozważań na temat określenia pojęcia i zakresu kompe-

tencji nauczycielskich, można jednak podzielić opinię autorów podejmujących tę 

problematykę, że jest ona istotna. Studiując ich prace, można zorientować się, że 

współczesny kompetentny nauczyciel  musi skupiać w sobie bogactwo cech. Rola 

i funkcje nauczycieli oraz standardy kompetencji nauczycieli są nie tylko przedmio-

tem analiz naukowców, ale również znajdują odzwierciedlenie w wymienionych już 

dokumentach normatywnych. Propozycje klasyfikacji kompetencji nauczycielskich 

ujmowane w pracach różnych autorów są różnorodne, choć można doszukać się 

w nich wielu podobieństw. Nie stanowią one zamkniętej listy i nie mają charakteru 

rozłącznego.  

Ktoś niewtajemniczony może w tym miejscu wyrazić wątpliwość dotyczącą 

przydatności wiedzy na temat standardów kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

                                                             
14 K. Denek, O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1998, 

s. 214–217. 
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Sądzę, że przekonujące jest stwierdzenie, że taka wiedza jest przydatna zarówno na-

uczycielom, jak i studentom i uczniom. Nauczycielom pomaga w określeniu, czego 

i jak nauczać, a uczniom i studentom umożliwia ukierunkować swe wysiłki w ucze-

niu się, aby sprostać oczekiwaniom ich przyszłych pracodawców.  

Jeżeli ma się przekonanie o potrzebie pewnych norm w działalności pedagogicz-

nej, a w działalności nauczycielskiej w szczególności, to warto poświęcić nieco cza-

su na rozważania choćby nad niektórymi przypisywanymi im kompetencjami, 

a zwłaszcza nad umiejętnościami komunikacji.  

Podzielam pogląd Jerzego Stochmiałka, który sądzi, że do skutecznej realizacji  

zadań zawodowych przydatne są umiejętności interpersonalne
15

. J. Skrzypczak z ko-

lei wypowiada się na temat kompetencji interkomunikacyjnych, przez które rozumie 

tę część kompetencji zawodowych, która dotyczy określonego poziomu sprawności 

we wzajemnym poprawnym przekazywaniu sobie różnych informacji (myśli, uczuć) 

oraz umiejętność podejmowania udanych prób różnego rodzaju negocjacji
16

. 

H. Hamer przekonuje, że w zakresie kompetencji psychologicznych, oprócz wiedzy 

o prawidłowościach rozwoju dzieci i młodzieży, wiedzy o osobowości, znaleźć się 

powinny umiejętności diagnozowania, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania kon-

fliktów itp.
17

 Przejawiają je pedagodzy, którzy rozumieją związki między postawą 

zawodową i własną charakterystyką osobowościową, preferowanym przez siebie 

stylem interakcyjnym i procesami społecznymi w szkole. Potrafią rozwiązywać sy-

tuacje konfliktowe poprzez negocjowanie i kompromis, wyzwalają i pożytkują ini-

cjatywę szkolonych, doceniając ich możliwości podmiotowe i ukierunkowując je na 

uczenie się we współpracy, preferują komunikowanie uczuć nad komunikowaniem 

ocen, opracowują i wdrażają autorskie koncepcje kształcenia integracyjnego oraz 

potrafią kształtować postawy społeczne swoich uczniów
18

. 

Wracając do opisu kwalifikacji pedagogicznych wyrażonych w rozporządzeniu 

dotyczącym standardów kwalifikacji zawodowych nauczycieli, można stwierdzić, że 

wyrażone są one dosyć ogólnie. Nie można tego traktować jako zarzut, ponieważ ta-

ki stopień ogólności został z góry założony, stwarzając uczelniom znaczną autono-

mię w uszczegóławianiu i doborze stosownych treści, form i metod przy osiąganiu 

efektów kształcenia.  W zarządzeniu tym, w  kwestii kwalifikacji komunikacyjnych, 

                                                             
15 J. Stochmiałek, Przydatność umiejętności interpersonalnych na współczesnym rynku pra-

cy, [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań Edukacyj-

nych, Warszawa 2004, s. 90. 
16 J. Skrzypczak, Kwalifikacje kluczowym kryterium modernizacji kształcenia zawodowego, 

[w:] B. Baraniak, M. Butkiewicz (red.), Standaryzacja kształcenia zawodowego, Warszawa 

1984, s. 43–44. 
17 H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Warszawa 1994, s. 36. 
18 Por. K. Dymek-Balcerek, Kompetencje pedagogiczne nauczyciela, [w:] Drogi i bezdroża 

kształcenia nauczycieli w Polsce…, s. 94. 
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stwierdza się, że po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela absolwent: 

1) posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego 

i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, 

2) posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się 

z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondy-

cji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą 

atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej. 

Przyjmując powyższe ustalenia za punkt wyjścia, można wyrazić pogląd, że 

kompetencje (kwalifikacje) komunikacyjne i kompetencje współdziałania mieszczą 

się w poziomie kwalifikacji ponadzawodowych i podstawowych. Jak już wspomnia-

no, kompetencje ponadzawodowe wyrażają się w pozytywnych postawach i stanie 

fizycznym oraz opanowaniem ogólnych umiejętności działania praktycznego 

i umysłowego. Choć nie uprawniają one do wykonywania zawodu, ale są niezbędne 

do wymaganej jakości pracy. Trudno byłoby przecież wyobrazić sobie wspaniałego 

nauczyciela, który nie potrafi porozumiewać się ze swoimi uczniami. Co wcale nie 

znaczy, że ktoś umiejący doskonale się porozumiewać jest wspaniałym nauczycie-

lem. Umiejętność ta dotyczy nie tylko zawodu nauczyciela, ale także wielu innych 

zawodów. Jednakże w odniesieniu do nauczyciela wymagania w tym względzie po-

winny być znacznie wyższe, ponieważ powinien on nie tylko umieć bardzo dobrze 

się porozumiewać, ale również umieć nauczyć tej umiejętności swych uczniów. 

Skoro nauczyciel powinien nie tylko sam mieć kwalifikacje komunikacyjne, ale 

również powodować, aby takie kwalifikacje posiedli jego uczniowie, to można je za-

liczyć do podstawowych kwalifikacji nauczyciela. 

Spróbujmy rozłożyć kwalifikacje komunikacyjne na mniejsze elementy. Otóż 

zdaniem K. Denka nauczyciel ma kompetencje komunikacyjne, gdy „posiada wie-

dzę (o komunikowaniu interpersonalnym), umiejętność (słuchania wychowanków 

i empatycznego rozumienia intencji i treści ich wypowiedzi) i potrafi myśleć dialo-

gicznie i rozwijać tę zdolność u swych wychowanków; umie wykorzystać rozmaite 

techniki dyskursywne oraz język niewerbalny w porozumiewaniu się edukacyjnym; 

komunikować uczucia i uczyć innych tej sztuki; rozumiejąco akceptować zróżnico-

wanie kodu językowego u swoich wychowanków i je wykorzystać dla rozwoju 

dziecka; wzbudzać wrażliwość językową wychowanków, odsłaniając wartości dzie-

dzictwa kulturowego i funkcje języka jako narzędzia myślenia i porozumiewania 

się; dostosować styl kierowania pracą uczniów do stopnia ich rozwoju i dojrzałości. 

Ponadto doskonali poprawność, czytelność i prostomyślność własnych zachowań ję-

zykowych (etyka mowy)”.
19

  

                                                             
19 K. Denek, op. cit., s. 215–216. 
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Na podstawie powyższych rozważań można zorientować się, jak szeroki jest wa-

chlarz składników kwalifikacji komunikacyjnych, choć nie jest to lista wyczerpują-

ca. Z pewnością należałoby ująć w niej zagadnienie konfliktów interpersonalnych. 

We współczesnym świecie konfliktów międzyludzkich nie brakuje. Każdy kontakt 

z innymi ludźmi stwarza możliwość konfliktu. Wiedza o istocie konfliktów i ich ce-

chach ułatwia ich unikanie, łagodzenie i rozwiązywanie. Konflikty interpersonalne 

są powszechne i nieuchronne. W świetle nieuchronności i powszechności konflik-

tów oraz faktu, że ich skutki zależą przede wszystkim od sposobu rozwiązania, na-

suwa się oczywisty wniosek, że wszystkim ludziom potrzebna jest umiejętność ich 

rozwiązywania. A kto ma ich tego nauczyć, jeżeli nie szkoła i jej nauczyciele. Co 

więcej, z wieloma konfliktami sami nauczyciele spotykają się w swej pracy w szko-

le. Konflikty takie mogą występować w różnych relacjach: uczeń – uczeń, uczeń – 

nauczyciel, rodzic – uczeń, rodzic – nauczyciel itp. Wymaga to od nauczyciela kwa-

lifikacji w zakresie zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania. Oznacza to jedno-

cześnie, że w programach i w procesie przygotowania pedagogów, a zwłaszcza na-

uczycieli, muszą znaleźć się treści oraz formy i metody umożliwiające nabycie tych 

kwalifikacji.  

 

 Przydatne treści o konfliktach interpersonalnych, o negocjacjach              

 i mediacjach
20

  

W ramach studiów pedagogicznych studenci  powinni mieć możliwość uzyskania 

wiadomości na temat: istoty, cech, źródeł, faz i rodzajów konfliktów; sposobów ich 

unikania, łagodzenia albo rozwiązywania, ról uczestników konfliktu; stylów i zasad 

postępowania z konfliktami oraz panowania nad sytuacją. Żeby rozwiązywać kon-

flikty, powinni rozumieć zachowania ludzi w konflikcie i umieć je analizować po-

przez wyjaśnienie: jego historii i kontekstu (warunków), wpływu innych osób na 

zwaśnione strony oraz określać przedmiot i dynamikę (fazy) konfliktu, a także moż-

liwe warianty jego rozwiązania.  

W unikaniu lub rozwiązywaniu konfliktów przydatna jest znajomość zasad po-

stępowania, czyli ogólnych zaleceń albo przestróg. Wśród kilkunastu zaleceń 

i przestróg w tym względzie warto przyswoić sobie zwłaszcza takie wskazówki, jak: 

ignorowanie zaczepek i zniewag, zachowanie spokoju, niedopuszczanie do eskalacji 

i do zerwania kontaktu, a zwłaszcza podejmowanie prób zażegnania konfliktu, za-

nim się rozszerzy. 

W unikaniu konfliktów przydatna jest także wiedza o ich jawnej i ukrytej stronie, 

gdyż wyjaśnia niektóre zachowania ludzi w procesie komunikacji. W procesie tym 

ważne jest nie tylko to, co się mówi, ale także jak się to mówi. Aby właściwie ko-

                                                             
20 Na podstawie S. Kotlicki, Umiejętność negocjacji i mediacji istotnym  elementem kwalifi-

kacji zawodowych ekonomisty,  „Zeszyt Naukowy” nr 4, Wyd. Stargardzka Szkoła Wyższa 

Stargardinum 2012.                                  
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munikować się, trzeba wybrać stan ego (spójny system myśli, uczuć 

i odpowiadających im zachowań
21

) w zależności od odgrywanej roli (Rodzica, 

Dziecka albo Dorosłego). Na podstawie treści i sposobu wypowiedzi oraz niewer-

balnych zachowań rozmówców studenci powinni umieć określić ich aktualną rolę 

(stan Ego)
22

. Dzięki temu będą mogli bezkonfliktowo prowadzić komunikację z wy-

chowankami i innymi ludźmi (w relacjach równoległych prostych i ukośnych), uni-

kając konfliktowych relacji skrzyżowanych.  

W utrzymywaniu poprawnych relacji interpersonalnych pomocna jest umiejęt-

ność korzystania z komunikatów typu „Ja”. Umiejętność ta sprawdza się w każdej 

sytuacji, ale wykorzystywanie jej w sytuacjach konfliktowych może przynieść 

szczególnie korzystne rezultaty. Wynika to stąd, że w takich sytuacjach niejedno-

krotnie do głosu dochodzą emocje. Wtedy naturalną reakcją jest zwykle obwinianie 

za tę sytuację partnera w rozmowie i stawianie zarzutów, czyli przekazywanie ko-

munikatów typu „Ty”, np.: „Znowu (Ty) się spóźniłeś”. Na tak sformułowany ko-

munikat rozmówca może zareagować obronnie albo agresywnie. Każda z tych reak-

cji może prowadzić do eskalacji konfliktu. O wiele lepsze rezultaty może spowodo-

wać przekazywanie komunikatów typu „Ja”, w których ich podmiotem jest nadawca 

komunikatu. Komunikat typu „Ja” może składać się z trzech (konkretne zachowanie, 

uczucie wyzwalane przez to zachowanie i przewidywany skutek) albo z czterech 

elementów (spostrzeżenie, uczucie, potrzeba, prośba). Na przykład: „Gdy widzę cię 

na mrozie bez czapki, martwię się, ponieważ nie chcę, abyś się przeziębił. Proszę, 

może jednak nałożyłbyś czapkę”. W komunikatach typu „Ja” nie ma zarzutów, ob-

winiania, zgłaszania pretensji, pouczania i dawania rad. Natomiast jest informacja 

o niepodważalnym fakcie (widzę cię na mrozie bez czapki), jest również informacja 

o uczuciach jej nadawcy, jakie ten fakt powoduje, jest potrzeba nadawcy albo prze-

widywany skutek i prośba nadawcy komunikatu. Adresat takiego komunikatu nie 

będzie miał powodu do ataku, a jego ewentualna obrona może przyjąć najwyżej 

formę usprawiedliwienia. Ponadto będzie raczej starał się spełnić prośbę, gdyż nie 

zawsze będzie mu łatwo odmówić w danej sytuacji.   

Konflikty toczą się o coś, muszą mieć swój przedmiot, np.: dobra materialne lub 

symboliczne. Cechuje je ponadto różnorodność ostrości, jawności i aktywności oraz 

złożoność i dynamika. U źródeł konfliktu leżą zwykle potrzeby i różnice w ocenach 

tych samych zdarzeń. Każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby, oczekiwania, 

przekonania czy wartości.  Różnice między ludźmi mogą występować w wielu ob-

szarach. Mogą to być sprzeczne interesy. Takie konflikty powstają z powodu: po-

działu zasobów, sprawowania kontroli i władzy nad innymi, różnicy charakterów 

i stylów pracy. Źródłem konfliktów mogą być też różnice: w ocenie faktów, celów 

                                                             
21 E. Szymanowska, M. Sękowska, Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Kraków 2000, s. 12. 
22 „stan Ego” albo „stan Ja”  to system myśli, uczuć i odpowiadających im zachowań. 
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stron, w metodach osiągania celów, wartości i przekonań. Często także błędy w ko-

munikacji, różnice w osobowości, w poziomie samooceny i w potrzebach.  

Konflikty są nieuniknione, ale nie zawsze są destrukcyjne. To nie konflikt jest 

źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygnięcia
23

. 

Konflikty destrukcyjne wywołują wrogość, nienawiść, powodują frustracje, lęk, za-

burzenia osobowości. Objawiają się zwykle poprzez różne formy walki otwartej 

(wyzwiska, przemoc, rękoczyny, bójki) oraz ukrytej (szykany, bojkot, sabotaż). Na-

tomiast ich konsekwencje to np. stres, poczucie zagrożenia, lęk, pogorszenie albo 

wycofanie z relacji i komunikacji. Z kolei skutkami konstruktywnymi mogą być: 

wzrost motywacji do wysiłku i rywalizacji, poprawa rozumienia siebie i innych,  

wzrost zaufania i sympatii. Skutki zależą przede wszystkim od sposobu rozwiązania 

konfliktu bezpośrednio przez strony konfliktu albo za pośrednictwem osób trzecich.  

Proces konfliktu  może obejmować kilka faz. Zwykle rozpoczyna się fazą utajo-

ną, o zróżnicowanym czasie trwania. Powód konfliktu jeszcze nie jest ujawniany, 

ale jedna albo obydwie strony noszą w sobie urazy, które nawarstwiają się i niekiedy 

drobny impuls może doprowadzić do otwartej fazy konfliktu. Wtedy motorem jego 

rozwoju staje się postawa wobec tego faktu i mechanizmy sprzężenia zwrotnego za-

leżne od postaw stron konfliktu. Do jego eskalacji przyczyniają się emocje stron, 

wzrost napięcia i blokowanie porozumienia. Bywają wtedy uruchamiane mecha-

nizmy zwiększające niezgodę: tendencyjne spostrzeganie (źdźbło i belka); wpro-

wadzanie podwójnych norm życia (moralność Kalego); modyfikacja odpowiedzial-

ności lub przerzucanie winy na przeciwnika. 

Kontrolowanie przebiegu konfliktu jest najłatwiejsze w początkowych fazach
24

. 

Im później, tym trudniej. Dlatego też przydatna jest umiejętność odróżniania faz 

konfliktu, aby przeciwdziałać eskalacji i jak najwcześniej go likwidować. Przydatna 

jest również wiedza o swoim stylu reagowania na konflikt, gdyż pozwala uświado-

mić sobie mocne i słabe strony własnych reakcji i dzięki temu skutecznie kontrolo-

wać  sytuację. Radzenie sobie z konfliktem – to dobór odpowiednich do sytuacji 

sposobów postępowania, włączając w  to współpracę z partnerem w celu znalezienia 

rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.  

Nie ulega wątpliwości, że lepiej jest zapobiegać konfliktom, niż je rozwiązywać. 

Jest to możliwe między innymi przez eliminowanie zdarzeń stanowiących bezpo-

średnie przyczyny ich powstawania. Zapobieganie nie zawsze przynosi pozytywny 

skutek i wtedy konflikt wymaga rozwiązania. Żeby go rozwiązać, trzeba: poznać je-

go rodzaj i źródło; rozumieć zachowania ludzi w konflikcie; próbować zażegnać, 

nim się rozszerzy; umieć dobrać reakcję według sytuacji i relacji z drugą stroną; za-

chowywać się asertywnie.  

                                                             
23 Ibidem. 
24 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 

1995. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenie_osobowo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenie_osobowo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bojkot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sabota%C5%BC
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Podejście do konfliktu może być różnorodne. Najprostszy model (uzasadniony 

ewolucyjnie) „walka – ucieczka”, rozwinięty został w pięć głównych stylów rozwią-

zywania konfliktów 
25

: unikanie, poddanie się, kompromis, dominacja, integracja. 

Ich efektywność zależy w dużym stopniu od okoliczności, w jakich są stosowane. 

Stąd też, aby je stosować, trzeba nie tylko wiedzieć, na czym polega każdy ze sty-

lów, ale przede wszystkim umieć zidentyfikować okoliczności, w jakich korzystnie 

jest zastosować dany styl. Wybór zależy od rodzaju problemu, typu interesów, oso-

bowości ludzi i publicznego bądź prywatnego charakteru sytuacji.   Uwzględnia się 

również takie czynniki, jak: równorzędność i samodzielność partnerów; otwarte 

i jednoznaczne komunikowanie się; analiza i zrozumienie konfliktu
26

 – zawsze war-

to spokojnie rozważyć źródła, przebieg i aktualną sytuację konfliktową oraz do-

świadczenia z przeszłości. Niecierpliwość, obwinianie i wrogość są niebezpieczne. 

Istnieje również niebezpieczeństwo nadmiernej uległości, gdyż może zostać wyko-

rzystana przeciwko uległemu partnerowi. W unikaniu lub rozwiązywaniu konfliktów 

przydatna jest znajomość zasad racjonalnego postępowania, czyli ogólnych zaleceń 

albo przestróg.  

W niektórych sytuacjach, kiedy występuje zarówno konflikt, jak i zgodność mię-

dzy stronami, może dojść do negocjacji. Negocjacje – to każda rozmowa, której ce-

lem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Procesy uzgadniania 

stanowisk, czyli negocjowania, występują w pracy pedagogicznej niezwykle często 

zwłaszcza w relacjach nauczyciel – uczeń, np. co do zakresu pracy domowej zada-

wanej przez nauczyciela. Negocjacje stanowią sekwencję wzajemnych posunięć, 

poprzez które dąży się do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowe-

go konfliktu interesów. To komunikacja perswazyjna, w której jedna strona chce 

przekonać drugą do podjęcia pewnych decyzji, które uważa za słuszne. Do tego po-

trzebna jest dobra komunikacja, czyli taki sposób mówienia i słuchania, który umoż-

liwia wzajemne rozumienie się. 

Do zakresu wiedzy przydatnej w negocjacjach można zaliczyć: 

1) istotę negocjacji, kryteria ich podziału i czynniki wpływające na ich prze-

bieg;  

2) kryteria oceny celowości podejmowania negocjacji; 

3) kryteria oceny negocjacji i rozróżniania ich stylu; 

4) zasady, taktyki i techniki negocjacji;  

5) cechy negocjatora jako nadawcy i odbiorcy oraz jego najczęstsze błędy;  

6) fazy perswazji i rodzaje argumentów perswazyjnych w negocjacjach; 

                                                             
25 S. Ting-toomey, Culture, face maintenance and styles of handling interpersonal conflict: 

A study in five cultures, [za:] E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2002, 

s. 449. 
26 Por. F. Fischaleck, Uczciwa kłótnia małżeńska. Jak rozwiązywać konflikty, Instytut Wy-

dawniczy Pax, Warszawa 1992. 
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7) zasady  poprawnej komunikacji, kooperacji i rywalizacji w negocjacjach; 

8) etapy negocjacji. 

Podstawowym mechanizmem porozumienia w negocjacjach jest wymiana 

ustępstw, wzajemne stawianie sobie warunków,  których spełnienie określa dalsze 

postępowanie stron. Zatem negocjacje to dążenie do porozumienia; to wspólne roz-

wiązywanie problemu. Ich celem powinna być zmiana sposobu widzenia 

i interpretacji w kierunku dostrzegania wspólnych korzyści z zawarcia umowy. 

Negocjuje się zawsze z kimś i o coś. Jednak nie wszystko się negocjuje i nie 

zawsze warto. Trzeba zawsze ocenić szanse sukcesu. Nie warto podejmować nego-

cjacji, jeśli: te szanse są znikome, panują nadmierne emocje, istnieją inne możliwo-

ści zaspokojenia swych potrzeb czy realizacji zadań. Natomiast warto je podejmo-

wać, gdy: obie strony są gotowe do zawarcia umowy; istnieje zarówno zgodność, 

jak i konflikt między stronami; dysponuje się wystarczającymi kompetencjami de-

cyzyjnymi; ma się przygotowanie do prowadzenia negocjacji.  

Negocjacje mogą być prowadzone w różnym stylu. Na wybór stylu i przebieg 

negocjacji wpływają czynniki związane z konkretnym przedmiotem rozmów. Do 

najważniejszych zalicza się cechy osobowości i nastawienie rozmówców oraz sytu-

ację. Można wyróżnić trzy typy nastawienia wobec sytuacji negocjacyjnej: wygrana 

– wygrana (sytuacja kooperacyjna), wygrana – przegrana albo przegrana – przegrana 

(sytuacja konfrontacyjna).  

Negocjacje obejmują zwykle: 

1) etap przednegocjacyjny (dokładne przygotowanie merytoryczne 

i wytworzenie w sobie właściwego nastawienia),  

2) etap otwarcia (oferta wyjściowa, podająca wstępne warunki, z jakimi przy-

stępuje się do rozmów); 

3) etap prowadzenia rozmów; 

4) zakończenie negocjacji (gdy oferty zostają uzgodnione, stają się wspólnym 

stanowiskiem).  

W negocjacjach istnieje konieczność sprawdzania, jak te same fakty interpretuje 

druga strona, ponieważ różnice w interpretacji mogą prowadzić do nieporozumień. 

Dlatego zalecane jest otwarte omówienie tych różnic. Jeżeli robi się uczciwie i bez 

sugerowania winy, druga strona będzie zobowiązana do wzajemności. Kolejny ele-

ment to emocje. Utrzymanie kontroli nad własnymi uczuciami jest jednym z naj-

ważniejszych warunków uzyskiwania możliwie najlepszych rezultatów negocjacyj-

nych.  

W negocjacjach stosuje się różnego rodzaju techniki. Niektóre z nich są nie-

etyczne. W takich sytuacjach potrzebna jest wiedza o manipulacjach w negocjowa-

niu. Nie po to, aby je stosować, ale po to, aby im się skutecznie przeciwstawić.  

Negocjator to jednocześnie nadawca i odbiorca komunikatów. Wśród cech ideal-

nego nadawcy wymienia się zwykle: umiejętność zrozumiałego przekazu i odbioru 
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informacji, wiarygodność, atrakcyjność, sprawny intelekt. Z kolei cechy dobrego 

słuchacza to m.in.: motywacja, obiektywizm, cierpliwość i wsparcie rozmówcy, ale 

również zdolność odczytywania komunikatów niewerbalnych. Negocjator powinien 

doskonale znać reguły prowadzenia rozmów, zarówno tekstowe (m.in.: zrozumia-

łość i poprawność gramatyczna, spójność, ekspresja), jak i interpersonalne (m.in.: 

grzeczność, aprobata, skromność, zgodność, ciekawość). 

W trakcie negocjacji trzeba umiejętnie prezentować swoje racje, aby skutecznie 

wpływać na partnera. Do przekonywania wykorzystuje się w odpowiedniej proporcji 

argumenty emocjonalne (treści nasycone uczuciem) i racjonalne (rzeczowe uzasad-

nienia). Argumenty perswazyjne  można ująć w cztery główne klasy strategii: mar-

chewki, kija, dumy i winy. Możliwe do zastosowania są odpowiednie techniki per-

swazji, czyli formy prezentowania informacji w taki sposób, aby zmaksymalizować 

prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanej reakcji. Mogą one przybierać wiele 

różnych postaci, ale zwykle można je zakwalifikować do jednej z kategorii praw: 

sympatii, wzajemności, dowodu społecznego, spójności, autorytetu albo niedoboru. 

Lista cech dobrego negocjatora jest długa. Cechy te mogą się odnosić do ogól-

nych wymiarów, takich jak motywacja, inteligencja, siła charakteru; mogą też być 

szczegółowe i odwoływać się do postaw wobec przedmiotu negocjacji czy sposo-

bów ujawniania uczuć. Przyjmuje się, że istnieją trzy cechy najważniejsze: zdolno-

ści (np. koncentracja na interesach, wnikliwe badanie propozycji, atakowanie pro-

blemu, a nie osoby), aspiracje (motywacje) i siła (umiejętność perswazji),  

Do oceny zakończonych negocjacji zwykle stosuje się takie kryteria, jak: rozsą-

dek, sprawność i kontekst.  Najogólniejsze cechy rozsądnych rozwiązań to zwłasz-

cza: obustronna korzyść, uczciwość oraz względna trwałość i przydatność społecz-

na. Sprawność prowadzenia to nie tylko ich skuteczność, ale również ekonomicz-

ność, czyli stosunek poniesionych nakładów (np. czasu)  do uzyskanych efektów.  

Negocjacje między zainteresowanymi stronami nie zawsze dochodzą do skutku 

i nie zawsze prowadzą do uzgodnienia stanowisk. Dzieje się tak z wielu względów. 

W takich sytuacjach niejednokrotnie odpowiednim rozwiązaniem może okazać się 

mediacja, czyli negocjacje z udziałem osoby trzeciej. Za potrzebą takiej umiejętno-

ści u nauczycieli przemawia wiele argumentów. Otóż nauczyciel choćby ze względu 

na posiadaną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną spełnia warunki do odgrywania 

roli mediatora w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim w środowisku 

uczniów, ale nie tylko. Ponadto może i powinien szerzyć tę ideę i uczyć swych wy-

chowanków rozwiązywania konfliktów przy pomocy mediacji. 

Do zakresu przydatnej wiedzy o mediacjach można zaliczyć: 

1) istotę mediacji jako metodę rozwiązywania konfliktów, czynniki wpływa-

jące na jej podjęcie, prowadzenie i powodzenie;  

2) cechy mediacji i różnice między nią a procesem sądowym i rozejmem; 
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3) wymagania stawiane mediatorowi, spełniane przez niego funkcje i zasady, 

którymi powinien się kierować;  

4) proces przygotowania do mediacji, modele jej przebiegu oraz najważniej-

sze techniki komunikacyjne.  

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obydwie 

zwaśnione strony, a nie ustalenie, kto ma rację bądź wskazanie winnego zaistniałej 

sytuacji – nie ma tu przegranych. W swej treści ma przede wszystkim dialog stron 

konfliktu obejmujący: sprecyzowanie pozycji (żądań) stron, odkrycie potrzeb 

i interesów i znalezienie rozwiązania konfliktu. Ekspertami we własnym konflikcie 

są zwaśnione strony i to one ponoszą odpowiedzialność za treść i wynik rozmowy. 

Mediator odgrywa  jedynie rolę moderatora, nie sugeruje rozwiązań, a jedynie po-

maga stronom w odnalezieniu własnych rozwiązań. Jest odpowiedzialny jedynie za 

przebieg spotkania i zachowanie określonych reguł.  

Mediację cechuje zwłaszcza:  

1) autonomia – dobrowolność i odformalizowanie polegające na konieczności 

wyrażenia zgody przez skonfliktowane strony zarówno na samą metodę, 

jak i na osobę mediatora; każda ze stron oraz mediator może zrezygnować 

z mediacji na każdym jej etapie;  zasadnicza rola w rozwiązywaniu kon-

fliktu przypada stronom i w ich rękach pozostaje władza decyzyjna; 

2) poufność zobowiązująca zarówno strony, jak i mediatora do nieujawniania 

informacji uzyskanych w trakcie mediacji; 

3) szybkość i stosunkowo niskie koszty; 

4) komfort (swobodniejsza atmosfera i mniejszy stres).  

Mediacja może przynieść wiele korzyści, umożliwiając: 

1) utrzymanie lub odbudowę dobrych relacji, zmniejszenie wrogości stron; 

2) nieskrępowany dialog; 

3) polubowne rozwiązanie konfliktu i uzyskanie uczciwego porozumienia dla 

obydwu stron, wypracowanego przez samych zainteresowanych; 

4) nadanie zawartemu porozumieniu mocy wyroku sądowego; 

5) uzyskanie lepszych rezultatów niż w procesie sądowym, ponieważ elimi-

nuje destrukcyjną walkę i umożliwia obopólną wygraną. 

Dla podkreślenia różnic między mediacją a sądem warto wspomnieć, że w sądzie 

obie strony stają się „wrogami” i niszczą się wzajemnie. Strony muszą przedstawić 

dowody, a ich wartość pozostaje w gestii sądu. To sąd rozstrzyga konflikt i ustala 

rozwiązanie bez  pytania o zgodę zainteresowanych stron. Strony skazane są na wy-

nik „przegrana – wygrana” bądź „przegrana – przegrana”. 

Proces mediacji przebiega zwykle według w miarę uniwersalnego schematu, 

w którym można w nim wyodrębnić pewne etapy. Liczba i właściwości poszczegól-

nych faz mogą się zmieniać – zależnie od potrzeb danej sprawy, złożoności konflik-

tu, właściwości stron uwikłanych w spór czy stylu pracy mediatora. Najbardziej roz-
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budowany jest 12-etapowy model procesu mediacji Ch. Moore’a. Jednak stosowane 

są  też modele prostsze, obejmujące tylko kilka etapów: 

1) wprowadzenie do mediacji, 

2) wstępne wystąpienia stron, 

3) definiowanie kwestii i ustalenie planu mediacji, 

4) poszukiwanie potrzeb i interesów stron, 

5) poszukiwanie rozwiązań i końcowe negocjacje, 

6) praca nad porozumieniem
27

. 

Mediatorowi przypisuje się następujące funkcje:  

1) organizowanie procesu (wyjaśnienie, na czym polega mediacja oraz rola 

mediatora, uzgodnienie procedury mediacji, liczby, czasu, częstotliwości 

i miejsca spotkań stron), tak by same strony w jego ramach mogły dbać 

o swe interesy merytoryczne i kontrolować przestrzeganie procedur; 

2) stworzenie przyjaznej atmosfery, m.in. przez przyjemny kontakt wzroko-

wy z uczestnikami, ułatwianie stronom komunikacji i proceduralne wspie-

ranie w dojściu do wzajemnie akceptowanego rozwiązania konfliktu, 

wspieranie postaw poprawnych oraz przeciwstawianie się rywalizacyjnym 

dążeniom typu wygrana–przegrana;  

3) sporządzanie umów o mediację i protokołu jej przebiegu (niezależnie od 

jej wyniku) oraz pomoc w takim  skonstruowaniu treści porozumienia, aby 

mogło zostać zatwierdzone przez sąd (jeśli zostało osiągnięte).  

Mediator przede wszystkim powinien być neutralny i bezstronny. Neutralność 

wyraża jego niezależność i brak uprzedzeń względem stron oraz  brak osobistego in-

teresu w kwestii wyniku mediacji. Natomiast jego bezstronność powinna wyrażać 

się jednakowym traktowaniem obydwu stron.  

Powinien mieć wiedzę psychologiczną i umieć radzić sobie z sytuacją konflikto-

wą. Nie musi znać  przedmiotu sporu i być ekspertem w tej kwestii, ale powinien 

być ekspertem w zakresie technik rozwiązywania konfliktu i orientować się w sze-

roko pojętym prawie dotyczącym rozwiązywanego problemu.   

Spełniając swe funkcje, nie powinien jednak rozstrzygać sporu (ponieważ nie jest 

sędzią ani arbitrem) i ustalać, która ze stron ma rację. Nie powinien również: oce-

niać stron, narzucać lub proponować rozwiązań problemów, a nawet ich opiniować.  

Mediator zarządza procesem komunikowania się stron, a zwłaszcza emocjami: 

1) aktywnie słucha i odczytuje komunikaty niewerbalne oraz zadaje pytania;  

2) poszukuje potrzeb i interesów stron, znajduje i nazywa neutralnie kwestie 

negocjacyjne;  

3) tworzy bezpieczną atmosferę, pomaga w wyrażaniu emocji; 

                                                             
27 Agata Gójska, Violetta Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wy-

dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 95. 
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4) uspokaja w trudnych sytuacjach lub pośredniczy w sytuacjach ostrego kon-

fliktu, w którym strony nie mogą się spotkać bezpośrednio.  

Mediator dąży do porozumienia, ale nie ingeruje w jego treść i nie wyraża swego 

zdania na ten temat.  Jednak zachęca strony do poszukiwania najlepszych rozwiązań 

i pomaga w ich formułowaniu.  

W spełnianiu swych funkcji mediator korzysta z technik komunikacyjnych, do 

nich można zaliczyć m.in.: parafrazowanie, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowanie, 

uwspólnianie, podsumowywanie, przeformułowanie, dopasowanie, zadawanie pytań. 

Mediator przede wszystkim aktywnie słucha stron i zadaje pytania umożliwiające 

wyjaśnienie znaczenia wypowiedzi stron oraz ułatwiające im poszukiwanie innych 

rozwiązań niż wstępne stanowiska. Mogą to być pytania: otwierające, o oczekiwa-

nia, o informację, o uściślenie, o uzasadnienie, hipotetyczne, skierowane w przy-

szłość, angażujące do udziału, o wybór, skupiające uwagę, prowadzące 

i podsumowujące. 

Niezbędną umiejętnością komunikacyjną mediatora jest parafrazowanie polega-

jące na powtarzaniu wypowiedzi uczestnika własnymi słowami tego, co (jak się me-

diatorowi wydaje) któraś ze stron powiedziała. Dzięki temu strony mają pewność, że 

są wzajemnie słuchane, rozumiane i poważnie traktowane. Parafrazowanie zapobie-

ga nieporozumieniom, gdyż umożliwia wyjaśnianie na bieżąco wszelkich wątpliwo-

ści dotyczących zarówno treści, jak i kontekstu wypowiedzi stron. 

Jedną z ważniejszych technik jest odzwierciedlanie uczuć stron, które mediator 

słyszy, wyczuwa lub widzi i wyraża je w słowach. Wzbogaca to wzajemną komunika-

cję i ułatwia zrozumienie emocji związanych z rozwiązywanym konfliktem. 

Przytaczając treści dotyczące mediacji, warto choćby wspomnieć o koncepcji 

mediacji w szkole opracowanej na podstawie programów amerykańskich 

i sprawdzonej we współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami
28

.  Chodzi tu 

zwłaszcza o mediację rówieśniczą, czyli prowadzoną przez mediatorów, którymi są 

odpowiednio przygotowani uczniowie.  Ma ona te same cechy co mediacja między 

dorosłymi, ale ma uproszczony przebieg. Mediacja w szkole również ma na celu 

wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obydwie zwaśnione strony 

i powinna zakończyć się pisemnym utrwaleniem rezultatów. Mediacja to doskonałe 

narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też dobrym instrumentem 

wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku, rozwija umiejęt-

ność prowadzenia dialogu.  

Na zakończenie krótkiej prezentacji dotyczącej przydatnego podstawowego za-

kresu wiedzy nauczycieli na temat rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, 

zwłaszcza przez negocjacje i mediacje, trzeba dodać, że sama wiedza w tym wzglę-

                                                             
28 Szerzej na ten temat – Diemut Hauk, Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzie-

żą. Poradnik do treningu mediacji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002. 
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dzie, niepoparta praktyką, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dlatego 

zdobywanie wiedzy powinno być uzupełniane swego rodzaju treningami w formie 

warsztatów. 

 

 

 

Słowa kluczowe: kompetencje, pedagogiczne kwalifikacje zawodowe, konflikt, 

negocjacje, mediacje 

 

Summary 

Negotiation as an important professional skill of an educator 

This article discusses the usefulness of basic negotiation skills in solving interper-

sonal conflicts through negotiation and mediation in the area of pedagogical qualifi-

cations. It consists of two parts. The first part answers the question whether negotia-

tions belong to professional qualifications of an educator. The second part of the ar-
ticle presents the information on interpersonal conflicts, negotiations and media-

tions. 

      Keywords: competence, pedagogical professional qualifications, conflict, nego-
tiation, mediations 
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BOGDAN URBANEK 

OCENIANIE JAKO ELEMENT KOMPETENCJI                              

ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA 

Wprowadzenie 

Ocenianie motywujące, kształcące czy też wspomagające (wspierające) rozwój 

ucznia powinno zachęcać go do uczenia się, ciągłego doskonalenia własnych umie-

jętności, a w konsekwencji – pracy nad sobą
1
. Jest to ważne tak dla nauczyciela, jak 

i jego podopiecznych, ale także i rodziców, jeśli zakładamy pewien wzorcowy, choć 

wcale nie wyidealizowany model wychowawczy. A jaka jest rzeczywistość? Nadal 

trudno rozstać się z wizerunkiem nauczyciela liczącego przed zakończeniem seme-

stru osiągnięcia uczniów i wcale nie przesadzę, gdy dodam, że dla wielu z nich (nas) 

jest to jednoznaczne z ustaleniem średniej statystycznej. Przyzwyczaili się do takie-

go sposobu oceniania także i uczniowie, krótko mówiąc – osiągnięcia mierzone cy-

ferkami
2
. Niestety, świadczy to aż nadto o ilościowym, instrumentalnym potrakto-

waniu oceniania zarówno przez nauczyciela, jak i jego uczniów, a przecież ocenia-

nie powinno być nade wszystko sztuką gromadzenia informacji o uczniu, właśnie 

sztuką. Ocenianie osiągnięć ucznia, czyli tego, co potrafi spośród czynności przewi-

dzianych do opanowania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, należy do 

podstawowych elementów konstruowania i projektowania dydaktycznego. Ewalu-

acja uczniów nie jest celem samym w sobie. Jest etapem, a zarazem środkiem pro-

wadzącym do samokontroli i samooceny wiedzy i umiejętności oraz samowychowa-

nia uczniów
3
.  

                                                             
1 B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką, PWN, Warszawa 1997, s. 34. 
2 B. Urbanek, Można uczyć inaczej, „Nauczycielska Edukacja” 2007, nr 6, s. 11.  
3 K. Denek, Ewaluacja szkolna w aspekcie ustalania efektywności procesu dydaktyczno-

wychowawczego zorientowanego na jego jakość, [w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja 

i innowacje w edukacji. Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu, UAM, PWSZ Ka-

lisz–Konin 2009, s. 19.  
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Często zapominamy, że szkolny stopień nie jest li tylko liczbą będącą obiektem 

operacji matematycznych, to przecież cząstkowa informacja o wyniku kształcenia 

wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku. W takim rozumieniu ocenianie – to 

finalny proces spełnienia określonych wymagań edukacyjnych
4
. Nauczyciel powi-

nien poinformować ucznia nie tylko, co i w jaki sposób zostało ocenione, ale także – 

jak może on wykorzystać w dalszym procesie samokształcenia informację o aktual-

nym stopniu czy poziomie swych osiągnięć. Ocena na każdym szczeblu dydaktycz-

nym może i powinna mieć charakter alternatywny lub kwantytatywny. Pierwsza 

z nich wyraża się dwoma sądami (uczeń osiągnął lub nie osiągnął celu). Natomiast 

ocena kwantytatywna określa w sposób ilościowy, w jakim stopniu osiągnięto za-

mierzony cel
5
. W zasadzie szkolnym ocenom powinno się także nadawać odpowia-

dające im rangi (wagi); napisałem „w zasadzie” nie bez powodu, ponieważ ocenia-

nie wspomagające uczenie się (zwane także ocenianiem wspierającym lub kształtu-

jącym) to proces służący uzyskaniu i interpretacji danych zbieranych przede wszyst-

kim na użytek uczniów, choć także i nauczycieli
6
. Wszystkich, nie tylko polonistów, 

bo to właśnie i najczęściej oni nadają odpowiednie rangi wystawianym ocenom, nie 

można bowiem jednakowo ocenić np. wykonania ilustracji do tekstu i napisania 

twórczego opowiadania, by to tylko porównywalnie przywołać. 

Ocenianie – to rozpoznawanie postępów ucznia w stosunku do wymagań eduka-

cyjnych, czyli sprawdzanie, co uczeń umie, jakie ma osiągnięcia i braki, jak również 

wystawianie stopnia
7
.  Z moich wieloletnich doświadczeń nauczyciela oraz doradcy 

metodycznego języka polskiego wynika – i to ponad wszelką wątpliwość – że każdy 

nauczyciel zapytany o przedmiotowy system oceniania potwierdzi jego obecność 

w swoim, nazwijmy to, pakiecie edukacyjnym. Gdyby zaś dociekać, na czym ów 

system polega, zazwyczaj usłyszymy – oceniam odpowiedzi, prace pisemne, spraw-

dziany, testy, prace domowe, po prostu wystawiam uczniom stopnie… Niestety, 

szkolne ocenianie wciąż jeszcze utożsamiane jest przede wszystkim ze sprawdza-

niem wyników nauczania, prowadzonym w celu wystawiania stopni. A przecież już 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie 

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-

dzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
8
 (obecnie obowiązuje 

rozporządzenie z 18 września 2004 r. – dop. mój) miało wprowadzić przejrzystość 

procedur oceniania. i wprawdzie w poszczególnych szkołach efektem ministerialne-

                                                             
4 R.I. Arends, Uczymy się nauczać, PWN, Warszawa 2002, s. 38. 
5 K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej 

efekty, WSPiA, Poznań 2011, s. 306. 
6 K. Stróżyński, Ocenianie. Poradnik dla polonistów w gimnazjach, Kielce 2000, s. 12. 
7 F. Bereźnicki, Zarys dydaktyki szkolnej, WSH TWP, Szczecin 2011, s. 206. 
8 Dziennik Urzędowy MEN, nr 41, z dnia 10 maja 1999 r.  
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go nakazu było opracowanie i wdrożenie zasad wewnątrzszkolnego systemu ocenia-

nia (WSO), ale już z ich przestrzeganiem różnie bywa.  

Sądzę, że dość  istotną dla dalszych rozważań kwestią jest próba odpowiedzi na 

pytanie – jak motywująco oceniać uczniów, jak ową sztukę połączyć  z umiejętno-

ściami, także i naszymi, nauczycielskimi? Jak wyrazić skalą szkolnego stopnia po-

ziom opanowania umiejętności komunikowania się lub efektywnego współdziałania 

w zespole klasowym – co przecież także jest ważną informacją o uczniach. Trzeba 

stworzyć przedmiotowy system oceniania. 

 

Identyfikacja problemu 

Działania nauczyciela, związane z ocenianiem szkolnym jako procesem eduka-

cyjnym opartym na sprawdzaniu osiągnięć uczniów, zawsze wyznaczała odpowie-

dzialność wobec uczniów i ich rodziców, siebie i swoich współpracowników, a tak-

że pracodawców i władz zwierzchnich. Zatem ocenianie szkolne powinno być roz-

patrywane zarówno z punktu widzenia oceny osiągnięć uczniów, jak i samooceny 

profesjonalizmu nauczyciela
9
. W dość licznych na ten temat i dostępnych publika-

cjach oraz analitycznych opracowaniach można bez trudu zaobserwować, co nie jest 

– przyznaję – zjawiskiem normalnym, że nauczycielska teoria i praktyka koncentru-

je się przede wszystkim na próbach motywowania uczniów odstających od średniej 

czy też pożądanej normy, słowem – tych o stwierdzonym już i zauważalnym dość 

niskim poziomie motywacji do nauki
10

. Fakt, trzeba i należy wręcz poświęcić tym 

uczniom zdecydowanie więcej uwagi, ale i nie należy zapominać, że nasze nauczy-

cielskie oczekiwania, nie mówiąc o ambicjach czy aspiracjach, powinny uwzględ-

niać także i drugi, jakże odmienny kraniec uczniowskiego bieguna – pracę 

z uczniami zdolnymi. O tym zazwyczaj się nie mówi (nie pisze), pozostawiając pro-

blem jakby sam sobie
11

. 

Aby mówić o motywacji, trzeba pamiętać, że jest to zespół czynności pobudzają-

cych do uczenia się, zatem – budzenie chęci prowadzących do osiągnięć
12

. Oczywi-

ście, składa się na to wiele czynników, osiągnięcia te zależą od – możliwości ucznia, 

pracy nauczyciela, świadomości ucznia, środowiska rodzinnego i sytuacji material-

nej ucznia, wykształcenia rodziców, atmosfery panującej w zespole klasowym 

                                                             
9 J. Szempruch, Ocenianie i samoocena jako element kompetencji zawodowej nauczyciela, 

[w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Samoocena i ocena w kształceniu 

i wychowaniu, UAM, PWSZ, Kalisz–Konin 2009, s. 229. 
10 L. Pawelski, B. Urbanek, Wokół edukacji samorządowej, PSNT, Szczecinek 2010, s. 42.  
11 B. Siek, B. Urbanek, Nasz wspólny świat – przewodnik metodyczny do nauczania języka 

polskiego w pierwszej klasie gimnazjum, WIKING, Wrocław 2010, s. 26.  
12 W. Okoń, Samodzielność w edukacji szkolnej i uprawianiu nauki (rozprawa), ŻAK, War-

szawa 2003, s. 2.  
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i grupie rówieśniczej czy też doświadczeń z dzieciństwa
13

. Tak rozumiana motywa-

cja jest procesem ciągłym. Aby mieć ją samemu, czyt. Nauczyciele, i aby mieli ją 

uczniowie, trzeba do czegoś dążyć, mieć ustalony i wytyczony cel. Przyzwyczaili-

śmy się do wyznaczenia nauczycielowi najważniejszej roli w szkole, gdy chodzi 

o całokształt procesu dydaktycznego, wychowawczego – niekoniecznie, ale dydak-

tykę z reguły zawłaszczamy wyłącznie dla siebie. Czas najwyższy zmienić to błęd-

ne, moim zdaniem, postrzeganie. Nowy model nauczyciela, jego wręcz nowa rola, 

powinny a priori zakładać, że najważniejszy w szkole jest uczeń. Nauczyciel przyj-

muje zatem rolę przewodnika, organizatora procesu nauczania, pomocnika ucznia, 

jego doradcy, mentora, konsultanta. Poznaje ucznia, stawia diagnozę, wskazując je-

go mocne i słabe strony
14

.  

Zdecydowałem zatem „podjąć temat” i uporządkować efekty motywujących 

działań w pracy z uczniami zdolnymi, właściwie całym zespołem klasowym, bo 

i takim czasami los nas łaskawie obdarza. Sądzę też, że formę konstrukcyjną niniej-

szego opracowania, a właściwie – jego efekty, najpełniej odzwierciedli  s t u d i u m  

p r z y p a d k u  i właściwie w takiej konwencji chciałbym owe przemyślenia zreda-

gować. Ze względów oczywistych wszelkie dane osobowe pozostawię anonimowe. 

Zespół klasowy – o którym dalej będzie mowa – liczył 27 uczniów i od początku 

pierwszej klasy gimnazjum, odkąd prowadzi się porównywalny ranking klas w szko-

le, wyznaczany klasową średnią semestralną i końcoworoczną – utrzymywał się 

w ścisłej czołówce szkolnej, zazwyczaj otwierając tę klasyfikację. Wyznacznikami 

tego stanu rzeczy były m.in.: 

 wysokie oceny z poszczególnych przedmiotów, 

 indywidualne i zespołowe sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych 

i innych formach szkolnej i międzyszkolnej rywalizacji, 

 aktywna praca w kołach i sekcjach zajęć pozalekcyjnych, 

 oryginalne i ciekawe formy działalności pozaszkolnej, prowadzonej przez 

uczniów, 

 osobiste zaangażowanie uczniów na rzecz miasta i lokalnego środowiska.  

Wysoki poziom motywacji uczniów do nauki, potwierdzony uzyskiwanymi wy-

nikami, spowodował, że postanowiłem podjąć działania zmierzające do wykorzysta-

nia ich chęci i zapału do nauki, wprowadzając szereg działań innowacyjnych 

i autorskich w nauczaniu języka polskiego, które satysfakcjonowałyby zarówno ich 

oczekiwania, jak i zainteresowanie nauką w gimnazjum. 

 

 

                                                             
13 B. Urbanek, Jak szukam mocnych stron moich uczniów?, „Wychowanie w Szkole” 2006, 

nr 9, s. 11. 
14 B. Urbanek, Kompetencje – wiedza czy samodzielność?, „Nowe w Szkole” 2005, nr 4, s. 7.  
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Geneza i dynamika zjawiska 

Powinienem dopowiedzieć, że w grupie, o której mowa, uczyłem języka polskie-

go od klasy pierwszej do trzeciej gimnazjum, ale wcześniej z większością tej klasy 

spotykałem się na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej (w klasach IV – 

VI), zatem z wieloma uczniami pracowałem przez sześć lat. Już niemal na początku 

swojej edukacyjnej z nimi przygody zaobserwowałem, że zdecydowana większość 

uczniów ma niezwykle silną i wysoce ukształtowaną motywację do nauki. Przeja-

wiało się to m.in. aktywnością na zajęciach lekcyjnych wszystkich przedmiotów, 

widoczną także aktywnością i chęcią niemal wszystkich uczniów do wykonywania 

zadań dodatkowych; moje spostrzeżenia potwierdzali również inni nauczyciele 

uczący w tej klasie. Wywiad przeprowadzany z uczniami, a także ich rodzicami 

podczas tzw. spotkań partnerskich oraz indywidualnych dyżurów konsultacyjnych 

wykazał, że uczniowie w domach stosunkowo dużo czasu poświęcają nauce 

i odrabianiu zadań domowych, a w zdecydowanej większości rodzin mogą także li-

czyć na pomoc rodziców lub starszego rodzeństwa. Na koniec pierwszej klasy gim-

nazjum uczniowie uzyskali średnią ocen – 4,35, co uplasowało ich na drugim miej-

scu w szkole. W klasie drugiej gimnazjum byli już najlepsi ze średnią ocen 4,40, po-

dobnie w klasie trzeciej – 4,45. W tym czasie dwukrotnie (w klasie drugiej i trzeciej 

gimnazjum) prowadziłem wewnątrzklasowe badania jakości i efektywności kształce-

nia, mające na celu pokazanie przyczyn tak wysokiej motywacji do nauki. W efek-

cie tych badań mogłem wyodrębnić następujące przyczyny motywacyjne: 

 wysoka samoocena, 

 chęć osiągnięcia sukcesu, satysfakcja z tego powodu, 

 kształtujące się już na ogół cele życiowe i edukacyjne, 

 wsparcie psychiczne rodziny, dobre wzorce i nawyki w domach rodzinnych 

uczniów, 

 wymagania dostosowane do możliwości uczniów i ich zaakceptowanie, 

 ciekawe lekcje, zachęcające do poszukiwań źródłowych, 

 na ogół dobra sytuacja materialno-bytowa rodzin uczniów, 

 akceptacja edukacyjnych pomysłów nauczycieli, 

 wewnątrzklasowa rywalizacja. 

Doświadczenia, wcześniejsza analiza zjawiska, a także literatura fachowa, po-

zwalały w końcowym efekcie przewidzieć dwojaką skuteczność niniejszych oddzia-

ływań: 

PROGNOZA NEGATYWNA (której oczywiście nie zakładałem) – w przypadku 

bagatelizowania  przeze mnie tego zjawiska bądź zaniechania jakichkolwiek  z mo-

jej strony oddziaływań być może stan ten nadal by trwał, choć dziś skłonny jestem 

raczej przypuszczać, że poziom motywacji (wysokiej) u znacznej grupy uczniów 

mógłby się obniżyć, na pewno obniżyłaby się atmosfera pozytywnego współzawod-
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nictwa w grupie, być może nasiliłaby się nawet niechęć do nauki i spadłaby samo-

ocena uczniów. Mówiąc wprost – uczniowie zauważyliby, że ich wysiłki i starania 

zupełnie nie interesują, czy wręcz nie obchodzą, osobę w szkole im bliską, czyli ich 

nauczyciela. 

PROGNOZA POZYTYWNA (zakładana i przewidywana) – założyłem, że po 

wdrożeniu oddziaływań najlepsi uczniowie będą przekonani, że ich wysiłki 

i starania zostaną właściwie przeze mnie docenione i ocenione, poczują się dowarto-

ściowani, zaczną osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce. Sądziłem, że znacznie 

zwiększy się poziom motywacji do nauki u nielicznej co prawda, ale obecnej w kla-

sie grupie uczniów, osiągających nieco słabsze wyniki nauczania. A co za tym idzie 

– osiągną oni lepsze wyniki w nauce, podwyższy się ich samoocena, no i wielu na 

pewno dostrzeże potrzebę włączenia się do pozytywnego współzawodnictwa oraz 

współpracy w grupie. Nawet słabsi uczniowie będą starali się wypaść dobrze, będą 

aktywizować swą postawę. W sumie będzie to korzystne zarówno dla całego zespo-

łu klasowego, jak i uczących ich nauczycieli. i – jak się okazało – nie myliłem się 

w tych prognozach.  

 

Więc dlaczego ich maksymalnie nie dowartościowywać? 

Ponieważ to, niestety, niczym i nijak niewytłumaczalna szkolna rzeczywistość – 

najlepszych uczniów rzadko kiedy premiuje się szóstkami. Dlaczego im tego żało-

wać, dlaczego nie dostają tych szóstek?  Temat prozaicznie stary jak świat, ale wciąż 

aktualny, czasami natrętnie wręcz kłopotliwy, kontrowersyjny, wywołujący 

uczniowskie fobie, a nierzadko nauczycielskie i rodzicielskie stresy, obecny w każ-

dym zespole klasowym
15

. Słowem, szara szkolna rzeczywistość. Odstąpię więc na 

chwilę od koncepcyjnej warstwy niniejszych rozważań, wciąż jednak dotyczących 

motywacyjnej funkcji oceniania uczniów, by zastanowić się nad kwestią – co też 

powinno być przedmiotem szkolnej oceny? Oczywiście, ocena zawsze będzie mier-

nikiem wyników pracy ucznia, ujawni jego braki, pokaże osiągnięcia, umożliwi dal-

sze postępy, właśnie w zdobywaniu wiedzy
16

. Pamiętajmy jednak, że ocena szkolna 

spełnia nade wszystko funkcję dydaktyczną, o ile oczywiście odpowiada na pytania 

– jak jest?, dlaczego tak jest? i skoro tak, to inspirować powinna do szukania odpo-

wiedzi na kolejne pytanie – co zrobić, aby było lepiej?
17

  

Co powinno być zatem przedmiotem szkolnej oceny? Odpowiedź na pytanie „co 

oceniać?” zawsze była i jest sprawą wielce dyskusyjną. Mógłbym oczywiście powo-

                                                             
15 J.P. Sawiński, Czy czeka nas rewolucja w ocenianiu?, „Vox Educandi” 2005, nr 5(19), 

s. 5.  
16 K. Denek, Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie wiedzy, IMPULS, Kraków 2005, 

s. 38. 
17 J. Czarnotta-Mączyńska, Ocenianie – sztuka gromadzenia informacji o uczniu, materiały 

XXIV Krajowej Konferencji Doradców Metodycznych Wydawnictwa ROŹAK, Warszawa 

2005. 
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ływać się na autorytety i opinie znanych i uznanych dydaktyków, przywoływać po-

znawcze, kształcące i wychowawcze kryteria ocen, ale nie chcę być posądzanym 

o encyklopedyczne mentorstwo. Powiem wszak znacznie więcej – każda próba 

skonkretyzowania przedmiotu oceny wywołuje zazwyczaj niechęć i opór środowi-

ska nauczycielskiego. Słusznie? Nie sądzę, cóż bowiem z tego, że jedni za przed-

miot oceny szkolnej uznają głównie zdolności, inni pracowitość i aktualne postępy? 

Ktoś wymaga uogólnień, do których uczeń powinien dojść drogą samodzielnego 

myślenia, dla innych liczy się znajomość faktów, informacji odtwarzanych z pamię-

ci. Jedni zadowolą się odpowiedzią fragmentaryczną, ci z kolei wymagają obszer-

nych rozwiniętych tyrad. Jeżeli pójdziemy tym tropem – popełnimy błąd, ocena 

szkolna powinna być bowiem kompilacją wszystkiego, czego uczeń dokona w trak-

cie procesu edukacji
18

. Bywa, że wystawiający ocenę nauczyciel uwzględnia zacho-

wanie ucznia na lekcji, jego aktywność przedmiotową, nawet pozaszkolną. Zawsze 

jednak należy pamiętać, że ocena szkolna musi być – sprawiedliwa, zarówno w opi-

nii nauczyciela, jak i ucznia, obiektywnie informować o sukcesach 

i niedociągnięciach ucznia, musi być jawna i zawsze uzupełniona rzeczowym ko-

mentarzem, zawierającym jej uzasadnienie
19

. To fakt, ujęcie wręcz klasyczne, słow-

nikowe i doskonale znane każdemu nauczycielowi, tak myślę. 

Może i nie powinienem, ale – mimo wszystko – napiszę w tym miejscu o sobie. 

W zasadzie nie odpytuje swoich uczniów przy tablicy. Skoro już rozmawiamy, to 

w formie dyskusji, nieraz debaty, ścierają się często różne poglądy, umiejętnie „pod-

tykam” im swój punkt widzenia, nie zawsze się z nim zgadzają (i bardzo dobrze!). 

Wiem jednak, że indywidualne wypowiadanie się uczniów jest dla nich nierzadko 

dużym przeżyciem i nauczyciel zawsze powinien „umieć się znaleźć” w takiej sytu-

acji. A różnie z tym bywa – jedni nadgorliwie wręcz pomagają, podsuwają niemal 

gotowe odpowiedzi, w sumie właściwie nie wiadomo, czy odpowiadał uczeń, czy 

nauczyciel. Inni przerywają i rzadko kiedy są zadowoleni z uczniowskich wypocin, 

co tych drugich oczywiście szalenie deprymuje. Są i tacy, którzy wysłuchają odpo-

wiedzi bez jakiegokolwiek grymasu na twarzy, nie komentując nawet wystawionej 

oceny, wówczas uczeń nie zna wtedy jej prawdziwej wartości, to oczywiste
20

. 

Ucznia należy zawsze wysłuchać z życzliwym zainteresowaniem. Czasami przyja-

zny gest, przytaknięcie czy skinienie głową doda mu otuchy, spowoduje tak ko-

nieczne niekiedy wyluzowanie. Rodzice powinni wiedzieć, a nauczyciele pamiętać, 

że ustnych odpowiedzi nie powinno się w domu uczyć na pamięć. Wystarczy bo-

                                                             
18 B. Urbanek, Nowa jakość – w nowej szkole, [w:] Cz. Plewka (red.), Ku dobrej szkole. Cy-

wilizacyjne dylematy współczesnej edukacji, WSH TWP, Szczecin 2009, s. 138.  
19 L. Pawelski, Nauczyciel w zreformowanej szkole, „Nowa Szkoła” 2001, nr 3, s. 7. 
20 B. Urbanek, Poprawa jakości edukacji szkolnej, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, 

P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Kształcenie i wychowanie, HUMANITAS, Sosno-

wiec–Zakopane 2011, s. 173.  
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wiem chwila i uczeń gubi wątek myślowy, zatraca strukturę wypowiedzi, denerwuje 

się, zraża, stresuje. Nauczyciele poloniści na pewno nie przykładają do języka mó-

wionego norm języka pisanego, co pozwala na to, że w pewnym znaczeniu 

i rozumieniu jest on jakby mniej staranny. i słusznie, ale czy wszyscy tak właśnie 

czynią? 

W klasie, o której mowa, sporadycznie zdarzały się jedynki, co zrozumiałe, tak 

jest w każdym zespole klasowym. Jednak o wiele większym problemem było to, że 

w tak dobrym w końcu zespole nie było zbyt wielu szóstek. Dlaczego? Nauczyciele 

stawiali je po prostu niechętnie. Aż prosi się w tym miejscu o prztyczek do własnego 

nauczycielskiego ogródka, bo powiedzenie „na piątkę z plusem” to już w dzisiejszej 

szkole mało, bo przecież od kilku ładnych lat są niby szóstki. Oczywiście, że „niby”, 

bo absolutnie nie zgadzam się i nie uważam, by szóstka była szkolnym czy klaso-

wym wyróżnieniem, wydarzeniem i zły to nauczyciel, który wszem i wobec komu-

nikuje, że na szóstkę umie tylko on. Akurat nie, jeżeli pozwala sobie na coś takiego! 

Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie 

wykraczają poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdol-

nienia, proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy przedmiotowe
21

. Wydaje 

mi się, że niemal każdy nauczyciel ma takiego czy takich uczniów – dlaczego więc 

żałować im tej uczniowskiej noty marzeń i dlaczego ona taką właśnie musi być?  

 

Szukanie rozwiązań – zainteresowania a aktywność poznawcza 

Wracając do meritum moich rozważań – efektów działań dydaktycznych podej-

mowanych w klasie o wysokiej motywacji do pracy, w której ocenianie motywujące 

(kształtujące) może być sztuką gromadzenia informacji o uczniu – zakładałem 

przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu motywacji uczniów do nauki 

oraz podniesienie tego poziomu wśród uczniów słabszych (z niższą motywacją) i to 

był cel nadrzędny. Wcześniej wspominałem też, że uczniowie wykazywali się 

wszechstronną aktywnością poznawczą, która – jak wiadomo – stanowi podstawowe 

pojęcie w definicji zainteresowań. Mówiąc o aktywności poznawczej, mamy na my-

śli, iż jednostka zamiast biernego spostrzegania faktów i zjawisk czynnie w nie wni-

ka, intensywnie analizuje, samodzielnie i planowo ujmuje, chętnie angażuje się 

w działalność poznawczą i odczuwa zadowolenie z tego powodu
22

. Szkoła, co 

oczywiste, ponosi współodpowiedzialność za wykrywanie i rozwijanie zaintereso-

wań oraz umożliwienie ich spożytkowania. Jeśli więc chce ona (szkoła) dopomagać 

w ich rozwijaniu, powinna zaczynać wcześnie, gdy dzieci są jeszcze małe, i czynić 

                                                             
21 B. Urbanek, Dlaczego dostał „jedynkę”?, „Szczecinecki Biuletyn Oświatowy” 2003, nr 7, 

s. 32. 
22 B. Klasińska, Zainteresowania uczniów jako antidotum na niepowodzenia szkolne, [w:] 

A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu 

i perspektywie, PWN, Warszawa 2011, s. 225. 
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je wszędzie tam, gdzie środowisko, samorozwój nie wytworzyły zainteresowań 

obiektem szczególnej i świadomej troski
23

. Metodyka kształtowania zainteresowań 

uczniów nie powinna więc być prostym zestrojem komponentów procesu dydak-

tycznego, lecz tworzyć wertykalny i horyzontalny układ celów i treści, i nie tylko 

nauczania, lecz także wychowania, podobnie zasad, form oraz metod, a także środ-

ków dydaktycznych oraz funkcji i uwarunkowań procesu dydaktycznego. Celowo 

podkreślić należy taką właśnie budowę, ponieważ mimo podejmowania licznych 

starań, niestety, nie jest ona jeszcze jakościowo, kompletnie i jednolicie pojmowa-

na
24

.  

Cele szczegółowe, jakie zakładałem, były – powiedziałbym – bardziej rozpisane 

na uczniowskie działania, w wyniku realizacji których uczniowie: 

 mieli świadomość roli motywacji w życiu człowieka, 

 utrzymywali na rosnąco wysokim poziomie dążenia do podnoszenia swojej 

motywacji, 

 podejmowali działania twórcze, byli aktywni, współpracowali ze wszyst-

kimi nauczycielami, 

 myśleli pozytywnie, konstruktywnie, byli otwarci na wszelkie dydaktyczne 

nowości, działania innowacyjne, 

 mieli wysoką samoocenę, rozwiązywali problemy, 

 chcieli dobrze wypaść w każdej sytuacji, osiągając przy tym coraz lepsze 

wyniki w nauce. 

Zadania, jakie postawiłem przed uczniami, pogrupowałem następująco: 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Ciekawa oferta programowa (innowacje, modyfikacje programowe, pro-

gramy autorskie itp.). 

3. Wypełnianie przez najzdolniejszych uczniów funkcji ucznia-asystenta 

przedmiotowego języka polskiego. 

4. Organizacja imprez i uroczystości klasowych i szkolnych. 

5. Aktywny i widoczny udział uczniów w konkursach przedmiotowych.  

6. Umiejętność promowania oraz dokumentowania własnych osiągnięć, za-

równo indywidualnych, jak i klasowych, w różny sposób i w różnej for-

mie. 

7. Wskazywanie wzorców i autorytetów, mobilizowanie do osiągania coraz 

lepszych wyników. 

Sam także nie pozostałem obojętny wobec jakościowego (choć także 

i ilościowego) ciężaru zadań stawianych moim podopiecznym, obiecując im (i so-

                                                             
23 D.E. Super, Psychologia zainteresowań, PWN, Warszawa 1998, s. 109. 
24 K. Duraj-Nowakowa, Procedura modelowania systemowego w dydaktyce, UJ, Kraków 

1996, s. 6. 
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bie) ciągłe doskonalenie własnego warsztatu dydaktyczno-wychowawczego poprzez 

organizację, współorganizację i udział w licznych konferencjach naukowych po-

święconych dydaktyce i wychowaniu
25

. Nie bez znaczenia było także podejmowanie 

przeze mnie takich (bieżących) zabiegów organizacyjnych, by rozpisany na lata pro-

jekt oceniania poprzez motywowanie nie był zbyt nudnym przedsięwzięciem, aby 

poszczególne jego zadania nie powtarzały się, by był ciągle aktualny oraz dostoso-

wany do oczekiwań uczniów, choć także do ich możliwości, co mimo wszystko było 

jednak efektem wtórnym podejmowanych działań. Musiałem oczywiście zakładać, 

że metody aktywizujące, a właściwie ich wykorzystywanie, zawsze powinny przy-

nosić spodziewane efekty. Metody te powinny mieć swoje wyraźne odniesienie re-

alizacyjne i zawsze powinno się przy tym zakładać czy wręcz przewidywać pożąda-

ne skutki edukacyjne. Tym odniesieniem mogłoby być uczenie naszych podopiecz-

nych różnych form współpracy, którym z pewnością sprzyja uczenie się choćby w 

grupach, co też mobilizuje do rywalizacji. Stosowanie metod aktywizujących 

i wdrażanie tych oddziaływań wymaga też od nauczyciela nowatorskiego podejścia 

do pracy z uczniem, a więc bardziej nowoczesnego rozumienia funkcji zawodowych 

(vide – ocenianie sztuką ciągłego gromadzenia informacji o uczniu). Aby nauczyciel 

był w stanie tym oczekiwaniom sprostać, musi być wyposażony w odpowiednie 

kompetencje, od których uzależnione jest efektywne zawodowe funkcjonowanie
26

. 

Sam wykład, choćby był najbardziej interesujący, nie przyniesie już spodziewanych 

efektów – może być jedynie uzupełnieniem tych metod, i to też niezbyt często prak-

tykowanym. Uważam, że nauczyciel powinien wręcz prowokować uczniów do dzia-

łania, reagowania na dokonujące się zmiany, podejmowania błyskawicznych decy-

zji, oryginalności i błyskotliwości, uzasadniania swoich racji, a także obiektywnej 

samooceny
27

.  

Założyłem więc następujący przebieg stosowanych oddziaływań i ich skutki: 

 obserwacja ucznia, dostrzeżenie i zdiagnozowanie problemu, 

 realizowanie przyjętego wspólnie z uczniami kontraktu, 

 opracowanie planu działań innowacji edukacyjnych, uwzględniających 

pracę z klasą o wysokiej motywacji do nauki, 

 wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe metody i techniki pracy, 

zwłaszcza z uczniem zdolnym, wykorzystanie ich podczas lekcji i zajęć po-

zalekcyjnych, 

                                                             
25 M.in. Tatrzańskie Sympozja Naukowe EDUKACJA JUTRA (Zakopane), Wielkopolskie 

Fora Pedagogiczne EWALUACJA i INNOWACJE W EDUKACJI (Konin–Kalisz),  Ogól-

nopolskie Leśne Sympozja Naukowe REGIONALIZM i TWÓRCZOŚĆ W EDUKACJI 

(Borne Sulinowo–Szczecinek). 
26 K. Kotewicz, J. Mańczak, Kompetencje zawodowe nauczyciela-wychowawcy, SSW COL-

LEGIUM BALTICUM, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 4, s. 87. 
27 K. Denek, Tocząca się reforma edukacji, „Nauczyciel i Szkoła” 2006, nr 3–4 (32–33), 

s. 21. 



OCENIANIE JAKO ELEMENT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA 

 

- 59 - 

 

 organizowanie spotkań dyskusyjnych, podczas których uczniowie będą 

dzielić się swoimi sukcesami i osiągnięciami (także problemami), rozsze-

rzenie form samopomocy, 

 organizowanie z uczniami imprez szkolnych i klasowych, konkursów, tur-

niejów, wycieczek – zachęcanie ich do aktywności w tym zakresie 

i ciągłego doskonalenia, 

 zlecanie indywidualnych i klasowych zadań specjalnych, np. przeprowa-

dzenie lekcji języka polskiego w młodszej klasie, przeprowadzenie sondy 

ulicznej na zadany temat, przygotowanie lekcji okolicznościowej itp. 

Zaobserwowałem, że praca takimi metodami przynosi coraz lepsze efekty, 

wpływając zarówno na rozwój całego zespołu klasowego, jak również poszczegól-

nych uczniów. Więcej, zapanowała nawet swoista moda na dobre uczenie się, 

uczniowie chętniej pracowali na lekcjach, a ich reakcja mnie także mobilizowała do 

ciągłych poszukiwań. Wykonywane zadania dodatkowe premiowałem podwyższo-

nymi ocenami, zespół klasowy zaczął być bardzo pozytywnie postrzegany przez na-

uczycieli i całą szkolną społeczność. 

 

Próby i efekty badania umiejętności – wiedza, standardy i egzaminy 

Założenia reformatorów przewidywały i wręcz zapowiadały, że odtąd proces na-

uczania-uczenia się zostanie zdecydowanie przesunięty z eksponowania treści na 

kształcenie umiejętności
28

. Twierdzono, może i słusznie, że dotychczasowa mała 

elastyczność programowa dawnego szkolnictwa bardzo ograniczała potencjał inno-

wacyjny nauczycieli
29

 i chyba tak było. By daleko nie szukać – w szkole, w której 

wówczas pracowałem, w roku nowego programowego otwarcia dość szybko do-

strzegliśmy możliwość rozpoczęcia zmian zmierzających do kształcenia kluczowych 

umiejętności zapisanych w podstawach programowych
30

. Rozpoczęliśmy od wspól-

nego ustalenia i zapisywania obserwowanych zachowań uczniów na lekcjach, które 

miały świadczyć o kształceniu (osiąganiu) szczególnie ważnych umiejętności, a za-

tem: 

 planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, 

 skutecznego porozumiewania się w różnych szkolnych sytuacjach, 

 efektywnego współdziałania w zespole i umiejętności pracy w grupie, 

 rozwiązywania trudnych problemów w niekonwencjonalny i twórczy spo-

sób, 

                                                             
28 J. Grzesiak, Refleksyjność i autoewaluacja kompetentnych nauczycieli w szkole i w szkole 

wyższej, [w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Autoewaluacja 

i refleksyjność nauczyciela, PWSZ, Konin 2007, s. 45.  
29 H. Szaleniec, Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych, WSiP, Warszawa 2004, 

s. 8. 
30 I. Borzym, Uczniowie zdolni, WSiP, Warszawa 2004, s. 11. 
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 wykorzystywania informacji z różnych źródeł i dokumentowania własnej 

pracy. 

Gdyby zaś przywołać efekty tych obserwacji, na przykład w kwestii zachowań 

uczniów dotyczących efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, to 

wymienię takie oto przykłady charakterystycznych zachowań: 

UCZEŃ: 

 zna i stosuje zasady pracy w grupie; 

 potrafi efektywnie rozwiązać problem; 

 wywiąże się z powierzonych zadań; 

 potrafi zaprezentować efekty pracy w grupie; 

 pracuje zgodnie; 

 pełni różne role w zespole. 

To był jakby pierwszy krok zmierzający do prób badania umiejętności naszych 

podopiecznych, następnie opracowaliśmy narzędzia badawcze, które umożliwiły 

nam wykazanie – jak rozwija się dana umiejętność u naszych uczniów. W ten spo-

sób powstały swoiste procedury charakterystycznych zachowań dla danej umiejęt-

ności. Narzędzia takie pomogły nam wykazać, jak uczeń się rozwija, mogły także 

służyć do oceniania umiejętności w formie ocen cząstkowych, a także opisowych. 

Jednak celem opisywanych działań, bo wracam w tym miejscu do analizowanego 

zespołu klasowego, było nie tylko utrzymanie wysokiej motywacji uczniów do na-

uki, chodziło także o to, by zarówno uczniowie, ich rodzice, jak również pozostali 

nauczyciele uczący w tej klasie, przekonali się do takiego właśnie sposobu oceniania 

uczniowskiej wiedzy i umiejętności, który byłby jednocześnie gromadzeniem uzu-

pełniających tę ocenę informacji o moich uczniach. Celem był oczywiście końcowy 

egzamin zewnętrzny, który w przypadku gimnazjum jest o tyle istotny, że otwiera 

drogę do dalszej, wybranej przez ucznia, specjalistycznej edukacji. Już w trakcie re-

alizacji zauważyłem, że wszyscy uczniowie stali się bardzo aktywni w działaniu na 

rzecz klasy, mając przy tym poczucie silnej więzi, kontaktu ze sobą. 

Sprawdziany czy egzaminy zewnętrzne są w zasadzie ciągle jeszcze nowością 

w polskim systemie edukacyjnym. Nie jestem jednak przekonany co do ich słuszno-

ści i niejednokrotnie dawałem temu wyraz
31

. Cechą sprawdzianu po szkole podsta-

wowej jest to, że nie można go nie zdać (sic!), więc nie ma się co dziwić, że takie 

jego usytuowanie sprawia, że nie jest on traktowany serio przede wszystkim przez 

samych uczniów. Szkoły wykazują jedynie troskę, by wszyscy doń przystąpili, gdyż 

dodatkowy termin jego zdawania zakłóciłby i szkolny porządek, i wakacyjne już 

                                                             
31 B. Urbanek, Dylematy szkolnego nauczania pod egzamin, „Egzaminy Naszych Uczniów” 

2009, nr 4, s. 12. 
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samopoczucie dyrekcji i nauczycieli
32

. Mało to poważne. Dyskutowałbym bowiem, 

czy przeprowadzony jednego dnia i o jednym czasie sprawdzian czy egzamin dla 

kilkuset tysięcy uczniów rzeczywiście sprawdził ich umiejętności czy samodziel-

ność logicznego myślenia. Nie chcę być drobiazgowy i nie będę czepiał się kosztów 

– druk, kolportaż w tę i z powrotem, opłata kilkunastu tysięcy egzaminatorów – choć 

wiem, ile moi uczniowie ze szkoły podstawowej czy gimnazjum, a w zasadzie ich 

rodzice, płacili i płacą za kserowane bez ustanku ćwiczebne testy kompetencyjne. 

A tak przecież jest wszędzie, bo całą naukę ostatnich lat układa się pod testy i nie 

ma się co oszukiwać, że jest inaczej.  

Każdy z nas, myślę o nauczycielach, ma zapewne mnóstwo egzaminacyjnych te-

stów z różnych zakątków kraju, których i tak nie sposób „przerobić”, bo czasu nie 

wystarczy, ale mogę bez trudu udowodnić, że niektóre z nich nijak się mają do 

szumnie zapowiadanego „ważenia” wiedzy i umiejętności uczniów. Podczas pane-

lowych dyskusji na i Kongresie Edukacyjnym POLSKA SZKOŁA W UNII EURO-

PEJSKIEJ, który odbył się w 2004 r., miałem okazję zarówno do ich porównawczej 

analizy, jak też późniejszych kuluarowych dyskusji z ich autorami i nie zawsze były 

to rozmowy kurtuazyjne. Z kolei ówcześni ministerialni urzędnicy pytani – czy 

w ogóle można porównywalnie zbadać i ocenić umiejętności i samodzielność pracy 

ucznia z Pcimia i Krakowa, odpowiadali – ależ oczywiście, po to wprowadza się 

standardy wymagań, będące podstawą do przeprowadzenia sprawdzianów czy eg-

zaminów. Wówczas, ale też i dziś, gdy minęło już trochę czasu, można by na ten 

temat dyskutować! 

 

Pierwsze egzaminacyjne zgrzyty, choć na pewno nie ostatnie 

Standardy wymagań egzaminacyjnych wtedy były nowością w naszej szkolnej 

rzeczywistości, to fakt. Dawniej jeden obowiązujący wszystkich program nauczania 

ściśle określał zakres wiedzy, jaką uczeń powinien zdobyć na danym poziomie 

kształcenia. Dodajmy, że zarówno wiedza, jak i umiejętności traktowane były party-

kularnie, gdyż teoria nauczania zakładała, że mogą być one (wiedza i umiejętności) 

analizowane jedynie w jakimś funkcjonującym kontekście i nie ma znaczenia, gdzie 

i jak zostaną zastosowane
33

. Reforma, a ściślej – zewnętrzny system oceniania – 

miały wprowadzić w tej dziedzinie ogromne zmiany z punktu widzenia nauczyciela-

praktyka, zwłaszcza w szkołach podstawowych  i dopiero co raczkujących gimna-

zjach. Normy wymagań egzaminacyjnych zostały więc opracowane na podstawie 

umiejętności ponadprzedmiotowych, a ich sprawdzanie – jak się okazało – miało 

i ma nadal charakter międzyprzedmiotowy. Teoretycy zatem dopowiedzą, że przy-

gotowanie ucznia do egzaminu powinno polegać na „oswojeniu” go tak z analitycz-

                                                             
32 L. Pawelski, Udoskonalić egzamin gimnazjalny, „Egzaminy Naszych Uczniów” 2008, 

nr 2, s. 2. 
33 J. Chodnicki, A. Kołodziej, Ocenianie szkolne, WSiP, Warszawa 2001, s. 12. 
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nym, jak i holistycznym sposobem myślenia
34

. Myślę, że praktyk doskonale wie, jak 

to przełożyć na szkolną rzeczywistość – obecne standardy zmuszają do dokonywa-

nia ich interpretacji w taki sposób, by z jednej strony nauczyciel i uczeń mieli świa-

domość relacji pomiędzy poszczególnymi składnikami w przypadku umiejętności 

złożonych i kojarzeniu treści nauczania w danej dziedzinie, z drugiej zaś na opera-

cjonalizowaniu ich w planowanej codziennej pracy z uczniem. Słowo „standard” to 

oczywiście powszechnie akceptowany wzorzec, do którego będzie się coś porów-

nywać, i są one w moim rozumieniu po to, by zapewnić te wymagania w całym kra-

ju i aby pomiar osiągnięć uniezależnić od tego, kto je mierzy. No dobrze, ale stan-

dardy wymagań egzaminacyjnych nie są przecież ustalane raz na zawsze, każda mo-

dyfikacja programu bądź podstawy programowej powinna powodować także ich 

zmianę. Co prawda resort zastrzega, że w przypadku każdej zmiany standardy po-

winny być niezwłocznie publikowane w takoż ministerialnym rozporządzeniu, ale 

mam na ten temat swoje zdanie i konia z rzędem temu, kto mnie przekona, że ogól-

nokrajowe standardy wymagań przygotowywane przez nauczycieli konsultantów, 

metodyków, konstruktorów testów czy też nauczycieli zajmujących się pomiarem 

diagnostycznym – powoływanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – 

uwzględniają li tylko podstawy programowe. 

Co chcę przez to wykazać – ano, że w sumie dla innowacyjnego, twórczego po-

stępu w procesie edukacji istotniejsze zawsze będzie to, że uczeń zbuduje poprawnie 

konstrukcyjnie i logicznie zdanie złożone niż to (jak chce ów egzaminacyjny stan-

dard), że nazwie je – powiedzmy – zdaniem złożonym podrzędnie z okolicznikowym 

przyzwolenia. Niechby uczeń miał też świadomość odpowiedzialnego wyboru (jak 

go nie ma, vide – dowolny arkusz sprawdzianu czy egzaminu), choćby i takiego, że 

gdy waha się nad poprawnością ortograficzną trudnego skądinąd wyrazu „mżawka”, 

niechże napisze po prostu – „deszczyk”, w końcu to samo, jednak tu błędu nie zrobi. 

Ale skoro już w uczniowskiej pracy egzaminacyjnej dostrzeżemy błąd ortograficz-

ny, to nie udawajmy na Boga, że go tam nie ma. Jak to możliwe? Po prostu nie 

uchodzi, by w tym najważniejszym sprawdzianie w szkole podstawowej tolerować 

dwa „ortografy” pierwszego stopnia, podczas gdy w zwykłym dyktandzie błąd jest 

zawsze błędem i kosztuje jedną ocenę w dół, o czym uczniowie doskonale wiedzą 

i co traktują z oczywistym zrozumieniem. 

Jeśli więc miałoby to egzaminowanie zmierzać w kierunku ustawicznego prefe-

rowania formy, a nie treści i bagatelizowania analitycznych umiejętności w zamian 

za suche fakty czy daty, to kto wie, czy nie lepiej powrócić do jego starej formy – 

takoż analitycznej, ale i starannej, wykoncypowanej pracy literackiej? Ponieważ 

kompetencje ze swej istoty to nic innego, jak właśnie umiejętności praktycznego 

                                                             
34 E. Piotrowski, Praca z uczniem zdolnym w aspekcie zmian w edukacji europejskiej, [w:] 

K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner (red.), Edukacja jutra, AWF, Wrocław–Zakopane 2008, 

s. 133.  
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wykorzystywania uczniowskiej wiedzy, nie zaś jej bezmyślnego zakuwania. Albo 

zastąpić je nawet i konkursem świadectw, które – bądź co bądź – są efektem trzylet-

niej pracy ucznia w gimnazjum, bo o tym egzaminie mowa. Taka oto jawi mi się po-

egzaminacyjna konkluzja, co roku, i wiem, że nie jestem w takim myśleniu osamot-

niony.  

Wróćmy jednak – i to już na koniec – do zespołu klasowego, który, jak wielo-

krotnie dowodziłem, zawsze realizował zadania, które im umiejętnie, jak myślę, 

podsuwałem, ale i sami wykazywali wiele inicjatywy własnej i samodzielności 

w tych działaniach. Klasa stała się silnym, zgranym kolektywem, dobrze postrzega-

nym i ocenianym w środowisku. Negatywne uwagi praktycznie nie występowały, 

średnia ocen przedmiotowych systematycznie rosła, by na koniec klasy trzeciej 

osiągnąć bardzo wysoki wynik – 4,65 (z języka polskiego). Moi uczniowie coraz le-

piej poczynali sobie też w konkursach przedmiotowych, turniejach szkolnych, miej-

skich, regionalnych. Zwykle je wygrywali bądź zajmowali w nich czołowe miejsca, 

a niejako ukoronowaniem tych działań był egzamin zewnętrzny na zakończenie na-

uki w gimnazjum, w którym uzyskali bardzo dobry wynik. Były także prestiżowe 

wyróżnienia, między innymi naukowe stypendia burmistrza miasta. Nie muszę do-

dawać, że wysokie motywacje moich uczniów do nauki zaowocowały efektem, któ-

ry przyniósł nam wszystkim – im samym, rodzicom, nauczycielom – ogromną ra-

dość i niemałą satysfakcję. Nie tylko mnie, choć nie przeczę, że także. 

 

 

Słowa kluczowe: aktywizowanie uczniów i nauczycieli, praca z uczniem zdol-

nym, ocenianie, standardy egzaminacyjne 

 

Summary 

Assessment as an element of professional competence of a teacher 

According to the author, creating the evaluation system of a given subject is a com-
plex process, which requires a constant pedagogical reflection. Persistently used in 

practice, it should be therefore continuously modified, as precise student assessment 

is not only beneficial, but also facilitates the complex evaluation of his achieve-

ments, which may exceed the curriculum. Furthermore, when students are familiar 
with clear principles and evaluation criteria, it is easier to obtain feedback and stu-

dents are able to carry out the self – evaluation of their work. The author, a chartered 

Polish teacher, has carried out a detailed analysis and the assessment of the case on 
the basis of long experience in working with the youth, other teachers, and working 

as a methodology advisor of Polish language. The significant part of his work is the 

innovative project in the form of a case study, set up over a period of time in the 

class with a strong incentive scheme. The author proposes certain innovatory solu-
tions as well as a labour-saving system of yearly external investigation of knowl-

edge.        
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ELŻBIETA BŁASZCZYK-KUBIELSKA 

WDRAŻANIE INNOWACJI                                          

PEDAGOGICZNYCH WARUNKIEM                         

JAKOŚCIOWYCH PRZEOBRAŻEŃ                         

KSZTAŁCENIA KURSOWEGO 

Analizując literaturę przedmiotu pod kątem szeroko rozumianej praktyki kurso-

wej, a zwłaszcza metodyki organizacji procesu kształcenia kursowego, można od-

nieść wrażenie,  że na ten temat powiedziano już wiele
1
. Niemniej jednak okazuje 

się, że poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań metodycznych 

i organizacyjnych kształcenia kursowego oraz możliwości ich wdrażania do procesu 

kształcenia dorosłych jest problemem dzisiaj ciągle otwartym i aktualnym.  

Wszystko wokół nas ulega zmianie. Jesteśmy uczestnikami rewolucji zachodzą-

cej w technologii informatycznej, systemie planowania, zasobach przedsiębiorstw, 

sieciach wewnętrznych, projektach zarządzania kapitałem wiedzy. Postępująca glo-

balizacja zmusza nas do wprowadzania nowych rozwiązań, nowych zmian w strate-

gii zarządzania, finansach, polityce społecznej, również w kształceniu
2
. Od szybko-

ści i zakresu tych zmian zależeć będzie jakość naszego przygotowania do podejmo-

                                                             
1  E.W. Radecki, Kształcenie kursowe. Poradnik wykładowcy i organizatora, Szczecin 1987; 

R. Gerlach (red.), Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, Byd-

goszcz 2003 s. 120; S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, stan-

dardy, Warszawa 2006; J. Półturzycki, Edukacja dorosłych jako realizacja kształcenia usta-

wicznego, [w:] E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wy-

miar, Warszawa 2002, s. 245; D. Czarnowska, Szkolenie i doskonalenie pracowników jako 

element edukacji ustawicznej, „Edukacja Dorosłych”, Warszawa 2002; J. Karnas, Kurs jako 

forma kształcenia zawodowego, „Edukacja Dorosłych”, Warszawa 2006.  
2 G. Klimowicz (red.), Otwarta Przestrzeń Edukacyjna. Kształcenie drogą elektroniczną. 

Edukacja przez całe życie. Inicjatywy Wspólnoty Europejskiej, Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowa Agencja Programu Socrates, Warszawa 2002, s. 24 i dalsze. 
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wania nowych rozwiązań stworzenia środowiska pracy przepojonego duchem nowa-

torstwa i zarazem rzetelności, w którym twórcze ożywienie, pomysłowość wyzwolą 

energię, zapał i wytrwałość w dążeniu do realizacji coraz to nowych zadań umożli-

wiających racjonalne funkcjonowanie na jakże zatłoczonym rynku pracy w erze 

ogromnej konkurencji.  

I właśnie tutaj niezwykle istotnego znaczenia zaczyna nabierać permanentne in-

westowanie w człowieka, który będzie w stanie podejmować coraz to śmielsze za-

dania w miejscu pracy i w swoim życiu. Najszybszą formą przekształcania osobo-

wości człowieka, jego wiedzy i umiejętności, jest kształcenie kursowe. Ale nie każ-

de kształcenie kursowe, liczy się tylko takie, które będzie się cechować otwartością 

na nowe trendy w kształceniu, wprowadzaniem innowacyjnych metod, środków 

i form organizacyjnych, zmianą struktury kształcenia kursowego jako całości lub 

ewentualnie zmianą, optymalizacją struktury ważnych jego składników w celu 

wprowadzenia zmian i ulepszeń o charakterze wymiernym. Mówiąc o wdrażaniu in-

nowacji pedagogicznych do procesu kształcenia kursowego, mam na myśli zmiany 

ulepszające, optymalizujące tę formę kształcenia, a więc pracę wykładowców, in-

struktorów praktycznej nauki zawodu (ich metody, środki), uczestników kształcenia 

kursowego, także treści programowe, jak również sfery oddziaływania ekonomicz-

nego, socjalnego, psychicznego i organizacyjno-technicznego. Wdrażanie innowacji 

pedagogicznych do systemu kształcenia kursowego oznacza nie tylko zmiany w ob-

rębie poszczególnych składników tego systemu, lecz przede wszystkim zmiany ja-

kościowe wzajemnych związków między jego składnikami. Szybkość i zakres 

wdrażania nowych rozwiązań, innowacji pedagogicznych do procesu kształcenia 

kursowego zależy od wielu czynników. Określenie ich i poznanie warunkuje wła-

ściwą organizację wdrażania nowych „innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-

metodycznych, tak by umożliwiały one uzyskanie możliwie najwyższej efektywno-

ści.  

Nie ulega wątpliwości, że działalność różnego rodzaju organizacji zajmujących 

się dzisiaj kształceniem kursowym podlega i podlegać będzie nieustannym prze-

obrażeniom. Sądzę, że kierunek tych przeobrażeń będzie zmierzał w kierunku stwo-

rzenia placówki inspirującej, koordynującej i sterującej procesem samodzielnego, 

świadomego zdobywania wiedzy, zaś kadra dydaktyczna stawać się będzie przede 

wszystkim organizatorem procesu uczenia się, przewodnikiem po świecie wiedzy 

i wartości. Wydaje się, że osiągnięcie tak zarysowanych celów przeobrażeń jest 

możliwe między innymi przy wypracowaniu i uporczywym wdrażaniu do praktyki 

kształcenia kursowego społecznie, ekonomicznie i pedagogicznie uzasadnionych in-

nowacji. Niemniej jednak, aby proces wdrażania innowacji był w pełni efektywny, 

należy przede wszystkim umieć określić warunki determinujące zakres oraz szyb-

kość realizacji tego procesu. Na podstawie kilkuletnich obserwacji i doświadczeń 

oraz prezentowanych w literaturze wyników badań nad fenomenem kształcenia kur-
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sowego można wyodrębnić szereg istotnych warunków wdrażania innowacji peda-

gogicznych mających wpływ na jakościowe przeobrażenia kształcenia kursowego. 

Do warunków tych można zaliczyć ogólną sytuację ekonomiczną kraju, regionu, 

czynniki socjologiczne, psychologiczne oraz tzw. sferę organizacyjno-techniczną. 

Można również założyć, że zakres i siła oddziaływania wyodrębnionych warunków 

(okoliczności) co do możliwości wprowadzenia różnorodnych innowacji  pedago-

gicznych do procesu kształcenia kursowego jest różna. 

Wśród zaprezentowanych warunków największe możliwości kształtowania sto-

sunku kierownictwa organizacji zajmujących się kształceniem kursowym do procesu 

wdrażania innowacji pedagogicznych kryje się w sferze ekonomicznej. Jest to zro-

zumiałe z tego względu, iż większość z nich jest placówkami samofinansującymi 

się, a więc nie jest dla nich bez znaczenia, jakie efekty końcowe przynieść mogą 

wprowadzone do procesu kształcenia kursowego innowacje pedagogiczne i jaki bę-

dzie ich odbiór przez uczestników kształcenia. Bodźce ekonomiczne odgrywają jed-

ną z podstawowych ról w procesie wdrażania bądź też niewdrażania rozwiązań 

uznanych za nowatorskie. Innymi słowy, wprowadzając zmiany innowacyjne, trzeba 

dostrzegać zyski, ale i przewidywać ewentualne straty. Należy także zaznaczyć, iż 

warunki ekonomiczne w większym stopniu niż socjologiczne i psychologiczne mogą 

być przedmiotem stymulacji, a zatem w szerszym zakresie wpływać na motywy 

działania kierownictwa poszczególnych placówek kształcenia ustawicznego i innych 

organizacji, takich jak np. spółdzielczość, niebędących tak specjalistycznie przygo-

towanymi do prowadzenia kształcenia kursowego, w tym sensu stricte  zawodowe-

go. Co można zaliczyć do warunków ekonomicznych? Otóż warto wymienić te naj-

ważniejsze, po pierwsze: ścisłą współzależność funduszu płac z wynikami finanso-

wymi placówki; po drugie, kształtowanie odpłatności za kursy; po trzecie, prawi-

dłową ocenę efektów końcowych wprowadzonych innowacji (oczywiście pod kątem 

ich opłacalności) oraz po czwarte, konkurencję na rynku oświatowym. 

Pierwszy z tych warunków odnosi się do ścisłej współzależności funduszu płac 

z wynikami finansowymi placówki, ośrodka, organizacji, który powinien być silnie 

powiązany z jego wynikami finansowymi z prowadzonej działalności kształcenio-

wej. Te z kolei winny być zależne w głównej mierze od zakresu, jakości 

i nowoczesności prowadzonej działalności kursowej. Tak funkcjonujący mechanizm 

ekonomiczny staje się głównym stymulatorem zachęcającym placówkę, ośrodek czy 

organizację do podnoszenia efektywności kształcenia, a co za tym idzie wdrażania 

do procesu kształcenia kursowego innowacji pedagogicznych podnoszących jego ja-

kość. 

Kształtowanie odpłatności za kursy to drugi z istotnych warunków ekonomicz-

nych mający istotny wpływ na wprowadzanie innowacji pedagogicznych do procesu 

kształcenia kursowego. Odpłatność za kurs, jaką ponosi jego uczestnik, winna nieja-

ko odzwierciedlać poziom jakości i nowoczesności kursu, winna zachęcać organiza-
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tora kursu do permanentnego podnoszenia jego jakości poprzez na przykład unowo-

cześnianie infrastruktury dydaktycznej, tworzenie multimedialnych materiałów dy-

daktycznych o wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym przeznaczonych 

do samodzielnego uczenia się czy angażowanie wykładowców o wysokich kwalifi-

kacjach, aktywnych, twórczych
3
 zawodowo i pełnych inicjatywy. Zwłaszcza chodzi 

o takich nauczycieli kształcenia kursowego, którzy przejawiają inicjatywę w opty-

malizacji procesu kształcenia kursowego. 

Obiektywna, rzetelna i trafna ocena efektów końcowych wprowadzonych inno-

wacji to kolejny warunek sfery ekonomicznej. Zastosowanie obiektywnych, w miarę 

precyzyjnych kryteriów i wskaźników kontroli i oceny końcowych efektów zarówno 

w kształceniu, jak i ekonomice uzyskanych dzięki wdrożeniu innowacji jest jednym 

z podstawowych stymulatorów wprowadzania innowacji pedagogicznych do proce-

su kursowego przez różnego rodzaju placówki, ośrodki czy organizacje zajmujące 

się kształceniem permanentnym. Przyjęcie niewłaściwych kryteriów i wskaźników 

kontroli i oceny może prowadzić do wypaczenia istoty i sensu wdrażanych innowa-

cji, a w konsekwencji negatywnej opinii (oceny) spowodować niechęć do wprowa-

dzania jakichkolwiek innowacyjnych rozwiązań, a zatem ugruntowania pedagogicz-

nego konserwatyzmu. 

Ostatnim z grupy warunków ekonomicznych również mającym wpływ na wdra-

żanie innowacji pedagogicznych do praktyki kształcenia kursowego jest konkuren-

cja na rynku oświatowym. Zakres prowadzonej działalności oświatowej, jej poziom 

i jakość rozpatrywana w stosunku do innych placówek kształcenia ustawicznego 

powoduje konieczność stałego dążenia placówek, ośrodków kształcenia ustawiczne-

go czy organizacji do utrwalania swojej pozycji na „rynku oświatowym”. Konse-

kwencją tego stanu rzeczy jest występowanie silnych tendencji w kierunku intensy-

fikacji działalności oświatowej, między innymi poprzez natychmiastową odpowiedź 

na potrzeby rynku co do zakresu specjalistycznego kształcenia kursowego oraz co-

raz częstsze, permanentne wdrażanie nowoczesnych przedsięwzięć innowacyjnych 

zarówno w sferze treściowej programów kształcenia, jak i organizacji pracy kurso-

wej.  

Drugą grupę warunków determinujących wdrażanie innowacji pedagogicznych 

do procesu kształcenia kursowego stanowią warunki, nazwijmy je, socjalne. Otóż  

warunki te w zależności od ich natężenia i zakresu mogą zarówno stymulować pro-

cesy wdrażania innowacji do procesu kształcenia kursowego, jak i im przeciwdzia-

łać. W naszej pracy najbardziej zainteresowani jesteśmy sytuacją, w której warunki 

socjalne stymulują procesy wdrażania nowych przedsięwzięć, stąd dla tworzenia 

optymalnych warunków efektywnego oddziaływania tych warunków należy podjąć 

                                                             
3 Należy pamiętać, że wprowadzenie innowacji pedagogicznych do procesu kształcenia 

w ogóle może być dziełem jedynie ludzi kreatywnych i twórczych. 
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działania w podstawowej sferze w odniesieniu do pracy kadry nauczającej. A zatem 

należy:  

 rozwijać, stymulować potrzeby sprzyjające akceptowaniu i przyswajaniu 

przez kadrę kształcącą nowych rozwiązań, warunkujących wdrażanie kon-

kretnych innowacji pedagogicznych do procesu kształcenia kursowego, 

 dostrzegać ważne dla innowacji pedagogicznych problemy i popierać dą-

żenia innowacyjne kadry oświatowej i wykładowców, inspirując ich do 

tworzenia własnego stylu pracy, 

 zagwarantować „nowatorom” wdrażającym do praktyki kształcenia kur-

sowego innowacje pedagogiczne większy, niż to miało miejsce dotych-

czas, margines samodzielności, zaufania i autentyczności. Nie bez znacze-

nia pozostaje tu, oprócz moralnej satysfakcji, także materialne ich uhono-

rowanie, 

 przeciwdziałać ewentualnym praktykom, tzw. innowacji o charakterze 

spektakularnym i innym przedsięwzięciom efekciarskim, przynoszącym 

w konsekwencji poważne szkody innowacjom rzeczywistym, uczciwie 

pracującej kadrze dydaktycznej, uczestnikom kursów oraz samej idei po-

stępu pedagogicznego. 

Poczynione uwagi  w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla optymal-

nego zadziałania czynników socjalnych są zapewne niepełne. Niemniej te zaprezen-

towane winny zapewnić realizację podstawowych potrzeb kadry kształcącej, jakimi 

są niewątpliwie potrzeby: ambicjonalne, awansu zawodowego i społecznego, presti-

żu i uznania, a także wpływać na szybkość wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych 

do procesu kształcenia kursowego. 

Warunki psychologiczne tkwiące niejako immanentnie w indywidualnych po-

trzebach kadry nauczającej stanowią grupę trzecią tych okoliczności, które – tak jak 

przy omawianiu warunków socjalnych – mogą zarówno pobudzać chęci do nie-

ustannego doskonalenia własnego warsztatu pracy bądź im przeciwdziałać. Otóż do 

potrzeb zachęcających wykładowcę do nowatorstwa pedagogicznego (dodajmy, do 

potrzeb niezwykle często występujących) zaliczyć można: 

 potrzebę sukcesu, która powoduje chęć uzyskania lepszych wyników 

w procesie kształcenia w porównaniu do wyników uzyskiwanych przez 

innych; 

 potrzebę krytycyzmu i dociekliwości, która wpływa na chęć szukania co-

raz bardziej doskonalszych rozwiązań mających na celu podniesienie efek-

tywności działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalenia 

własnego warsztatu pracy, co w konsekwencji prowadzi do większego 

osobistego zaangażowania sił wykładowcy w proces kształcenia kursowe-

go; 
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 potrzebę kreatywności, która powoduje chęć tworzenia czegoś nowego 

oraz modyfikacji rozwiązań już istniejących; 

 potrzebę postawy twórczej, która wpływa na chęć zastosowania zdobytej 

wiedzy teoretycznej do konkretnych rozwiązań praktycznych. Co z kolei 

powoduje, iż wykładowca w coraz większym stopniu będzie stawał się nie 

tylko odbiorcą tej wiedzy, ale i w dostępnych dla siebie zakresach także  

jej współtwórcą. Będzie więc inicjował i poszukiwał nowych twórczych 

rozwiązań oraz wdrażał w życie projekty dotąd niewprowadzone; 

 potrzebę rekompensaty. Jeśli we własnym zespole wykładowca nie znaj-

duje bodźców skutecznej inspiracji i sprzyjających warunków do tego, by 

stawać się twórczym, na przykład: brak twórczej konfrontacji poglądów, 

wymiany doświadczeń itd., wówczas stara się zrekompensować ten niedo-

syt studiowaniem literatury oraz czasopism pedagogicznych. Poczynania 

wykładowców w tym względzie stanowią niezbędny wymóg z punktu wi-

dzenia efektywności podejmowanych i wdrażanych do praktyki oświato-

wej innowacji; 

 potrzebę samourzeczywistnienia przez pracę, która jest łatwiejsza do zre-

alizowania w nowych warunkach
4
. 

Natomiast do potrzeb, które zniechęcają wykładowcę do wdrażania innowacji 

pedagogicznych, zaliczyć można: potrzebę spokoju, to znaczy unikania przez wy-

kładowcę tych wszystkich sytuacji, która mogłyby się przyczynić do naruszenia jego 

równowagi psychiczno-emocjonalnej, a co nie jest do uniknięcia podczas wprowa-

dzania innowacyjnych przedsięwzięć; potrzebę bezpieczeństwa, która powoduje dą-

żenie wykładowcy do uniknięcia sytuacji ryzykownych, których rozwiązanie mo-

głoby podważyć dotychczasową jego pozycję zawodową, społeczną bądź materialną 

oraz potrzebę konserwatyzmu, a więc unikania wszystkiego, co nowe. 

Jeśli więc chcemy skutecznie inspirować zarówno wykładowców, jak i kadrę kie-

rowniczą ośrodków kształcenia ustawicznego czy organizacji zajmujących się 

kształceniem kursowym, by w jak największym zakresie starali się wprowadzać do 

tego procesu innowacje pedagogiczne, to musimy starać się maksymalnie wykorzy-

stać wszystkie potrzeby psychiczne pobudzające do podejmowania i wdrażania 

przedsięwzięć innowacyjnych, a możliwie skutecznie ograniczać działanie tych po-

trzeb, które temu procesowi przeciwdziałają.  

Czwartą i ostatnią grupę warunków, wpływających na możliwość wdrażania in-

nowacji pedagogicznych do procesu kształcenia kursowego, stanowią tzw. warunki 

organizacyjno-techniczne. i podobnie jak poprzednio, mogą one zarówno ułatwiać 

                                                             
4 R.M. Uaune,  L.D. Britte, W.W. Wagner, Problemy dydaktycznego projektowania,  

Warszawa 2002; I. Kuźniak,  Optymalizacja procesu kształcenia, Poznań 1993. 
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wdrażanie innowacji do procesu kształcenia kursowego, podnosząc tym samym jego 

jakość, jak i im przeciwdziałać. Do tych pierwszych można zaliczyć: 

 dysponowanie przez organizatora kursu w miarę nowoczesną infrastruktu-

rą dydaktyczną przeznaczoną zarówno do zajęć teoretycznych, jak 

i praktycznych; 

 angażowanie wysokokwalifikowanej kadry dydaktycznej o socjologicz-

nych cechach skłaniających do innowacji; 

 silny wewnętrzny nadzór pedagogiczny, preferujący przede wszystkim in-

struktaż i doradztwo; 

 stałe organizowanie spotkań z nauczycielami-nowatorami, mogącymi za-

chęcić i zmobilizować swoimi osiągnięciami i postawą pozostałą kadrę za-

równo dydaktyczną, jak i zajmującą się organizacją pracy ośrodka, pla-

cówki itd.  

Do warunków organizacyjno-technicznych, które przeciwdziałają postępowi 

w procesie podejmowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań do procesu kształ-

cenia kursowego, zaliczyć można przede wszystkim: 

 niedostatecznie nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, która stanowi ba-

zę kształcenia: brak planowego, trwałego i dynamicznego zaplecza mate-

rialnego, a szczególnie dydaktycznego; 

 stosowanie tradycyjnych sposobów prowadzenia zajęć kursowych;  

 stosowanie ekstensywnych metod kształcenia, konwencjonalnych środków 

i form organizacyjnych prowadzących do werbalizmu i biernej postawy 

uczestników kształcenia; 

 braki w poziomie przygotowania ogólnopedagogicznego 

i specjalistycznego części kadry dydaktycznej, np. nieznajomość istoty 

nowoczesnej technologii kształcenia, metodyki wykorzystania środków 

multimedialnych itd.; 

 brak fachowego nadzoru pedagogicznego, przede wszystkim właściwego 

przygotowania nadzoru do sterowania wdrażaniem innowacji, lub prefe-

rowanie przez ten nadzór tylko niektórych rodzajów i typów innowacji; 

 brak organizacji seminariów i konferencji metodycznych służących twór-

czej wymianie poglądów
5
. 

Wdrażanie innowacji pedagogicznych do procesu kształcenia kursowego powin-

no stać się jednym z priorytetowych zadań ośrodka kształcenia czy organizacji zaj-

mującej się kształceniem kursowym. Ponieważ od tego, jak nowoczesną organizację 

                                                             
5 S. Vernon, P. Gerlach, Systems development for vocational and technical training, New 

Jersey 2001, s. 145; W. Andrzejczak, Skuteczna organizacja procesu kształcenia zawodowe-

go  i jej wpływ na ostateczne wyniki tegoż kształcenia – materiały szkoleniowe: kurs i jego 

organizacja, Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 45 i dalsze. 
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procesu kształcenia kursowego, infrastrukturę dydaktyczną, kadrę czy innowacje 

w zakresie programowym  proponuje placówka, zależy jej wartość i możliwości 

konkurencyjnego „przebicia się” na rynku oświatowym. Efektywne wdrażanie do 

praktyki kształcenia kursowego różnorodnych innowacji pedagogicznych jest wa-

runkiem jakościowych przeobrażeń tego kształcenia zarówno w sferze organizacyj-

nej, jak i merytorycznej. Wymaga ono jednak zwrócenia uwagi na zapewnienie (re-

alizację) określonych warunków. Mają one zdecydowany wpływ na możliwość 

wdrażania nowych rozwiązań innowacyjnych do procesu kształcenia kursowego. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że ich wpływ oraz siła oddziaływania na wyżej wy-

mienione poczynania jest różna. W zależności od okoliczności mogą one zarówno 

stymulować działania ośrodka, placówki, organizacji zajmującej się kształceniem do 

wspierania idei innowacyjnego podejścia do procesu kształcenia, jak też im prze-

ciwdziałać. Można zatem stwierdzić, że ich siła oddziaływania zależy od kilku pod-

stawowych czynników, do których można zaliczyć: aktualny stan organizacyjny 

placówki, ośrodka czy organizacji zajmującej się kształceniem kursowym, zakres 

i zasięg jej działania, jej wielkości, szybkości odpowiedzi – poprzez ofertę eduka-

cyjną – na potrzeby społeczne i aktualne zapotrzebowanie na wykwalifikowane ka-

dry, wymagania pracodawców, zasób finansowy (kondycję finansową) oraz dotych-

czasową działalność stymulującą bądź nie podejmowanie przedsięwzięć innowacyj-

nych w prowadzonej przez siebie działalności kursowej. Dopiero właściwe skorelo-

wanie wyżej wymienionych czynników może przyczynić się do podejmowania 

i wdrażania do praktyki kształcenia kursowego innowacji pedagogicznych w odnie-

sieniu do zmiany koncepcji kształcenia kursowego jako całości bądź poszczegól-

nych jego elementów mających decydujący wpływ na jakość kształcenia kursowego 

w ogóle. 

 

 

Słowa kluczowe: Kształcenie kursowe, innowacje pedagogiczne 

 

Summary 

Implementation of educational innovations as a requirement of an improvement of 
course education 

The following article is an attempt to resolve the issue whether it is possible to im-

plement pedagogical innovations in the course education, both in the scope of course 
organisation as well as in its methodological aspects. The author assumes that the 

implementation of educational innovations in reference to the change of the educa-

tional concept of courses as a whole or in its parts is only possible once certain con-
ditions are fulfilled. These conditions include the general economic situation of the 

country and region as well as social, organisational and technical context. 

    Keywords: course education, pedagogical innovations        
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ELŻBIETA ŻYWUCKA-KOZŁOWSKA                                                

KRYSTYNA BRONOWSKA 

BEZPIECZEŃSTWO LUDZI                                           

W PODESZŁYM WIEKU 

Etapy ludzkiego życia 

Ludzkie życie kiedyś się zaczyna i kiedyś kończy. Granice etapów naszego życia 

wyznaczone zostały przez fizjologów
1
. Przychodzący na świat człowiek jest przez 

pierwszy miesiąc noworodkiem, a po jego ukończeniu aż do końca pierwszego roku 

życia,  niemowlęciem. Późniejsze etapy to dziecka młodszego i starszego, pokwita-

nia, dojrzałości, przekwitania i starości. 

Każdy z tych etapów niesie za sobą tak sytuacje bezpieczne, jak i mniej bez-

pieczne, w tym i takie, które stanowią nie tylko zagrożenie zdrowia, ale też i życia. 

Tak naprawdę trudno jest określić moment, w którym człowiek z dojrzałego 

zmienia się w starca. Starość jest stanem, który ma różny czas trwania i różny prze-

bieg. Towarzyszą mu liczne schorzenia i niedomagania, co traktowane jest jako na-

turalna konsekwencja starzenia się człowieka
2
. 

Z każdym rokiem wzrasta średnia wieku kobiet i mężczyzn w krajach Unii Euro-

pejskiej, w tym także w Polsce. P. Wojtasiński wskazuje, że „w Unii Europejskiej 

kobiety żyją średnio o 6 lat dłużej niż mężczyźni, ale to nie znaczy, że cieszą się 

lepszym zdrowiem – wykazał raport opublikowany podczas kongresu Europejskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego (…) Z najnowszych danych przedstawionych przez  

D. Vanuzzo wynika, że tzw. przeciętna długość życia kobiet w UE wynosi nieco po-

nad 82 lata (82,4). W przypadku mężczyzn nieznacznie przekracza 76 lat (76,4). 

                                                             
1 Por. N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 1986. 
2 Por. K. Kędziora-Kornatowska, A. Grzanka-Tykwińska, Osoby starsze w społeczeństwie 

informacyjnym,  

[w:] „Gerontologia Polska” 2011, tom 19, nr 2.  
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W UE najdłużej żyją Francuzki – średnio 84,8 lat, a najkrócej Bułgarki (jedynie 77 

lat). Z kolei według danych GUS, w Polsce panie w 2008 r. żyły średnio 80 lat, na-

tomiast panowie – jedynie 71,3”
3
. 

Długość życia zależy od wielu czynników, w tym genetycznych, ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych. Według A. Klich-Rączki starość ma kilka wymiarów, do 

których zalicza się : 

1. socjoekonomiczny, czyli wiek przejścia na emeryturę (od 50. do 65. roku 

życia), 

2. fizjologiczny (wg definicji WHO 60.–70. rok życia – wiek podeszły; 75.–

90. rok życia – wiek starczy; ponad 90 lat – długowieczność)
4
. 

W Polsce ludzie starzy, podobnie jak w innych państwach, stanowią znaczny od-

setek populacji. Wydłużenie ludzkiego życia stało się możliwe dzięki coraz to no-

wym odkryciom w dziedzinie zwalczania chorób, jak i sposobów ich wczesnego 

diagnozowania. Wiele chorób, do niedawna uważanych za nierokujących przeżycia 

dłuższego niż rok, dziś leczonych jest latami i z dobrymi dla pacjenta rezultatami. 

Dbałość o stan zdrowia członków społeczeństwa jest troską nie tylko lekarzy, ale 

także przedstawicieli nauki oraz elit rządzących.  

 

Rozumienie bezpieczeństwa 

 Bezpieczeństwo jako pojęcie jest definiowane w różny sposób.  Z tego też 

względu za właściwe uznałyśmy zaprezentowanie kilku wybranych definicji tego 

terminu. Autorzy Leksykonu policyjnego bezpieczeństwo rozumieją jako „bezpie-

czeństwo publiczne jako ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie 

i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa 

przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Obowiązek ochrony bezpieczeństwa 

publicznego spoczywa na wszystkich organach państwowych i obywatelach (...)”
5
. 

Definicję tego pojęcia zawiera także Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa 

narodowego, w którym wskazano, że „bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie 

pewności i gwarancję jego  zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z pod-

stawowych potrzeb człowieka to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty 

czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, 

dóbr materialnych (…)”
6
. 

Interesującą definicję bezpieczeństwa proponuje R. Zięba, który pisze: „w zna-

czeniu ogólnospołecznym bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie potrzeb: istnienia, 

                                                             
3 P. Wojtasiński, Raport: Europejki żyją dłużej, ale nie cieszą się lepszym zdrowiem, [w:] 

„Gazeta Wyborcza” z dnia 19 lutego 2012 r. 
4 Por. A. Klich-Rączka, Zrozumieć starość, [w:] „Niebieska Linia” 2003, nr 5. 
5 W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon policyjny, Wydawnictwo WSPol, 

Szczytno 2011, s. 32. 
6 J. Pawłowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnic-

two AON, Warszawa  2002, s. 13. 
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przetrwania, pewności, stabilności, całości, tożsamości (identyczności), niezależno-

ści, ochrony poziomu i jakości życia. Bezpieczeństwo, będąc naczelną potrzebą 

człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw 

i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagroże-

nia”
7
. 

Z kolei A. Klafkowski jest zdania, że „W pojęciu bezpieczeństwa splatają się mi-

sternie dwa wątki: polityczny i prawny. Wątek polityczny – to obrona niepodległo-

ści państwa, jego suwerenności, a więc bezpieczeństwo jest definiowane przez ele-

menty braku poczucia zagrożenia tych podstawowych wartości lub też braku ich za-

grożenia. Wątek prawny – to w języku Karty Narodów Zjednoczonych niezdefinio-

wany »pokój i bezpieczeństwo«, a w układach sojuszniczych – to przyjaźń, współ-

praca i pomoc wzajemna jako gwarancje nienaruszalności granic i nietykalności te-

rytorium”
8
. 

Podobnych definicji, interpretacji tego pojęcia można  byłoby przytoczyć znacz-

nie więcej, jednakże w naszym przekonaniu  nie jest to konieczne. Najważniejsze 

bowiem jest wskazanie na szczególną potrzebę człowieka, jaką jest jego własne 

bezpieczeństwo. 

 

Ludzie starsi w polskim społeczeństwie 

Każde społeczeństwo składa się z wielu jednostek, które są w różnym wieku. Jest 

to oczywiste i nie wymaga komentarza. Sytuacja ekonomiczna i zdrowotna polskie-

go społeczeństwa nie należy do zadowalających, szczególnie że uposażenia pracow-

nicze, emerytalne (także rentowe) należą do najskromniejszych w państwach Unii 

Europejskiej. Opieka socjalna jest niewystarczająca i ma wyłącznie charakter inter-

wencyjny
9
.  

Przemiany w rodzinach, polegające głównie na rozpadzie rodzin wielopokole-

niowych, skutkują nie tylko brakiem opieki nad osobami starszymi, ale przede 

wszystkim powodują samotność społeczną osób po 60. roku życia. Mieszkający sa-

motnie seniorzy nieczęsto odwiedzani są przez dzieci czy wnuków, zwłaszcza jeśli 

wyjechały daleko od rodzinnego domu (także poza granice kraju). Upływ czasu  

sprawia, że czują się coraz mniej sprawni i samodzielni. Chorują i coraz częściej 

wymagają pomocy innych osób.  

Według K. Szczerbińskiej każdego roku w państwach Unii Europejskiej odnoto-

wuje się 105 tys. urazów u osób starszych. Do najczęstszych należą upadki, oparze-

                                                             
7  R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, 

„Sprawy Międzynarodowe”, 1989, z. 10, s. 50. 
8 A. Klafkowski, Przedmowa [w:] J. Stefanowicz, Bezpieczeństwo współczesnych państw, 

PAX, Warszawa 1984, s. 7. 
9 Por. K. Sławik, Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom, Wydaw-

nictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, s. 24. 
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nia, utonięcia i zatrucia
10

.  We wnikliwie przeprowadzonej przez tę autorkę analizie 

danych o urazach osób starszych wynika, że Polska należy do państw UE, w których 

umieralność z tego powodu jest wyższa niż w innych krajach regionu. 

 

 
(schemat pochodzi z przywołanego opracowania K. Szczerbińskiej za: Lund 

J and the EUNESE WG4 members, Priorities for Elderly Safety in Europe-Agenda 

for Action, Athens, 2006) 

Wypadkowość wśród osób starszych jest porównywalna z wypadkowością wśród 

dzieci, jednakże znacznie gorzej rokującą w skutkach. Doznane urazy znacznie 

trudniej i dłużej się leczy niż w przypadku takich samych u ludzi młodych czy 

u dzieci. Rehabilitacja jest długotrwała i nie zawsze przynosząca oczekiwane rezul-

taty w postaci powrotu do pełni sił i zdrowia. 

Koniec aktywności zawodowej łączy się z przejściem na emeryturę (czasami ren-

tę), która, jak wiadomo, jest znacznie niższa od wynagrodzenia za pracę. Nagła 

zmiana statusu ekonomicznego jest dla wielu osób trudna do przyjęcia. Stąd tak czę-

sto emeryci poszukują dodatkowego źródła dochodu, stając się potencjalnym zagro-

żeniem dla osób w wieku produkcyjnym
11

. 

K. Sławik wskazuje, że problemem ludzi w starszym wieku jest nie tylko samot-

ność, ale również choroba, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności 

oraz marginalizacja, głównie w sferze życia zawodowego i społecznego
12

. Trudno 

nie zgodzić się z tym poglądem, albowiem w istocie ludzie starsi czują się zupełnie 

                                                             
10 K. Szczerbińska, Bezpieczeństwo osób starszych – urazy spowodowane wypadkami  

(http://www.euroipn.org/eunese/ (dostępne 20 lutego 2012 r.). 
11 Por. M. Halicka, J. Halicki, Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka, [w:] Pol-

ska starość, (red.) B. Synak, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002, s. 286 i następne. 
12 Por. K. Sławik, Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom, Wydaw-

nictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, s. 27. 
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niepotrzebni, a w wielu przypadkach są dyskryminowani, czego znamiennym przy-

kładem jest  opieka zdrowotna. 

Z. Czechowicz jest zdania, że „zwiększanie się liczby starszych ludzi w społe-

czeństwie polskim przestało istnieć tylko w prognozach demograficznych; staje się 

coraz widoczniejsze w rzeczywistości. W okresie starości wczesnej (65–74 lata) 

około 3/4 osób starszych wykazuje zadowalającą sprawność (życie codzienne, ko-

rzystanie z komunikacji, załatwianie spraw w urzędach), ale w przedziale wieku 75–

79 lat już tylko 1/3 osób radzi sobie zupełnie samodzielnie. Mając to na uwadze, na-

leży dla każdej z tych osób mieć jakąś propozycję”
13

. Troska o ludzi starszych stała 

się koniecznością XXI w. nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach świata.  

 

Tabela 1. Liczba ludności w wieku lat 65 i więcej 

w niektórych krajach europejskich
14

 

 

                                                             
13  Z. Czechowicz, Standardy opieki geriatrycznej. Organizacja opieki geriatrycznej. Opieka 

instytucjonalna (referat wygłoszony na Seminarium WHO CINDI Poprawa Opieki nad Oso-

bami Starszymi przez Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Grant edukacyjny Merck 

Institute of Aging & Health USA) 19 listopada 2005 r. Łódź, (dostępne 20 lutego 2012 r.:  

http://www.umed.pl/).  
14 U. Kurczewska, M. Jasińska, D. Orszulak-Michalak., Problemy socjo-demograficzne 

w Polsce i na świecie, [w:] „Aptekarz Polski”, czerwiec  2009, nr 34. 
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1. Według  U. Kurczewskiej,  M. Jasińskiej i D. Orszulak-Michalak polskie 

społeczeństwo starzeje się tak jak inne społeczeństwa. W 2006 r. ponad 

13%  Polaków to osoby powyżej 65. roku życia. W przywołanym tekście 

wskazują, że „starzenie się ludności UE wynika przede wszystkim z czte-

rech tendencji demograficznych: 1. spadku średniej liczby dzieci przypa-

dających na jedną kobietę (w 2005 r. współczynnik dzietności ogólnej (to-

tal fertility)  w UE-25 wynosił średnio 1,5, podczas gdy wartość przyjęta 

jako wskaźnik  odnowy pokoleń wynosi co najmniej 2,1); 2. 

osiągania wieku emerytalnego przez pokolenia wyżu powojennego, tzw. efekt  

„baby boom”; 3. przedłużania oczekiwanej długości życia (do roku 2050 o co 

najmniej pięć lat), rosnącego udziału ludzi sędziwych w społeczeństwie; 

 4. częściowego zrównoważenia zmian struktury społecznej przez napływ 

imigrantów krajów trzecich”
15

.  

 Trudno się nie zgodzić się z tymi twierdzeniami, ponieważ  sytuacja taka nie 

jest nowa ani w Polsce, ani w krajach Unii Europejskiej. Starzejące się społeczeń-

stwa, niski przyrost naturalny to nie tyko efekt rozwoju cywilizacji, ale także istot-

nych zmian w sferze polityczno-społeczno-gospodarczej. Deficyt na rynku pracy 

w konsekwencji przynosi także i spadek urodzin, co jest zupełnie zrozumiałe w pań-

stwach wysoko uprzemysłowionych. Z drugiej strony, coraz bardziej świadome, 

wykształcone rzesze młodych ludzi nie są zainteresowane posiadaniem dzieci, lecz 

własną karierą. To z kolei prowadzi prostą drogą do starzenia się społeczeństwa.  

O ile w krajach Europy Zachodniej ludziom starszym żyje się nieporównywalnie 

lepiej, o tyle w Polsce sytuacja nie napawa optymizmem. Emeryci i renciści są naj-

gorzej uposażoną grupą społeczną. Brakuje im nie tylko na leki, ale także często na 

żywność. Sytuacja taka jest upokarzająca, tym bardziej że zanim stali się emerytami 

(rencistami), zapracowali na godziwą starość, która w istocie taką nie jest. 

 

Bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych w Polsce 

Wiek podeszły, podobnie jak i inny (np. niemowlęcy), predysponuje do pewnych 

chorób. Ludzie starsi znacznie częściej chorują na choroby serca, układu oddecho-

wego czy nowotwory. Choroby, które dotykają osoby starsze, są wynikiem proce-

sów, jakie zachodzą w ich organizmie. Z wiekiem ulega on osłabieniu, przez co jest 

znacznie bardziej narażony na różnego rodzaju choroby. Najczęściej występujące 

dolegliwości u osób starszych to te związane z sercem (np. nadciśnie-

nie/niedociśnienie tętnicze), układem ruchowym, które charakteryzują się zarówno 

osłabieniem mięśni, jak i kości (np. reumatyzm, osteoporoza). Dolegliwości te doty-

czą prawie połowy ludzi starszych. Do grupy chorób związanych ze starzeniem się 

można również zaliczyć chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Na zachorowal-

                                                             
15 Tamże. 
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ność wpływa jednak nie tylko wiek, ale również nieaktywny tryb życia. Dodatko-

wym czynnikiem jest zła dieta i zbyt częste odchudzanie się. Nowotwory to kolejna 

choroba, która niezwykle często dotyka ludzi starszych, jednak warto zaznaczyć, że 

wiek przestał mieć tutaj znaczenie. 

M. Sygut analizując dane dotyczące opieki zdrowotnej ludzi w podeszłym wieku, 

słusznie zauważyła, że „zgodnie z unijnymi standardami na 10 tys. mieszkańców 

powinny przypadać dwa łóżka geriatryczne. W Polsce powinno ich być więc około 

7,6 tys., a jest jedynie 600. Wydaje się, że problem wreszcie dostrzegli polscy poli-

tycy, co ma związek z prezydencją naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej”
16

. 

Trudno nie zgodzić się z podanymi przez tę autorkę danymi, albowiem w istocie 

opieka zdrowotna nie tylko sama w sobie pozostawia wiele do życzenia, ale przede 

wszystkim jest niewystarczająca dla osób w wieku podeszłym. Po wielokroć pierw-

szym pytaniem kierowanym do pacjenta jest to, w którym pracownik służby zdrowia 

pyta o wiek chorego. Dane te są oczywiście ważne, tak samo jak ważny jest wywiad 

z chorym, jednakże nie może tak być, że wiek decyduje o tym, czy chory będzie le-

czony, czy też nie. 

Człowiek  jest świadomy w stopniu równym istoty własnego istnienia, życia 

i śmierci. W naszej ocenie niedopuszczalne jest odmienne traktowanie ludzi star-

szych tylko dlatego, że są starsi do innych. Słusznie zauważył B. Hołyst, że elemen-

tem ludzkiej egzystencji jest także oczekiwanie na śmierć
17

. Z doświadczenia ży-

ciowego wynika prosta reguła, stanowiąca o nieuchronnym kresie egzystencji czło-

wieka. Przychodzimy na świat, żyjemy i odchodzimy. Zasada ta jest powszechnie 

znana i po wielokroć wskazywana w literaturze przedmiotu
18

. 

Świadomość życia i śmierci wyzwala szereg ludzkich zachowań, od spokojnego 

życia po godną śmierć. Nie ma znaczenia, czy śmierć dotyczy człowieka młodego, 

czy starszego, albowiem jest ona taka sama w obu przypadkach (pomijamy aspekty 

umierania jako faktu z punktu widzenia prawa i medycyny). 

Ludzie starsi z niezwykłym spokojem przyjmują informacje o stanie ich zdrowia. 

W pewnym sensie stają się obojętni na fakt choroby, która nie zawsze ma nieule-

czalny charakter. Nierzadko tłumaczą sobie, że w zasadzie są młodsi, którzy bar-

dziej niż oni potrzebują pomocy medycznej i opieki lekarskiej. Gesty to piękne, lecz 

niesprawiedliwe społecznie. Wiek bowiem nie może nikogo dyskryminować w żad-

nym momencie życia. Dlatego tak ważne jest, by zapewniać opiekę każdemu czło-

wiekowi, bez względu na jego wiek, płeć, wykształcenie czy pochodzenie. Podkre-

                                                             
16 Por. M. Sygut, To nie kraj dla ludzi starych – zmieni to prezydencja?, [w:] Rynek zdrowia 

(http://www.rynekzdrowia.pl ), dostępne 20 lutego 2012 r. 
17 B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci, Wydawnictwo C.F. Muller, Warszawa 2002, s. 353. 
18 Por. J. Godzimirski, Bezsens i sens śmierci, [w:] „Życie Katolickie” 1984, nr 11; M.B. Pe-

cyna, Cierpienia i ból w oczach ludzi zdrowych i w stanie terminalnym, [w:] „Zdrowie psy-

chiczne” 1992, nr 1–2; K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne a problem śmierci, [w:] „Zdrowie 

Psychiczne” 1980, nr 4.  



ELŻBIETA ŻYWUCKA–KOZŁOWSKA   KRYSTYNA BRONOWSKA 

 

- 80 - 
 

ślenia wymaga w tym miejscu to, że choć w pewnym stopniu opieka ta istnieje (nie 

ulega wątpliwości, że w Polsce jest jedną z najgorzej funkcjonujących w Europie), 

to jest ona najzwyczajniej fatalna. Jeśli nawet chorzy w  podeszłym wieku są lecze-

ni, to terapia ta nie jest już kontynuowana w chwili, kiedy opuszczają szpital. Nie 

stać ich na leki, które są zbyt drogie. Po wielokroć muszą wybierać pomiędzy zaku-

pem lekarstwa a opłaceniem czynszu. Do tego dołączają inne komponenty takiego 

stanu rzeczy, chociażby całkowity brak zainteresowania tą grupą społeczną ze strony 

samorządów lokalnych.  

Bulwersujące jest także i to, że dzisiejsi starsi wiekiem ludzie w przeważającej 

mierze pracowali po 30 i więcej lat, a zatem w pełni zasłużyli na godziwe życie 

w momencie przejścia na emeryturę czy rentę. Wydaje się, że opieka zdrowotna 

wobec tych osób (ale także i pozostałych) jest całkowicie niewystarczająca, zwa-

żywszy, że do lekarza specjalisty oczekuje się na konsultację co najmniej kilka mie-

sięcy
19

. 

 Napawające szczególną odrazą są  przypadki uśmiercania pacjentów 

w podeszłym wieku, tak jak miało to miejsce w Łodzi. Załogi karetek Pogotowia 

Ratunkowego zamiast ratować ludzkie życie, odbierali je bezbronnym chorym, po-

dając środek zwiotczający. M. Stalmasik, T. Patora i P. Witkowski jako pierwsi opi-

sali te nieprawdopodobne, ohydne praktyki. Wdrożone śledztwo wykazało praw-

dziwość tez podniesionych przez dziennikarzy, zaś proces sądowy, jaki toczył się 

w Łodzi, dowiódł, że sanitariusze zabijali pacjentów. Lekarze natomiast biernie się 

temu przyglądali
20

. 

 Zaryzykujemy tezę, że nie tylko ludzie w podeszłym wieku, ale także 

i pozostali nie czują się bezpieczni w sferze zdrowotnej. Niepewność co do kolej-

nych rozwiązań na tej płaszczyźnie rodzi niepokój i frustrację wśród członków spo-

łeczeństwa, czemu nie należy się dziwić. 

 

Bezpieczeństwo osobiste osób starszych w Polsce 

Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i od kiedy tylko zdaje on sobie 

z tego sprawę, stara się unikać sytuacji  niebezpiecznych. Istota bezpieczeństwa po-

                                                             
19 Taki stan rzeczy nikogo nie dziwi, tak jak sytuacje, w których zawiadamia się pacjenta 

o konieczności stawienia się do oddziału szpitalnego, w celu przeprowadzenia planowanej 

operacji (np. wszczepienia protezy stawu biodrowego). Osobiście zetknęłam się z taką, 

w której rodzina dwukrotnie zawiadamiała szpital, że najbliższa im osoba nie żyje od dwóch 

lat, a zatem nie będzie mogła stawić się na rzeczoną operację. Mimo to administracja szpitala 

kilkakrotnie wzywała zmarłą do niezwłocznego przybycia do oddziału (przyp. EŻK). 
20 Por. M. Stalmasik, T. Patora, P. Witkowski, Morderców skazano, [w:] „Gazeta Wyborcza” 

z dnia 7 maja 2009 r. 
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lega przede wszystkim na tym, że brak jest w danej chwili zagrożeń, natomiast ist-

nieje spokój i pewność
21

. 

Każdy człowiek może stać się ofiarą przemocy w jakiejkolwiek jej postaci. Oso-

by starsze są bardziej na nią narażone, tak samo jak dzieci czy osoby nie w pełni 

sprawne. Zdecydowanie mniejszy potencjał siły fizycznej, ograniczenia ruchowe, 

przebyte choroby czy inne jeszcze uwarunkowania zdecydowanie predestynują ludzi 

starszych do stania się ofiarami przestępstw
22

. 

K. Sławik wskazuje, iż „obserwatorzy życia codziennego zauważają, że trans-

formacja przebiegająca w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zwiększyła ryzy-

ko nadużyć wobec osób starszych”
23

. Sądzić należy, że nadużycia te mają podobny 

charakter we wszystkich społeczeństwach, natomiast ich skutki mogą być bardzo 

różne.  

Przemoc wobec osób starszych ma miejsce nie tylko w ich domach, ale także 

i w innych miejscach, które powinny wydawać się bezpieczne. M. Nowak opisał 

przypadek znęcania się nad podopiecznymi w domu opieki nad osobami starszymi. 

Miedzy innymi wskazał: „Kierownik domu starców w Białej Wielkiej pod Lelowem 

został oskarżony o znęcanie się nad pensjonariuszami. Mimo to nadal pełni swoją 

funkcję. (…) Starzy ludzie zeznają w prokuraturze: »Kiedy w domu był remont, Ma-

rek N. przywiązał dwie osoby do krzesła, żeby mu nie przeszkadzały«. »Podczas 

mrozu zostałem wywieziony na wózku inwalidzkim do ogrodu. Po kilku godzinach 

odmroziłem sobie nogi«. »Nie wolno było chodzić po trawniku. Jak ktoś chodził, to 

mógł się liczyć z tym, że dostanie w głowę albo w uszy«. »Żeby był większy efekt, 

kierownik przykładał pensjonariuszom do uszu wrzeszczącą papugę«. »Tam było 

jak w Oświęcimiu. Na obiad była woda z buraków«. »Nie było litości nawet dla 

osoby po wylewie. Wystawiano ją na słońce«. »Ponieważ trzeba gdzieś spać, część 

osób przewraca się na rozłożone materace i narzuca na nich koce« (…)”
24

. 

Podobnych przypadków można by przywołać więcej, jednakże nie uznajemy te-

go za konieczne, ponieważ zaprezentowany obraz jest na tyle czytelny, iż nawet nie 

wymaga komentarza. 

Innym zagrożeniem bezpieczeństwa są przestępstwa popełniane na szkodę osób 

starszych. Najbardziej rozpowszechnionymi w ostatnich latach są wyłudzenia 

i oszustwa metodą zwaną „na wnuczka”.  Warto w tym miejscu podkreślić, że na-

gminność tego rodzaju przestępstw spotkała się z ogromnym sprzeciwem społecz-

nym oraz zdecydowanym działaniem organów ścigania i innych podmiotów odpo-

wiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Kampanie informacyjne prowadzone 

                                                             
21 K. Sławik, Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom, Wydawnictwo 

Naukowe Semper, Warszawa 2010, s. 29. 
22 Por. B. Hołyst, Wiktymologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 385. 

23 K. Sławik K., Prawno – kryminalistyczne…, s. 81. 
24 Por. M. Nowak, Dom strasznej starości, [w:] „Przegląd” 2004, nr 9. 
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przez funkcjonariuszy Policji dają coraz lepsze efekty w postaci zatrzymań spraw-

ców tych przestępstw.  

„To wyjątkowo perfidny rodzaj przestępstw, w których ofiarami padają przede 

wszystkim osoby w podeszłym wieku, tracąc często wszystkie oszczędności życia. 

Metoda »na wnuczka« charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się za krewne-

go. Dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem… Tak prowadzi 

rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści to 

nie tylko mężczyźni. Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, 

okazyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, 

porwanie, choroba) zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Oszust 

prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie prze-

lewu na konto bankowe albo nawet wspólne wyjście do oddziału banku, aby wypła-

cić pieniądze z konta. W większości przypadków oszust podsyła »zaufaną osobę«, 

mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę przyjedzie po 

nie jakiś znajomy. Ofiara, wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje 

okradziona”
25

. 

Obok tego typu działań przestępnych osoby starsze są częstymi ofiarami napa-

dów rabunkowych, kradzieży, gróźb karalnych, pobić oraz zabójstw. Niekiedy 

sprawcami przemocy ( w tym także i przestępstw ) są osoby najbliższe pokrzywdzo-

nym. Ofiary z różnych powodów nie zgłaszają tego rodzaju działań, wstydząc się 

bądź bojąc prześladowcy. Dopiero w momencie przypadkowego ujawnienia tego ty-

pu aktów przemocy okazuje się, że dzieci biły mieszkającego z nimi starszego czło-

wieka. Przykładów tego typu jest wiele, jak choćby ten z ostatnich dni lutego 

2012 r.: 

 „Tragedia rozegrała się w nocy z soboty na niedzielę w Krakowie. 79-letnia ko-

bieta była bita przez syna drzwiami od szafki kuchennej i kryształowym wazonem. 

Obrażenia głowy, jakich doznała, były tak rozległe, że lekarze nie zdołali jej urato-

wać. 55-letni Władysław B., który utrzymywał się z pieniędzy matki, przyznał się 

do zabójstwa, ale krakowska prokuratura nie ujawnia szczegółów jego zeznań. Wy-

stąpiła do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Mężczyzna był badany 

przez lekarzy psychiatrów szpitala im. Babińskiego, którzy orzekli, że mężczyzna 

może przebywać w areszcie, ale na oddziale szpitalnym”
26

. 

Ludzie w podeszłym wieku są słabsi fizycznie od tych w średnim czy młodym. 

Stanowią obiekt ataku innych nie tylko dlatego, że łatwiej ich pokonać, ale także 

dlatego, że rosną wokół nich mity o wyjątkowej zasobności finansowej. Sprawcy 

wychodzą z założenia, że przecież starcy nie mają praktycznie żadnych potrzeb, za-

tem nie wydają pieniędzy, które otrzymują jako emerytury czy renty. To wyzwala 

                                                             
25 Źródło: http://dokumentyzastrzezone.pl/ (dostępne 4 marca 2012 r.). 
26 Źródło: http://krakow.gazeta.pl (dostępne 5 marca 2012 r.). 

http://krakow.gazeta.pl/krakow/0,0.html
http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html
http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html
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w nich agresję i wolę jak najszybszego zagarnięcia tego mienia. Przykładów napa-

dów rabunkowych, zabójstw starszych ludzi jest dostatecznie wiele, by nie margina-

lizować tego problemu
27

. 

  

Podsumowanie 

Bezpieczeństwo jest ważnym elementem ludzkiej egzystencji, niezależnie od 

wieku, płci, stanu zdrowia czy innych komponentów mających znaczenie w życiu 

każdego człowieka.  Wszystkie cywilizowane społeczeństwa świata dążą do jego 

wzmocnienia. Organizuje się nie tylko wszelkiego rodzaju kampanie informacyjne 

w tym zakresie, ale także realizowane są programy celowościowe, w tym także ta-

kie, które w sposób szczególny mają chronić osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby 

starsze, dzieci, osoby niepełnosprawne, innej narodowości itd.). 

Problem bezpieczeństwa osób starszych dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. 

Dziś jesteśmy ludźmi średniego wieku, jutro będziemy ludźmi starszymi. Edukacja 

dla przyszłości, szacunku dla wieku jest jednym z istotnych celów wychowania 

młodych pokoleń. Wsparcie na doświadczeniu starszego pokolenia, połączone z siłą 

młodszych generacji, przynosi dobre efekty, których doświadczają wszyscy człon-

kowie społeczeństwa. Wzajemny szacunek i zrozumienie stanowi podstawę spokoj-

nego życia, w którym co prawda istnieją różnego rodzaju zagrożenia, co jest nie-

uniknione, lecz ich rozmiary nie są takie duże jak obecnie. 

 

 

Słowa kluczowe: Kształcenie kursowe, innowacje pedagogiczne 

 

Summary 

Safety of the elderly 

Safety of the elderly is an extremely important social issue. The passage of time 

causes changes in all aspects of activity and life of a contemporary human. Provid-

ing a safe life for everyone is a task for every generation, irrespectively of time and 
place, political views and stereotypes. A decent life is also a decent aging, which is 

so often forgotten. 

 

                                                             
27 Por. śledztwo PR w Pile (2 Ds. 1286/08) w sprawie zabójstwa Wiesławy P.  
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RYSZARD RYBICKI 

KWESTIE SPOŁECZNE W PEDAGOGICE                 

DOBY WSPÓŁCZESNEJ W POLSCE 

Naród jest przede wszystkim      

bogaty ludźmi, dobrze              

wychowanymi i wykształconymi. 

             [R.R.] 

 

Postępowanie człowieka jest wyrazem jego życia moralnego. Jest sprawą po-

wszechnie znaną, że nie każdy człowiek dokonuje odkryć naukowych, ale już mniej 

znaną, że każdy musi (a przynajmniej powinien) postępować po ludzku. i to jest 

właśnie dziedziną wychowania
1
. 

Każde działanie winno go aktualizować jako człowieka rozumnego i dobrego. 

Z kolei zanikanie duchowych cech ludzkich w postępowaniu człowieka – to nic 

innego jak dehumanizacja. A trzeba mieć na oku, że każde postępowanie ma relacje 

międzyosobowe. Gdy te relacje są negatywne w dużej części społeczeństwa, to stan 

taki powoduje najpierw degradację jednostki, a następnie środowiska: społecznego, 

kulturowego i przyrodniczego. A to zagraża już rozwojowi każdego konkretnego 

człowieka oraz społeczeństwa. 

I to są właśnie kwestie społeczne w pedagogice nie tylko w czasach współcze-

snych. 

Nas będą tylko interesować problemy, czy innymi słowy, trudności wychowaw-

cze, które występują współcześnie w naszej Ojczyźnie. Dla ich wydobycia na świa-

tło dzienne, a tym samym ukazania przyczyn i skutków oraz zaprojektowania środ-

                                                             
1 To stwierdzenie nadaje kierunek dalszym rozważaniom, które zajmą się wychowaniem 

człowieka jako jednostki. Natomiast jednostki jako zbiorowości stanowią społeczeństwo, 

którego jednym z fundamentalnych zadań jest umożliwienie ludzkiego współżycia [R.R.]. 
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ków zaradczych, została zadana praca pisemna studentom III roku pedagogiki 

w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie (punkt konsulta-

cyjny w Chojnie)
2
. 

Temat pracy: Podaj jeden z czynników brutalizacji życia społecznego doby 

współczesnej w Polsce 

 krótko opisz ten czynnik, 

 przedstaw jego skutki, 

 podaj środki zaradcze. 

Jak to zwykle bywa, prace miały różny zakres i poziom. Wydaje się jednak istot-

ne przedstawienie treści niektórych z nich – często prace obejmowały opis tego sa-

mego czynnika, lecz z nieco innym podejściem. 

Regina Brzezińska pisze: 

„Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do brutalizacji 

życia, który dotyka polskie społeczeństwo, jest kryzys rodziny”
3
. 

Jest to stwierdzenie dość istotne, ponieważ to rodzina jest fundamentem społe-

czeństwa. Praktyka życia dowodzi, że takie jest społeczeństwo, jakie są rodziny. 

Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji podaje, że dzieci przychodzą na świat 

i wzrastają w rodzinach rozbitych czy też niepełnych. Dość istotnym stwierdzeniem 

jest powszechność konkubinatu, a coraz mniej małżeństw zawieranych w oparciu 

o miłość, i to miłość, która jest nakierowana na dobro małżeństwa i rodziny. Coraz 

więcej jest rodzin, dla których najważniejszy jest pieniądz. Ten pieniądz przesłania 

wszystko rodzicom, dlatego też wszystkie siły kierują w kierunku jego zdobycia. Fi-

lozofia życia sprowadza się więc do tego, aby mieć jak najwięcej pieniędzy. Wtedy 

już nie ma czasu dla rodziny, a rodzice nie mają pojęcia, gdzie przebywają i co robią 

ich dzieci. 

Dalej podaje, że dzieciom nie powierza się żadnych obowiązków związanych 

z funkcjonowaniem rodziny. A skutki takiego stanu rzeczy to brak: wzorca osobo-

wego matki i ojca, miłości rozumianej jako relacja międzyosobowa nakierowana na 

dobro drugiego człowieka. Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że brak zasad moral-

nych u rodziców rodzi z zasady ich brak u dzieci. 

Jako środki zaradcze podaje, że głównie trzeba zmienić sposób myślenia u mło-

dych ludzi (najpierw trzeba zmienić u wychowawców, tak jak rodziców – R.R.). Na-

stępnie wskazać zasady moralne, które pozwolą przeżyć życie godne człowieka. 

Także rodzina nie może być pozostawiona sama sobie, lecz mieć wsparcie takich in-

stytucji, jak: szkoła, Kościół, ośrodki sportu. 

                                                             
2 Rok akademicki 2010/2011. Semestr VI. Przedmiot wykładany: Kwestie społeczne w pe-

dagogice. Napisanie pracy warunkowało zaliczenie tego przedmiotu [R.R.]. 
3 R. Brzezińska, Podaj jeden z czynników…, Archiwum autora artykułu (dalej AAUT), 

Szczecin 2011, s. 1. 
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Jako bardzo istotne widzi wyciąganie konsekwencji karnych z niewłaściwego za-

chowania się młodzieży – w sytuacjach, gdy to jest konieczne
4
. 

Zapoznajmy się teraz z wypowiedzią Danuty Konikowskiej. Otóż jako jeden 

z czynników brutalizacji życia społecznego podaje szkołę, która jest źródłem fru-

stracji tak dzieci, jak i młodzieży. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy widzi 

w przeładowaniu programów nauczania oraz w zbyt dużej różnego rodzaju form 

kontrolowania postępów nauczania, a także w nadużywaniu ocen niedostatecznych 

czy też miernych. 

Skutki takiego stanu to: brutalne zachowania uczniów, tworzenie grup rówieśni-

czych o zachowaniu jak wyżej. Stąd już krótka droga do palenia tytoniu, picia alko-

holu czy też narkotyków. 

Sięga też myślą dalej, gdyż widzi tę młodzież w roli: żony, matki, męża, ojca 

oraz pracownika. Stwierdza wręcz, że nie będą oni w stanie prawidłowo spełniać 

tych ról w społeczeństwie. 

Jako konkluzję podaje stan obecny społeczeństwa – domy dziecka przeładowane 

sierotami społecznymi, ludzie są nieszczęśliwi i trapią ich nerwice
5
. 

Środki zaradcze takiemu stanowi rzeczy podaje jako dość oryginalne, a miano-

wicie: 

„Chciałabym, aby nasze dzieci uczęszczały do szkoły, w któ-

rej przede wszystkim będą mogły rozwijać swe talenty. Na lek-

cjach muzyki dzieci uczyłyby się więcej śpiewu, to: narodowe 

pieśni, ballady, wesołe dziecięce piosenki. Mile widziana byłaby 

nauka na instrumentach muzycznych oraz nauka tańców. W pro-

gramie szkolnym mogłyby się znaleźć zajęcia z savoir-vivru… 

Użyteczne byłyby zajęcia zmierzające do kształtowania postaw 

prospołecznych”
6
. 

Jest to może zbyt utopijna wizja (jak zresztą sama autorka podaje), lecz po zasta-

nowieniu się można wysnuć pewne wnioski, które zastosowane w życiu mogą zmie-

nić stan społeczeństwa na lepszy. 

Po pierwsze: 

 kiedyś ludzie mówili, że w domu, z którego słychać śpiew, znajdziesz 

przyjaciela
7
. 

 muzyka łagodzi obyczaje
8
, 

                                                             
4 Ibidem, s. 1–3. 
5 D. Konikowska, Podaj jeden z czynników..., AAUT, Szczecin 2011, s. 1–2. 
6 Ibidem, s. 2–3. 
7 To jest po prostu mądrość życiowa ujęta w formę przysłowia, a przekazywana z pokolenie 

na pokolenie [R.R.]. 
8 To też jest prawda pedagogiczna i życiowa, ponieważ trudno jest sobie wyobrażać brutalne 

zachowania przy dźwiękach pięknego tanga, foxtrota czy też rumby. Nie jest przypadkiem, 
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 zajęcia z savoir-vivru są bardzo pożyteczne, jeżeli będą prowadzone przez 

odpowiednią osobę
9
. 

Z kolei Katarzyna Mikos jako jeden z czynników brutalizacji życia społecznego 

podaje sposób działania środków masowego przekazu, jak: telewizja satelitarna, in-

ternet, filmy na DVD oraz gry komputerowe. 

Media przedstawiają rzeczywistość jako pozbawioną wartości i autorytetów. 

Ukazywana jest różnego rodzaju przemoc jako wartości oraz sceny erotyczne. 

Skutki takiego stanu rzeczy są następujące: 

 przemoc jest akceptowaną normą społeczną
10

, 

 zbyt częste oglądanie scen brutalnych niweluje odporność na zło, a tym 

samym niszczy w człowieku to, co jest ludzkie
11

. 

Jako środek zaradczy podaje: 

 uświadamianie społeczeństwu od najmłodszych lat o często negatywnym 

oddziaływaniu środków masowego przekazu. 

Podstawową rolę przekazuje rodzinie, która winna kontrolować, co odbiera 

dziecko za pośrednictwem mediów
12

. 

Następna studentka Marta Tracz w swej wypowiedzi skupia się głównie na bar-

dzo łatwym dostępie do treści erotycznych i pornografii za pośrednictwem me-

diów
13

. 

                                                                                                                                                             
że dzisiaj muzyka „taneczna” jest taka, jaka jest. Dalszy opis tego zjawiska nie mieści się 

w temacie tego artykułu [R.R.]. 
9 Rzeczywiście znajomość zwyczajów i form towarzyskich, czyli po prostu zasad grzeczno-

ści, bardzo ułatwia życie jednostce, jak i całemu społeczeństwu. Swego czasu po to je usta-

lono i wprowadzono w życie, aby np. nerwice nie były chorobami społecznymi [R.R.]. 
10 Jest sprawą oczywistą, że człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. Nie żyje i nie dzia-

ła samotnie, gdyż jest z konieczności członkiem różnych wspólnot. Trzeba jednak zauważyć, 

że człowiek jako człowiek przerasta wszystkie wspólnoty, a więc jest najwyższą wartością 

życia społecznego. Dlatego też wszystkie społeczności i instytucje mają charakter służebny 

wobec niego samego. Taka jest ich istota. i teraz dotykamy sedna problemu uwypuklonego 

przez autorkę, a mianowicie – jakie są powszechnie uznawane normy moralne przez społe-

czeństwo, takie też są często systemy polityczne i gospodarcze. W następstwie takie też są 

społeczności i instytucje. Trzeba zauważyć, że żyć się da tylko w ładzie humanistycznym, 
który odpowiada godności osoby ludzkiej. To potwierdza historia, która jest nauczycielką 

życia i dostarcza cennego materiału dla pedagogiki. To jest też jedna z kwestii dla współcze-

snej nam pedagogiki [R.R.]. 
11 To można podać przykład z życia wzięty, a dość dobrze ilustrujący to, co autorka ma na 

myśli. A mianowicie, tygrys czy lew zabija, bo taka jest jego natura. Musi to robić, aby żyć. 

Natomiast zabójstwo człowieka rodzi się najpierw w „sercu” zabójcy, a potem następuje re-

alizacja. Pewien mądry człowiek kiedyś powiedział: „zepsute »serce« psuje rozum, a nie 

odwrotnie”. Autentyczność tego przekazu potwierdza obserwacja życia, bowiem człowiek 

umysłowo chory często posiada „serce” szlachetne. To psucie „serc” jest właśnie jedną 

z poważnych kwestii dla współczesnej pedagogiki [R.R.]. 
12 K. Mikos, Podaj jeden z czynników…, AAUT, Szczecin 2011, s. 1–3. 
13 M. Tracz, Podaj jeden z czynników—, AAUT, Szczecin 2011, s. 1. 
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Wypada w tym miejscu rozróżnić obydwa pojęcia dla jasności rozważań. A mia-

nowicie: 

 erotyka to tematyka miłosna, sprawy miłości zmysłowej
14

, 

 pornografia to utwory literackie, filmy, rysunki itp. o treści wulgarnie ero-

tycznej, obliczona na wywołanie podniecenia seksualnego
15

. 

Teraz dalsze rozważania autorki będą wydawać się jaśniejsze. 

Jako skutek oglądania scen pornograficznych podaje, że jest to sprowadzanie 

ludzkiej seksualności do najniższego poziomu oraz do szukania doznań w tej dzie-

dzinie o coraz większej sile, co może prowadzić do wszelkiego rodzaju dewiacji 

i perwersji, a także uzależnienia. Z kolei konieczność zaspokojenia tego uzależnie-

nia często prowadzi do brutalizacji życia
16

. 

Podaje dość ciekawe spostrzeżenia, że im odbiorca jest młodszy, tym większa 

jest demoralizacja. Objawia się ona między innymi tym, że u dziewcząt powoduje 

lęk przez mężczyzną oraz małżeństwem (warto to mieć na uwadze, że rodzina jest 

podstawową komórką społeczną i to od jej kondycji zależy głównie wartość społe-

czeństwa – R.R.). U chłopców wywołuje chęć wykorzystywania słabszych oraz wej-

ście często na drogę przestępstw na tle seksualnym. 

Jeżeli chodzi o małżeństwo, to także widzi zagrożenie jego jakości i trwałości, 

ponieważ jedna ze stron (częściej mężowie) chce przenosić takie zachowania na 

współżycie cielesne, które winno być źródłem miłości i porozumienia małżonków, 

a nie ich degradacji, co w efekcie niszczy ich jako osoby. Patrzy też dalej, uważa 

bowiem, że pornografia prowadzi do naruszania prawidłowych relacji między ludź-

mi (które powinny być oparte na prawdzie i miłości rozumianej jako świadczenie 

dobra drugiej osobie na każdym odcinku życia – R.R.), co powoduje zamknięcie się 

człowieka na wartości godne jego istoty. Stan taki powoduje osłabienie fundamentu 

moralnego społeczeństwa. 

Jako środki zaradcze podaje: 

„(…) chciałabym zwrócić szczególną uwagę na kilka wpływo-

wych sektorów, które mogą i powinny w skuteczny sposób za-

działać w tej sprawie: środki przekazu, rodzice, wychowawcy, 

władza cywilna itd.”
17

. 

Jest to stwierdzenie dość ogólne, lecz po zastanowieniu się można dostrzec, o co 

konkretnie chodzi autorce. 

Praca Sebastiana Bukowskiego jest też dość ciekawa, bowiem w sposób bardzo 

oryginalny widzi czynnik brutalizacji życia społecznego doby współczesnej. 

                                                             
14 Popularny Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2002, s. 194. 
15 Ibidem, s. 725. 
16 Z mojego długoletniego doświadczenia jako doradcy rodzinnego wynika, że prawie 

w 100% taki właśnie jest skutek [R.R.]. 
17 M. Tracz, op. cit., s. 1–3. 
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Mianowicie najpierw trzeba mieć pojęcie, kim jest człowiek i jaki jest cel jego 

życia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wychodzi od personalistycznej wizji czło-

wieka będącego w relacji osobowej z Bogiem. Tę relację widzi jako sens ludzkiej 

egzystencji. Ta relacja niejako z konieczności (lecz przy zachowaniu wolności 

człowieka – R.R.) pociąga człowieka do kroczenia drogą miłości 

i odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. Tę drogę widzi jako uniwersalną dla 

każdego człowieka. Widzi także, i to słusznie, że człowiek posiada też słabości, 

w wyniku których nie zawsze może podążać tą drogą. Dostrzega jednak Boga, który 

przebaczy, zrozumie i pomoże powrócić na drogę miłości (autor ma tu na myśli sa-

krament pokuty i pojednania – R.R.). 

Aby jednak to wszystko mogło się dokonać, należy człowiekowi ukazać sens 

i cel życia w powiązaniu z religią katolicką. A to już się mieści w roli współczesne-

go pedagoga, który winien ukazać wychowankom, że ich życie powinno być oparte 

na wartościach. To miłość, odpowiedzialność oraz szacunek dla siebie i innych lu-

dzi. Dalej podaje, że fundamentalną rolę ma tu do spełnienia rodzina, którą powinno 

się wspierać w procesie wychowania. Jako konkluzję podaje, że jeżeli: dobrze, od-

powiedzialnie i rozumnie zostanie wychowane młode pokolenie, wtedy brutalizacja 

stopniowo zaniknie
18

. 

W oparciu o powyższe wypowiedzi wydaje się słuszne pokrótce rozważyć za-

gadnienia sensu i celowości życia człowieka, ponieważ rzuci to dodatkowe światło 

na poruszone zagadnienia. A więc jaki jest sens i cel życia człowieka (bo od tego też 

powinien być uzależniony proces wychowania)? Czego człowiek w życiu szuka? 

Najpierw popatrzmy spokojnie na bieg życia przyrody. Już pobieżna obserwacja 

pokazuje, że jednym z najistotniejszych praw przyrody jest celowość. Spotykamy ją 

na każdym kroku, ponieważ rozwojem i każdą istotą podległą rozwojowi rządzi cel, 

któremu ona służy. Istoty niższe od człowieka same wrodzone siły popychają do ich 

celów w sposób nieraz ślepy. A więc jeżeli wszystkie istoty niższe od człowieka po-

siadają cel swojej egzystencji i do niego dążą, to zdrowy rozsądek nakazuje uznać, 

że człowiek jako istota najwyższa i zdolna rozpoznać sens swojego życia – taki cel 

musi mieć. 

Rozważmy teraz, czego właściwie człowiek szuka we wszelkich przedsięwzię-

ciach życiowych? Odpowiedź jawi się jedna: aby pod każdym względem było mu 

dobrze. Czyli innymi słowy – szuka szczęścia. 

A cóż to jest szczęście? To bardzo głębokie zaspokojenie pragnień – aby pod 

wszelkimi względami było mu dobrze. Te pragnienia są siłą napędową całej ludzkiej 

egzystencji, od jednego czynu do drugiego. Osiągając to, co założyliśmy, stwier-

dzamy, że jeszcze nam czegoś brakuje do szczęścia, i tak jest w życiu bez końca. 

                                                             
18 S. Bukowski, Podaj jeden z czynników…, AAUT, Szczecin 2011, s. 1–3. 
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Teraz dotykamy sedna sprawy – czy rzeczywiście istota tak doskonała nie miała-

by swego celu ostatecznego, jak całość stworzeń, które służą człowiekowi do zaspo-

kojenia jego potrzeb? Czy te najdoskonalsze stworzenie nie ma do spełnienia wła-

snego zadania, własnego celu? 

Rozum nakazuje mniemać, że i człowiek winien mieć jakiś swój własny cel, 

wyższy od innych stworzeń. Że tak właśnie jest, świadczy poruszone już zagadnie-

nie szczęścia, do którego człowiek stara się dążyć. 

Dokonajmy teraz przeglądu dóbr, w których ludzie szukają szczęścia. Doko-

najmy tego w sposób obiektywny, czyli wolny od uprzedzeń. Teraz będzie chodzić 

o to, aby odnaleźć ten przedmiot, który jest w stanie dać szczęście człowiekowi. 

Otóż, aby ten przedmiot mógł dać pełnię szczęścia, to: 

 po pierwsze, powinien być celem zupełnie ostatecznym, 

 po wtóre, powinien być dobrem doskonałym, to znaczy być w stanie za-

spokoić wszystkie, dosłownie wszystkie aspiracje człowieka, 

 po trzecie, powinien wykluczać wszelkie zło, niedostatek oraz być możli-

wy do uzyskania wszystkim ludziom. 

W oparciu o powyższe dość szybko można się zorientować, że żadne z dóbr 

świata nie jest w stanie odpowiadać warunkom powyższym i dlatego nie może być 

celem ostatecznym człowieka. 

Rozum nakierowuje nas do rozejrzenia się za takim dobrem poza granicami życia 

doczesnego. 

Z pełnym szacunkiem dla wszystkich, zachęcam do refleksji (lecz bez uprze-

dzeń) nad tym stwierdzeniem. 

Z wypowiedzi S. Bukowskiego wynika, że słuszne jest uwzględnienie w procesie 

wychowania tzw. pedagogikę integralną – opartą na realistycznym i całościowym 

rozumieniu człowieka. 

Podsumowując wypowiedzi studentów oraz rozważania nad nimi, wydaje się po-

żyteczne przytoczenie słów Arystotelesa o wychowaniu i dzielności etycznej: 

„Trudno jednak już od młodości znaleźć właściwe przewodnictwo 

na drodze do dzielności etycznej, jeśli prawa, w myśl których otrzy-

mało się wychowanie, nie są takie, jak trzeba; życie bowiem umiar-

kowane i opierające się pokusom na ogół nie jest przyjemne dla lu-

dzi, zwłaszcza młodych. Dlatego prawa muszą nakazywać, jakie ma 

być wychowanie i wykształcenie; bo nie będą już przykre, jeśli wejdą 

w przyzwyczajenie
19

. 

                                                             
19 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 

s. 296. 
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Dzielność etyczna to według Arystotelesa trwała dyspozycja, która uzdalnia 

człowieka do bycia dobrym i należycie spełniającym funkcje właściwe człowieko-

wi
20

. 

Na zakończenie można więc znów powrócić do tego, co było powiedziane na po-

czątku – każdy człowiek powinien postępować po ludzku, i to jest właśnie dziedziną 

wychowania. 

W ten sposób wydaje się słusznym i koniecznym spojrzeć na kwestie społeczne 

w pedagogice doby współczesnej w Polsce. 

 

 

Słowa kluczowe:  człowiek, rodzina, społeczeństwo, kwestie w pedagogice 

 

Summary 

Social issues in contemporary pedagogy in Poland  

The article is based on the assignment papers of 3
rd

 year pedagogical students and 

concerns some of the factors which cause the brutalisation of social life in contem-
porary Poland. These factors include: 

 The crisis of a family, 

 The crisis of school, 

 Information provided by the media, 

 Lack of a personal relationship with God. 

The results of these phenomena and remedies against them are also discussed. The 

conclusion of this reflection presents a perspective on social issues in the pedagogy 
of contemporary Poland.  

    Keywords: human, family, society, pedagogical issues 

 

 

 

 

                                                             
20 Ibidem, s. 111. Jest tu zawarty zręb pedagogiki, do którego ludzkość zawsze będzie, lub co 

najmniej powinna, wracać [R.R.]. 
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MACIEJ SOKOŁOWSKI-ZGID 

„MYŚLĘ, WIĘC JESTEM”                                                     

– PROBLEM BŁĘDNEGO KOŁA                                           

W KARTEZJAŃSKIM COGITO                                  
(WYBÓR KRYTYKI) 

Przyglądając się kartezjańskiemu stwierdzeniu „cogito ergo sum”, nie sposób 

uwolnić się od przeświadczenia, że jego znaczenie jest szersze, niż mogłoby to 

wypływać z powierzchownej interpretacji. Nie można oczywiście odmówić 

rewolucyjnego znaczenia w dziejach metafizyki, jakie miało to stwierdzenie, jednak 

prawdziwą wagę cogito ujawnia nam dopiero jego krytyka podejmowana przez 

licznych filozofów zarówno współczesnych Kartezjuszowi, jak i żyjących kilka 

wieków później.  

 Kluczem do zrozumienia cogito jest wątpienie, a ściślej to, co określa się 

mianem sceptycyzmu metodycznego. Specyfika kartezjańskiego wątpienia polega 

na tym, iż był ono szczególnego rodzaju – zwątpienie było bowiem nie rezultatem, 

ale punktem wyjścia głoszonym w celu uzyskania pewności. Widzimy więc, że ce-

lem Kartezjusza było znalezienie twierdzenia, któremu bez żadnych wątpliwości 

przysługiwałby predykat prawdziwości, a za najlepszą metodę do jego osiągnięcia 

uznał konsekwentne wątpienie we wszelkie twierdzenia o istnieniu. Metoda ta do-

prowadziła go do konstatacji, iż „(…) prawda: »myślę, więc jestem« jest tak mocna 

i pewna, że wszystkie najbardziej skrajne przypuszczenia sceptyków nie zdolne są 

jej obalić (…)”
1
. W rezultacie Kartezjusz uznał owo twierdzenie za pierwszą zasadę 

swojej filozofii. Nie ma więc wątpliwości zarówno co do tego, jak wielką wartość 

przypisywał Kartezjusz cogito, jak i do nierozłączności myślenia z istnieniem, które 

konsekwentnie przyjmował w swojej filozofii. Jasne jest też, że dla części jego filo-

                                                             
1 R. Descartes, Rozprawa o metodzie, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2002, s. 32. 
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zoficznych oponentów liczne argumenty mające potwierdzić słuszność „myślę, więc 

jestem” były po prostu niewystarczające. Aby jednak lepiej zrozumieć, na czym po-

legała polemika z cogito, należy przyjrzeć się uważnie samej konstrukcji tejże myśli.  

Kartezjusz zdawał sobie sprawę z tego, że to, czego doświadczamy, może być 

jedynie złudzeniem, co najpełniej wyraża się w jego założeniu istnienia złośliwego 

demona, który miałby sterować nami tak, abyśmy pewni byli co do prawdziwości 

wszystkiego, czego doświadczamy  na skutek jego złośliwej działalności. Jednak jak 

twierdzi filozof, nie może on oszukać nas, co do tego, że myślimy. Nawet jeśli my-

ślimy fałszywie, to fakt myślenia pozostaje dla nas jak najbardziej realny. Te ele-

mentarną zasadę cogito interesująco ujmuje Blackburn: „Mogę myśleć, że właśnie 

jadę na nartach, podczas gdy wcale nie jadę, ponieważ na przykład śnię o tym albo 

łudzi mnie złośliwy duch. Jednak nie mogę myśleć, że myślę, kiedy nie myślę. Po-

nieważ w tym wypadku (ale tylko w tym) sam fakt, że myślę, że właśnie myślę, 

gwarantuje, że myślę. Jest sam w sobie przykładem myślenia”
2
. 

 Wszystko to nie chroni jednak „cogito ergo sum” przed krytyką dotyczącą 

samej struktury stwierdzenia. Można ją bowiem potraktować jako sylogizm, w któ-

rym brakuje przesłanki większej. Zarzut ten wysunął między innymi Pierre Gassen-

di, francuski filozof prowadzący z Kartezjuszem ożywioną polemikę. Według niego 

rozumowanie: „cogito ergo sum” zakłada istnienie wcześniej uznanych prawd. Aby 

bowiem stwierdzić: „Myślę, więc jestem”, należy uprzednio zgodzić się ze stwier-

dzeniem o postaci „Ten kto myśli, jest”. Oczywiście Kartezjusz zdawał sobie spra-

wę, że na gruncie logiki jego rozumowanie może zostać obalone przy pomocy tego 

i podobnych mu argumentów. Kartezjusz uważał jednak, że istnienie nie wynika 

z myślenia na drodze zwykłego sylogizmu. Twierdził, iż to prosty ogląd umysłu, 

ujęcie „cogito ergo sum” jako coś oczywistego i jasnego jest sposobem 

na udowodnienie jego prawdziwości. W Odpowiedziach na zarzuty drugie pisze: 

„Tak samo, gdy ktoś mówi: myślę, więc jestem, czyli istnieję, nie wyprowadza ist-

nienia z myślenia drogą sylogizmu, lecz poznaje prostym oglądem umysłu jako 

rzecz oczywistą, jak się okazuje z tego, że gdyby tę [zasadę] wyprowadzał na drodze 

sylogizmu, powinien by był znać wprzód tę przesłankę większą: wszystko to, co 

myśli, jest, czyli istnieje; niewątpliwie jednak uczy się jej raczej na podstawie tego, 

co sam w sobie doświadcza, że [mianowicie] nie może tak być, by myślał, jeśliby 

nie istniał. Taka jest bowiem natura naszego umysłu, że wytwarza on twierdzenia 

ogólne na podstawie poznania rzeczy szczegółowych”
3
. Widzimy więc, że Karte-

zjusz nie dostrzega w tym miejscu błędnego koła, co więcej, mocno podkreśla , że 

jego stanowisko nie implikuje sprzeczności. Zwraca również uwagę, że podstawą 

„cogito ergo sum” nie jest  zdanie „wszystko, co myśli, jest”, a więc „myślę, więc 

                                                             
2 S. Blackburn, Myśl. Zaproszenie do filozofii, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2002, s. 41. 
3 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii. Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora, 

Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2001, s. 138. 



MACIEJ SOKOŁOWSKI-ZGID 

 

- 96 - 
 

jestem” nie ma za podstawę prawdy, która byłaby przesłanką większą sylogizmu 

ujętego zakresowo
4
. Argumentację Kartezjusza podjął wiele wieków później wybit-

ny badacz jego filozofii,  Ferdinand Alquié. Uważał on, że Kartezjusz ma podstawy, 

by twierdzić, że „cogito ergo sum” nie jest wyłącznie rozumowaniem dyskursyw-

nym, a tym samym traktować zdanie Gassendiego, według którego twierdzenia 

szczegółowe wywodzą się z twierdzeń ogólnych, jako błędne
5
. Alquié określił sta-

nowisko Kartezjusza mianem indukcji w tym sensie, że ujęcie umysłem cogito 

i prawdy, która z niego wynika, umożliwia dopiero całkowite poznanie warunków 

tejże prawdy. Kartezjańskie „cogito” jest więc w jego interpretacji w związku ko-

niecznym z „sum”, a „ergo” występuje tu jedynie jako łącznik, który nie powinien 

zdaniem Kartezjusza i jego kontynuatorów implikować interpretacji logicznej.  

 Innego rodzaju zarzut wysunął przeciwko kartezjańskiemu „cogito” Kant. 

Twierdził on, że „cogito, ergo sum” jest po prostu tautologią, oba człony „cogito” 

i „sum” są po prostu tym samym, przy czym „cogito” jest zdaniem empirycznym 

zawierającym w sobie zdanie „ja istnieję”. W swej argumentacji Kant zdawał się nie 

dostrzegać zaleceń Kartezjusza mających wskazać w jego mniemaniu słuszną inter-

pretację „cogito”. Posługiwał się on bowiem, podobnie jak Gassendi, interpretacją 

logiczną, odwołującą się do sylogizmu. Twierdził on, że istnienie nie może wynikać 

ze zdania „Ja myślę”, bowiem musiałaby poprzedzać go przesłanka „Wszystko, co-

kolwiek myśli, istnieje”. Zgoda na taką interpretację „cogito”, razem z jego prze-

słanką, powoduje, że „(...) własność myślenia czyniłaby wszystkie istoty, które ją 

posiadają, istotami koniecznymi”
6
. Również określenie zdania „Ja myślę” jako em-

pirycznego podkreśla to, że w oczach Kanta kartezjańskie „cogito” obarczone było 

błędem. Kant bowiem uważał, że „ja” w tymże zdaniu jest czysto intelektualne, 

a całe zdanie wyraża nieokreśloną naoczność empiryczną, wrażenie czy też intuicję. 

W komentarzu do wykładu o paralogizmach czystego rozumu pisał: „Nieokreślone 

spostrzeżenie oznacza tylko coś realnego, co zostało dane, i to tylko dla myślenia 

w ogóle, lecz nie jako zjawisko, ani też jako rzecz sama w sobie (noumenon), lecz 

jako coś, co naprawdę istnieje i jako takie jest wyznaczone w zdaniu » Ja myślę«. 

Należy bowiem zauważyć, że jeżeli zdanie »Ja myślę« nazwałem zdaniem empi-

rycznym, to nie chciałem przez to powiedzieć, iż » Ja« jest w tym zdaniu przedsta-

wieniem empirycznym. Przeciwnie jest ono czysto intelektualnym [przedstawie-

niem], ponieważ należy do myślenia w ogóle”
7
. 

 Interesującą krytykę kartezjańskiego „cogito” przeprowadził również Fry-

deryk Nietzsche. Podobnie jak jego poprzednicy zarzuca Kartezjuszowi popadnięcie 

w błędne koło. Aby spójnie utrzymywać przekonanie, że „Ja istnieję”, trzeba 

                                                             
4 Vide. F. Alquié, Kartezjusz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1989, s. 82. 
5 Vide ibid., s. 82. 
6 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2001, s. 363.  
7 Ibid., s. 363. 
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uprzednio przyjąć, że to, co myśli – istnieje, co według niego jest stosowaniem tezy 

jako przesłanki dowodu. W pierwszej części dzieła Poza dobrem i złem zatytułowa-

nej „O przesądach filozofów” Nietzsche pisze : „Niech lud wierzy, że poznać, to 

znać do końca, filozof musi powiedzieć: gdy rozkładam proces, który swój wyraz 

znajduje w zdaniu »ja myślę«, to otrzymuję szereg śmiałych twierdzeń, których uza-

sadnienie jest trudne, a być może niemożliwe – na przykład, że to ja jestem tym, kto 

myśli, że w ogóle musi istnieć coś, co myśli (…)”
8
. Najciekawsze jest jednak to, 

w jaki sposób Nietzsche traktuje „cogito”. Uważa on, że nieporozumieniem jest łą-

czenie orzeczenia „myśli” z podmiotem, implikuje to postrzeganie myślenia jako 

czynności. Wskazuje też na liczne próby kamuflażu, których podejmują się filozo-

fowie, aby odwrócić uwagę od tego, że przypisywanie „cogito” do „ja” jest co naj-

wyżej „tylko założeniem, twierdzeniem, a w żadnym razie »bezpośrednią pewno-

ścią«”
9
. Nietzsche określał to przywiązanie do przypisywania „cogito” podmiotu 

„gramatycznym nawykiem”
10

.  

Założenie Kartezjusza, że jeśli są myśli, to jest i myśliciel, uznać trzeba w tym 

świetle również jako wikłanie się w błędne koło. Kartezjusz bowiem myślenie wią-

zał właśnie nierozdzielnie z podmiotem. Jeśli więc w „cogito” zawiera się według 

Kartezjusza „ja”, to „sum”, „ja jestem” nie jest tezą, tylko przesłanką. Być może 

jednak jest to tylko kwestia języka, jakiego używa się do opisania rozumowania. Ni-

gel Warburton, powołując się na Ayera, pisze: „Może to tylko nasz język ma taką 

strukturę, która sprawia, że wierzymy, iż każda myśl wymaga myśliciela. Być może 

»I« w wyrażeniu »I think« jest tego samego rodzaju, co »It« w »It is raining« i nie 

odnosi się do niczego”
11

. 

Aby oddać Kartezjuszowi sprawiedliwość, zauważyć należy, że wielokrotnie 

podkreślał on, aby nie odczytywać jego „cogito ergo sum” przez pryzmat logiki. 

Chciałby raczej, aby oznaczało ono „Ja, który myślę, jestem cząstką myśli”
12

, co de-

terminuje rozumienie cogito w sposób nieobciążony zarzutami stawianymi chociaż-

by przez Gassendiego.  

 Analizując problem błędnego koła w kartezjańskim „cogito”, zauważyć 

można dwa sposoby podejścia. Na sposób logiczny interpretowali je zwykle jego 

przeciwnicy, bez wątpienia struktura samej myśli, jak i argumentacja Kartezjusza 

zawiera wiele niejasności, które wyraźnie przebijają spod pozornej prostoty 

i jasności tegoż stwierdzenia. Inne podejście prezentował sam autor, który postulo-

wał podejście całościowe, w którym „»Myśl« (...) zamiast przejawiać się jako strona 

                                                             
8 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2005, s. 23. 
9 Ibid., s. 24.  
10 Vide ibid., s. 24. 
11 N. Warburton, Filozofia od podstaw, Fundacja Alatheia, Warszawa, 1999, s. 134–135. 
12 H. Lefebvre, Kartezjusz, Książka i Wiedza, Warszawa, 1950, s. 176. 
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działalności myślącego podmiotu, zastyga u boku podmiotu, który ustala się jako akt 

»czysty« – i krzepnie w abstrakcyjną istność, w myśl w ogóle (...)”
13

. 

 

Słowa kluczowe: cogito, błędne koło, Kartezjusz 

 

Summary 

‘I think, therefore i am’- the vicious circle in Cartesian Cogito (selected criticism) 

The article discusses two approaches to the issue of a vicious circle in the Cartesian 
claim “I think, therefore i am”: a logical approach and a holistic approach. The logi-

cal approach points at logical fallacies in the structure of Descartes’ thought and ar-

gumentation, whereas the holistic approach shows that a thought is not a product of 
a thinking subject, but a pure act of an abstract existence. The paper also presents the 

most crucial criticisms against the Cartesian idea of cogito.  

Keywords: cogito, vicious circle, Descartes 

  

                                                             
13 Ibid., s. 177. 
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MACIEJ SOKOŁOWSKI-ZGID 

IDEA NIESKOŃCZONOŚCI W POGLĄDACH 

NOWOŻYTNYCH FILOZOFÓW                                           

- UJĘCIE KARTEZJUSZA, MALEBRANCHE’A, 

SPINOZY, LEIBNIZA i PASCALA 

 Idea nieskończoności w filozofii nowożytnej nigdy nie była traktowana 

przez ówczesnych myślicieli jedynie jako zagadnienie czysto matematyczne, 

wiązała się natomiast często z opisem relacji człowieka ze światem i Bogiem, a więc 

stanowiła przede wszystkim kwestię metafizyczną i religijną. Wiązała się także 

ściśle z całym systemem filozoficznym myśliciela i tylko w taki sposób może być 

badana. Rozważając pojęcie nieskończoności, nie da się więc uciec od pojęcia Boga 

czy rzeczywistości jako takiej, zawsze bowiem w swoisty sposób odnosiła się ona 

do owych pojęć. 

 Analizując  rozważania Kartezjusza o nieskończoności, wyjść należy od 

określenia relacji między ideą a ideatum. Uważał on, że wszelkie rzeczy oraz poję-

cia, zarówno matematyczne, jak i moralne, są obecne w człowieku dzięki ideom, 

przy czym podkreślał, że są one od nich różne. Idea nieskończoności miała jednak 

według niego cechę szczególną, przedmiot, do którego odnosiła się ta idea, czyli 

sama nieskończoność, przewyższała ideę nieskończoności, podczas gdy relacja mię-

dzy każdą inną ideą i jej ideatum charakteryzowała się swoistego rodzaju odpowied-

niością, o której  Lévinas pisał: „(…) w przypadku rzeczy możliwa jest całkowita 

koincydencja ich rzeczywistości »obiektywnej« i »formalnej«; wszystkie idee poza 

ideą nieskończoności mogłyby być ostatecznie naszym wytworem”
1
. Już w tym 

miejscu można zauważyć, że Kartezjusz wyraźnie opowiada się za odrębnością ist-

                                                             
1 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 39. 
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nienia nieskończoności, a swój argument opiera właśnie na „skończoności bytu po-

siadającego ideę nieskończoności”
2
. 

Istotna dla zrozumienia problemu nieskończoności u Kartezjusza jest również lo-

giczno-ontologiczna zasada przyczynowości, ustalająca relacje między rzeczywisto-

ścią obiektywną idei nieskończoności a rzeczywistością formalną podmiotu
3
. We-

dług niego nie może być więcej rzeczywistości w skutku niż w przyczynie. Konse-

kwentnie, nadmiar rzeczywistości w skutku miałby za przyczynę nicość, co musi 

być oczywiście fałszem. Dla Kartezjusza oczywiste jest również to, że dokonując 

aktu autorefleksji, odnajdujemy w sobie liczne niedoskonałości, ale również aspira-

cje bycia czymś lepszym i doskonalszym, w czym za wzór stawiamy sobie Boga. 

W Medytacjach o pierwszej filozofii pisze, że „Pod nazwą Boga rozumiem pewną 

substancję nieskończoną, niezależną, o najwyższym rozumie i mocy, która stworzyła 

mnie samego i wszystko inne co istnieje, o ile istnieje. Otóż te wszystkie przymioty 

są tak wielkie, że im uważniej się nad nimi zastanawiam, tym bardziej niemożliwym 

mi się wydaje, by mogły pochodzić ode mnie samego”
4
. W idei nieskończoności 

znajdujemy więc, zdaniem Kartezjusza, dowód na istnienie Boga. Jeśli mamy w sobie 

idee substancji nieskończonej, sami będąc jednak substancją skończoną, przyczyną jej 

nie możemy być my sami, a jedynie istota posiadająca atrybut nieskończoności. Dla-

tego też Kartezjusz podkreśla konsekwentnie, że to, co odróżnia nieskończoność od 

skończoności, jest bytem rzeczywistym i pozytywnym, natomiast ograniczenie, które 

jest powodem różnicy między skończonością a nieskończonością, jest niebytem
5
. 

 W odmienny sposób podchodził do zagadnienia idei nieskończoności Nicolas 

Malebranche. Skupiając się na nieskończoności w wielu dziedzinach nauk, Malebran-

che doszedł do wniosku, że nieskończoność jest pierwotniejsza i pozytywniejsza od 

skończoności Jednak dla zrozumienia jego podejścia do idei nieskończoności klu-

czowe wydaje się inne niż u Kartezjusza rozumienie roli idei wrodzonych. Uważał 

on, że nie mogą one stanowić podstaw dla naszej wiedzy, twierdząc jednocześnie, że 

wszystkie rzeczy widzimy w Bogu
6
. Analizując następnie to, co francuski filozof 

twierdził o istocie najwyższej, zauważamy, że przypisuje on mu nieskończoność, nie-

ograniczoność i absolutną doskonałość. Zdaniem Malebranche’a idea nieskończono-

ści powstaje w nas podczas rozmyślania o Bogu, a ponieważ przez niego poznajemy 

także rzeczy skończone, są one po prostu jedynie fragmentami rzeczywistości nie-

skończonej i nie posiadają bytowej samodzielności. Nieskończoność więc, w filozofii 

                                                             
2 Ibid., s. 39. 
3 Vide F. Alquié, Kartezjusz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989, s. 95. 
4 R. Descartes, Medytacja trzecia, [w:] R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii. Zarzuty 

uczonych mężów i odpowiedzi autora, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001. 
5 Vide R. Descartes, Descartes do Hyperaspistesa, [w:] R. Descartes, Zarzuty i odpowiedzi 

późniejsze, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004, s. 29.  
6 H.M. Bracken, Nicolas Malebranche, [w:] R.H. Popkin (red.), Historia filozofii Zachodniej, 

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 406. 
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Malebranche’a, nie jest niedostępna poznaniu, choć poznajemy ją jedynie poprzez 

skończoność, będącą jej częścią. W dialogu O Bogu i Jego atrybutach pisze on: „(…) 

Jestem pewien, że widzę nieskończoność. A zatem nieskończoność istnieje, ponieważ 

ją widzę, a mogę ją widzieć tylko jako taką. Ponieważ mój umysł jest skończony, tak-

że moje poznanie nieskończoności jest skończone”
7
. 

 W filozofii Benedykta Spinozy rozumienie nieskończoności jest ściśle po-

wiązane ze specyficznym ujęciem Boga, którego nie wiązał on z istotą osobową, 

a określał jako  nieskończona substancja, jako to, co rzeczywiste. Z konieczności więc 

należy sobie przedstawiać Boga jako to, co nieograniczone i nieskończone. Nasze 

umysły są zdolne poznawać Boga, czyli rzeczywistość, jedynie na dwa sposoby, jako 

nieskończoną rozciągłość i nieskończoną myśl. Jednak jego natura wyraża się w nie-

skończoną liczbę sposobów, jest więc rzeczywistość nieskończona w nieskończoności 

swoich atrybutów. W Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej Spinoza pisze 

więc: „(…) jestestwo bezwzględnie nieskończone musi być koniecznie określone jako 

jestestwo, składające się z nieskończonej ilości przymiotów, z których każdy wyraża 

jakąś treść wieczną i nieskończoną”
8
. Koncepcja Spinozy rodzi pewne wątpliwości co 

do możliwości poznania nieskończoności przez umysł ludzki. Wiadomo, że człowiek 

jest w stanie objąć umysłem ideę nieskończoności wyrażoną poprzez ideę rozciągło-

ści, jednak problem pojawia się, gdy rozważamy stosunek myśli do nieskończonej 

ilości pozostałych atrybutów rzeczywistości. Fuller stwierdza, że „Sposób, w jaki pi-

sał Spinoza do swego oponenta nazwiskiem Tschirnhausen, podaje myśl, że każdy 

atrybut jest ujmowany przez odpowiednią formę myślenia; to mogłoby nasunąć kon-

cepcję, że w obrębie samej myśli istnieje nieskończona liczba myślących atrybutów, 

z których każdy pozostaje do jednego z nieznanych nam atrybutów w takim stosunku, 

jak nasza myśl do atrybutu rozciągłości, który jedynie zna”
9
. Możliwe również, że 

Spinoza sądził, iż nieznane nam atrybuty, choć nie znajdują się w zasięgu naszych 

umysłów, mogą być w jakiś sposób uchwycone przez ludzki intelekt. Problem ten 

pozostaje jednak nadal sporny. 

Zagadnienie nieskończoności u Spinozy można także rozpatrywać przez pryzmat 

dwóch poznawalnych umysłem ludzkim atrybutów: rozciągłość więc możemy okre-

ślać jako naturę niepodzielną albo też jako zbiór przedmiotów rozciągłych, łącznie 

posiadających ową naturę.  

W ten ostatni sposób Spinoza widzi wszechświat i nazywa ją modusem nieskoń-

czonym. Także myślenie tworzy indywidualne modi myślenia „(…) odpowiadające 

                                                             
7 N. Malebranche, O Bogu i Jego atrybutach, [w:] N. Malebranche, Dialogi o metafizyce 

i religii. Dialogi o śmierci, Wydawnictwo Antyk, Kęty, 2003, s. 143.  
8 B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, [w:] B. Spinoza, Traktaty, 

Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 471. 
9 B.A.G. Fuller, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1967, T. 2, s. 79. 
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zdarzeniom fizycznym; i Spinoza nazywa ją »nieskończonym modus myśli«, albo 

też »intelektem absolutnie nieskończonym«”
10

. 

 Leibniz rozważania dotyczące  pojęcia nieskończoności wyłożył z kolei 

w opozycji do Spinozy i Kartezjusza. Twierdził on, że nieskończoności w żadnym 

razie nie możemy rozumieć jako całości, podobnie jak o liczbie nieskończonej nie 

możemy myśleć jak o liczbie parzystej lub nieparzystej. Godził się on więc na ist-

nienie nieskończoności rzeczy, czyli na nieskończone zbiory, ale odrzucał nieskoń-

czoność świata, liczb i wielkości. Uważał, że Kartezjusz mylił się, mówiąc o nie-

skończonej podzielności materii, a na potwierdzenie swojej tezy daje swojej przy-

kład w Teodycei : „(…) przetnijmy na dwie równe części linię prostą BA za pomocą 

punktu C, część CA – za pomocą punktu D, część DA – za pomocą punktu E i tak 

w nieskończoność; wszystkie połowy BC, CD, DE itd. Tworzą razem całość BA; za-

tem powinna istnieć ostatnia połowa, ponieważ linia prosta BA kończy się na A. Ale 

ostatnia połowa to niedorzeczność, skoro bowiem jest ona linią, da się ją jeszcze 

przeciąć na dwie części”
11

. Ze słów tych jasno wynika, że Leibniz nie godził się na 

nieskończony podział, w czym stał w jawnej opozycji do poglądu Kartezjusza. Po-

dobnie odnosił się Leibniz do ciągu liczb, twierdząc, że każda liczba jest skończona  

i ściśle określona, a nazwanie czegoś nieskończenie małym lub nieskończenie wiel-

kim oznacza po prostu „wielkości, które można dowolnie przyjąć za małe lub duże, 

aby pokazać, że jakiś błąd jest mniejszy, niż wcześniej ustalono, czyli, że nie ma 

żadnego błędu”
12

. Leibniz dodaje jednak, że przywodząc na myśl ideę czegoś nie-

skończenie małego, możemy także mieć na myśli stan zanikowy lub początkowy ja-

kiejś wielkości w porównaniu do już ukształtowanych
13

. 

 Rozprawiając o idei nieskończoności Pascal wprowadził z kolei ontolo-

giczną antytezę bytu, wykraczając poza narzucony przez siebie samego „porządek 

rozumu”, który za podstawę przyjął rozumowania matematyczne i fizyczne
14

. Wy-

stępuje u niego bowiem pojęcie nieskończonej wielkości i małości, przy czym to 

ostatnie zakłada nieskończoność zjawisk, do których się odnosi. Kiedy twierdzimy, 

że wszelkie wielkości dają podzielić się w nieskończoność, jesteśmy nadal na grun-

cie  matematyczno-fizycznym, Pascal jednak posunął się dalej, twierdząc, że zostały 

one umieszczone między nieskończonością a nicością, wchodząc tym samym na 

grunt rozważań filozoficznych. Płużański uważa, że to ostatnie twierdzenie obarczo-

ne jest błędem, bowiem to, co odpowiada nieskończoności, jest skończonością, a nie 

                                                             
10 Ibid., s. 82. 
11 G.W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 101.  
12 Ibid., s. 102. 
13 Vide ibid., s. 102. 
14 Vide T. Płużański, Pascal, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 61. 
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– jak chciał Pascal – nicością. Z kolei przeciwieństwem nicości jest skończony lub 

nieskończony byt
15

.  

Interesujące jest w filozofii Pascala określenie relacji skończoności 

i nieskończoności. Dopóki pozostaje on w granicach nauk matematycznych, póki 

twierdzi, iż nawet nieskończenie mała wartość nie jest nicością, jednak Pascal – me-

tafizyk pisze już inaczej: „Skończoność unicestwia się w obliczu nieskończoności 

i staje się czystą nicością. Tak nasz duch w obliczu Boga; tak nasza sprawiedliwość 

wobec sprawiedliwości boskiej”
16

. Jest oczywiste, że Pascal nie posługuje się tu po-

jęciami matematycznymi, nadaje natomiast swojej wypowiedzi sens religijny, który 

określić ma relacje człowieka i Boga.  

Pascal czyni podobnie, próbując odnieść ideę nieskończoności do natury Boga. 

Twierdził on, że nie możemy Go poznać właśnie z racji jego bezgraniczności 

i nieskończoności. Jednak czytając Myśli, powinniśmy pamiętać, że „(…) pomiędzy 

nieskończonością matematyczną a nieskończonością bożą nie ma uzasadnionego 

przejścia, a poszukiwana przez Pascala analogia między tymi dwoma pojęciami 

okazuje się zawodna”
17

. Dlatego też poznawać Boga można jedynie przez wiarę 

i Jego chwałę, a nie przez analizę matematyczną, co zresztą dostrzegał przecież sam 

Pascal. Bóg jest jednak „nieskończenie niepojęty, ponieważ nie mając ani części, ani 

granic nie pozostaje do nas w żadnym stosunku”
18

. 

 Analizując kwestię idei nieskończoności, można zauważyć znaczące różnice 

w stanowiskach filozofów, których poglądy zostały tu zarysowane. Nieskończoność 

można traktować jako całość, rzeczywistość, lub zgodzić się z argumentacją Leibni-

za, która takie podejście określa jako fałszywe. Może ona opisywać świat za pomocą 

praw matematycznych, ale także służyć jako kategoria opisująca relację człowieka 

i Boga. Idea nieskończoności jest więc nie tylko różnie określana, ale przede 

wszystkim pełni w systemach filozoficznych filozofów nowożytnych odmienne 

funkcje. 

 

 

Słowa kluczowe: nieskończoność, filozofia nowożytna, Kartezjusz, Malebran-

che, Spinoza, Leibniz, Pascal 

 

Summary 

Infinity in the views of modern philosophers- Descartes, Malebranche, Spinoza, 

Leibniz, Pascal 

                                                             
15 Vide ibid,, s. 61. 
16 B. Pascal, Myśli, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1989, s. 230. 
17 T. Płużański, Pascal, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 63. 
18 B. Pascal, op. cit. , s. 231. 
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The article presents the idea of infinity in the views of modern philosophers: Des-

cartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz and Pascal. The differences in their ap-

proaches and their understanding of infinity is presented; infinity is defined here 
both as a whole as well as a reality – describing the world on the basis of mathe-

matical laws and being used as a category, which explains the relationship between 

a human and God. The aim of this paper is also to establish what role is played by 
these differently understood concepts of infinity in the philosophical systems of 

modern philosophers.  

Keywords: infinity, modern philosophy, Descartes, Malebranche, Spinoza, 

Leibniz, Pascal 
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KRYSTYNA BRONOWSKA 
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Małżeństwo i rodzina są tylko          

i wyłącznie tym, co sami z nich 

czynimy 

              Carlos Ruíz Zafón 

         Cień wiatru 

 

 

Dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym stale się przemieszczamy. Ruchli-

wość ta dotyczy wszystkich płaszczyzn życia. Podróżujemy, przemieszczamy się 

z miejsca na miejsce, poznajemy innych ludzi i inne kultury. Migracje ludności, 

choć znane od wieków, nie zawsze przynosiły tak wiele zmian jak teraz. Zmiany te 

polegają przede wszystkim  na rozszczelnieniu kręgów obcych dla nas kultur na tyle, 

byśmy mogli je poznawać i rozumieć. Jeszcze do niedawna niewiele wiedzieliśmy 

na temat społeczności romskich czy żydowskich w Polsce. Całkowicie obce były ich 

obyczaje i tradycje. Dziś nie tylko je znamy (przynajmniej w pewnej mierze), ale też 

możemy stwierdzić, że w rzeczywistości nie ma żadnych barier w zawieraniu mał-

żeństw przedstawicieli tych kultur z Polakami (Polkami). Mieszane małżeństwa pol-

sko-romskie, polsko-żydowskie, polsko-muzułmańskie stały się faktem. Znacznie 

rzadziej możemy mieć okazję do spotkań z Polakami innej rasy (zwykle czarnej). 

Obywatelki obcych państw (zwłaszcza Nigerii, Wietnamu, Korei Północnej czy Po-

łudniowej, Chin) często zawierają związki małżeńskie z obywatelami Polski. Rzecz 

jasna nie wszystkie te małżeństwa są trwałe, bowiem część z nich zwana jest „mał-

żeństwami na papierze”
1
. 

                                                             
1 „Małżeństwo na papierze” – określenie związku małżeńskiego zawartego wyłącznie w celu 

uzyskania prawa pobytu w Polsce przez cudzoziemca (por. także: Zgodnie z art. 10 ustawy 
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W Polsce nie brak kobiet wychowanych w zupełnie innych kręgach kulturowych. 

Muzułmanki kierują się nie tylko obowiązującymi prawami natury świeckiej, ale 

przede wszystkim prawem wiary, czyli takim, które wynika z Koranu. Europejski 

stereotyp muzułmanki nieodłącznie wiąże się z ograniczeniem praw kobiety, obo-

wiązkiem zakrywania twarzy i rodzenia dzieci oraz bezwzględnym posłuszeństwem 

wobec mężczyzny. 

                                                                                                                                                             
z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, 

z późn. zm.)) cudzoziemiec pozostający co najmniej trzy lata w związku małżeńskim zawar-

tym z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Wspólnot Europejskich, lub posiadający prawo stałego pobytu może na-

być obywatelstwo polskie, jeżeli w terminie określonym w art. 10 ust. 1a przedmiotowej 
ustawy złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decy-

zję o przyjęciu oświadczenia.  Kontrola celu zawarcia przez cudzoziemców związku małżeń-

skiego z obywatelami polskimi (tzw. małżeństwa mieszane) dokonywana jest natomiast 

w toku postępowań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, tzn. podczas 

rozpatrywania wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwoleń na zamieszkanie na czas 

oznaczony oraz zezwoleń na osiedlenie się. Z kolei uzyskanie kolejno zezwolenia na za-

mieszkanie na czas oznaczony, a następnie zezwolenia na osiedlenie się, stosownie do powo-

łanego wyżej art. 10 ustawy o obywatelstwie polskim, może stanowić drogę do uzyskania 

obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z osobą 

posiadającą obywatelstwo polskie. Dodatkowo kwestia celu zawarcia związku małżeńskiego 

w przypadku tzw. małżeństw mieszanych badana jest w toku postępowań w sprawach o wy-

dalenie, ponieważ na mocy art. 89 ustawy o cudzoziemcach decyzji o wydaleniu cudzoziem-
ca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela 

polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego WE i jego dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba 

że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia. W celu zwiększenia wy-

krywalności tzw. fikcyjnych małżeństw cudzoziemców z obywatelami polskimi, na mocy 

uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzo-

ziemcach oraz niektórych innych ustaw, do obowiązującej ustawy o cudzoziemcach zostanie 

dodany art. 11c przyznający funkcjonariuszom Straży Granicznej szersze uprawnienia w za-

kresie kontroli celu zawieranych przez cudzoziemców związków małżeńskich z obywatelami 

polskimi. Planowanym dniem wejścia w życia ww. nowelizacji jest dzień 1 stycznia 2009 r. 
Zgodnie z art. 264a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.) kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub uła-

twia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega 

karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W wyjątkowych wypadkach, 

gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złago-

dzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Wydaje się, iż hipoteza wskazanej normy 

prawnej obejmuje także przypadki zawierania małżeństw w celu legalizacji pobytu w Polsce. 

Przykłady czynności sprawczych wymienianych w piśmiennictwie prawniczym wskazują na 

możliwość zastosowania w takich przypadkach art. 264a Kodeksu karnego (por. Z. Ćwiąkal-

ski (w:) Kodeks karny. Część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117-277 K.k., Zakamy-

cze 2006, wyd. II). 

 



POLKI INNYCH KRĘGÓW KULTUROWYCH 

 

- 107 - 
 

W istocie prawda jest inna, albowiem zasady życia  wyznawców islamu są  ściśle 

określone przez sury Koranu i liczne hadisy. Analizując pozycję kobiety w świecie 

islamu, nie sposób nie dostrzec szczególnego znaczenia zderzenia cywilizacji, o któ-

rym tak trafnie napisał S.P. Huntington: „cywilizacje są organizacjami kulturowymi, 

a nie politycznymi, to nie one więc utrzymują porządek, ustanawiają sprawiedli-

wość, zbierają podatki, toczą wojny, negocjują traktaty czy też zajmują się innymi 

sprawami będącymi domeną rządów”
2
. 

Polskie muzułmanki działają nie tylko na rzecz własnego środowiska, ale też na 

rzecz innych. Starają się zachowywać tak, jak inne obywatelki naszego państwa. Je-

dyne, co je wyróżnia, to chusta założona na głowę, ściśle okrywająca włosy. Nie za-

krywają twarzy, tak jak inne kobiety muzułmańskie, jednakże potrafią dyskretnie 

podkreślić swoją  tożsamość religijną i przynależność do świata islamu. 

Niesprawiedliwe są twierdzenia, że muzułmanki nie mogą się uczyć czy praco-

wać. Dziś nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach kobiety z tego kręgu kończą 

studia i zajmują wysokie stanowiska państwowe czy samorządowe. 

V. Vannuccini jest zdania, że „dzisiaj irańskie kobiety kończą studia oraz pracują 

we wszystkich dziedzinach gospodarki (by jednak móc pracować lub studiować, 

nadal potrzebują zgody ojca lub, w przypadku gdy są mężatkami, pozwolenia mę-

ża)”
3
. 

Z powyższego wynika zatem, że sytuacja kobiet muzułmańskich jest odmienna 

od sytuacji kobiet innego wyznania. Podporządkowanie władzy mężczyzny jest tra-

dycyjne. 

Tradycja jest jednym z elementów każdego kręgu kulturowego, bez którego nie 

rozwinęłyby się cywilizacje i narody. Stąd też nie należy traktować tradycji muzuł-

mańskiej  w sposób  odmienny od powszechnie pojmowanego. 

G. Paolucci i C. Eid podkreślają, że sytuacja muzułmanek zależy także od  miej-

sca ich zamieszkania. Zdecydowanie mniej ograniczeń mają kobiety, których miej-

sce zamieszkania jest w Europie i Stanach Zjednoczonych
4
. 

W Polsce muzułmanki dostrzegalne są wszędzie, choć najwięcej przedstawicieli 

tego kręgu kulturowego mieszka na północnym wschodzie kraju. Niektórzy z przy-

bywających do Polski cudzoziemców (także z innych kontynentów) decydują się na 

pozostanie w naszym kraju, dając początek nowym rodzinom, które tworzą z na-

szymi obywatelami. 

 Romowie to społeczność, która wpisana jest w polskie społeczeństwo od 

wieków. Przybyli do Europy z Indii. Według danych Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych i Administracji Romowie to „mniejszość etniczna, do której przynależ-

ność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Lud-

                                                             
2 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007, s. 53. 
3 V. Vannuccini, Różowy to kolor Persji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007, s. 86–87. 
4 G. Paolucci, C. Eid, Islam. Sto pytań, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2004, s. 71. 
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ności i Mieszkań zadeklarowało 12 731 obywateli polskich, w tym: w wojewódz-

twie małopolskim – 1678, dolnośląskim – 1319, mazowieckim – 1 291, śląskim – 

1189, wielkopolskim – 1086, łódzkim – 1018, opolskim – 847, podkarpackim – 712, 

zachodniopomorskim – 699, lubelskim – 670, kujawsko-pomorskim – 634, warmiń-

sko-mazurskim – 426, podlaskim – 365, świętokrzyskim – 338, lubuskim – 272, 

pomorskim – 187. Romowie w Polsce należą do czterech grup etnicznych: Polska 

Roma, Romowie Karpaccy (Bergitka Roma), Kełderasze i Lowarzy”
5
. 

Romowie w Polsce to w  większości członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego, 

są jednak także wśród nich wyznawcy prawosławia, członkowie Kościoła Zielono-

świątkowców i Związku Świadków Jehowy. 

E.A. Jakimiak i K.P. Gierliński są zdania, że „młoda Romni zaczyna od dzieciń-

stwa budować swój wizerunek, przede wszystkim postępując tak, aby uzyskać opi-

nię dobrej córki, kandydatki na żonę, potem żony i matki. Rolę nauczycieli spełnia 

najbliższa rodzina, od matki począwszy, poprzez ciotki, starsze siostry i tak dalej. 

Ale jest to tylko drobny fragment tego, co składa się na całość opinii o młodej ko-

biecie, dziewczynie romskiej. Nie bez znaczenia jest jej stosunek do ludzi starszych, 

szacunek do prawa obyczajowego, uczciwość i wszystko to, co w języku romskim 

określa bardzo pojemne słowo „patyw”|. Patywali Romni to jakby tytuł nobilitujący 

kobietę, dający jej szczególne, godne miejsce w środowisku. Taka obdarzona tym 

przymiotnikiem Romni jest ozdobą, powodem do dumy rodziny”
6
. 

Współczesne romskie kobiety z jednej strony przestrzegają zasad tradycji, 

a z drugiej starają się być niczym niewyróżniającymi się Polkami. Studiują i pracują 

zawodowo, prowadzą domy i wychowują dzieci. Jedyne, co tak naprawdę umożli-

wia ich identyfikację etniczną, to nieco orientalny wygląd. Doskonałym przykładem 

tego jest Agnieszka Gabor, pierwsza kobieta narodowości romskiej, która ukończyła 

z powodzeniem studia i pracuje w krakowskim ośrodku  Telewizji Polskiej
7
. 

A. Caban podkreśla, że „Romowie bardzo przestrzegają zasad czystości podczas 

przygotowania posiłków. Surowo zabronione jest spożywanie koniny i psiego mięsa, 

a także padliny. Pranie odzieży i ręczników, oddzielając to, co kobiece od męskiego 

również odbywa się w zgodzie z ustalonymi zasadami czystości rytualnej. Niezwy-

kle ważne jest również oddawanie czci i szacunku osobom starszym, które stanowią 

o tradycji i przestrzeganiu prawa wśród społeczności. Następnie niezwykle ważna 

jest lojalność grupowa, kłamstwo i niedotrzymanie danego słowa uważane jest za 

brak honoru i nie powinno mieć miejsca. Do kolejnych zasad zachowania dochodzi 

                                                             
5 Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (http://www2.mswia.gov.pl/  (do-

stępne 17 lutego 2012 r.).  
6 E.A. Jakimiak, K.P. Gierliński, Kobieta w środowisku romskim, ZRP, Szczecinek (brak ro-

ku wydania); ISBN978-83-928142-0-7, s. 10. 
7 Źródło: http://www.gender.uni.wroc.pl/ (dostępne 17 lutego 2012 r). 



POLKI INNYCH KRĘGÓW KULTUROWYCH 

 

- 109 - 
 

utrzymywanie zasad ustalonego ubioru, czyli odpowiednia skromność w ubiorze 

kobiety – długa spódnica, ubiór nie może być nazbyt prowokujący”
8
. 

Współczesne Polki pochodzenia romskiego kultywują tradycję swojego narodu, 

uczą dzieci języka romni i przypominają o ich rodowodzie. Starają się przy tym, by 

mimo odmienności etnicznej żyć zgodnie z innymi ludźmi. Stereotypy, jakie wy-

kształciły się wokół tej grupy etnicznej (niekorzystne i w wielu przypadkach krzyw-

dzące) powoli się zmieniają na lepsze, chociaż w niektórych państwach Unii Euro-

pejskiej Romowie nadal są źle postrzegani i niemile widziani. 

Polki pochodzenia białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego czy wietnamskiego 

nikogo już nie dziwią. Zwykle poprzez małżeństwa z obywatelami polskimi uzysku-

ją status Polek, podobnie jak repatriantki przybyłe z Kazachstanu. Te ostatnie mają 

polski rodowód.  

W Polsce każdego roku uzyskuje zgodę na pracę kilkanaście tysięcy cudzoziem-

ców, z których część zawiera związki małżeńskie z Polkami (lub Polki zawierają 

małżeństwa z cudzoziemcami). Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

wynika, że w drugim półroczu 2011 r. w Polsce wydano kilka tysięcy zezwoleń na 

pracę, w tym 6998 dla kobiet obcego obywatelstwa
9
. 

W. Krasowska, P. Cywiński, P. Moszczyński, J. Pałasiński i W. Świetlik powołu-

jąc się na dane Urzędu Repatriacji i Cudzoziemców, podają, że „co dziesiąte 

z 24 tys. małżeństw polskich obywateli z cudzoziemcami jest fikcyjne”
10

. Mając to 

na uwadze, należy stwierdzić, że znakomita większość zawartych małżeństw jest nie 

dla pozoru, lecz dla wspólnego życia. Dlatego też każdego roku przybywa w Polsce 

Polek innej narodowości i z innych kręgów kulturowych. Żony z Nigerii, Japonii, 

Wietnamu czy państw Ameryki Południowej czasami tylko wzbudzają zaintereso-

wanie sąsiadów czy dalszych członków rodziny. Kobiety te doskonale asymilują się 

z polskim społeczeństwem. W istocie nikogo w Polsce nie dziwią takie związki mał-

żeńskie, albowiem w czasach przed II wojną światową w Polsce było wiele takich 

małżeństw, a pewna liczba współczesnych  polskich rodzin to potomkowie Łem-

ków, Tatarów, Ukraińców, Rosjan, Niemców, a nawet obywateli Stanów Zjedno-

czonych czy Izraela. 

Nie sposób nie wspomnieć o tak znanej polskiej władczyni, jaką była królowa 

Bona Sforza d’Aragona, żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta, ostat-

niego z Jagiellonów. Przybyła z Włoch do kraju sobie zupełnie obcego 

i odmiennego niż jej ojczyzna. Przywiozła nie tylko pewne nieznane na ów czas ro-

                                                             
8 A. Caban, Najważniejsze tradycje i obyczaje Romów zamieszkujących Polskę, [w:] Romo-

wie. Przewodnik. Historia i kultura, A. Caban, R. Kondrasiuk, Wydawnictwo Radomskie 

Stowarzyszenie Romów, Radom 2009, s. 45. 
9 http://www.mpips.gov.pl/ (dostępne 17 lutego 2012 r.). 
10 W. Krasowska, P. Cywiński, P. Moszczyński, J. Pałasiński, W. Świetlik, Aara, Polaka po-

ślubię!, „Wprost” 2004,  nr 20. 
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śliny i przyprawy, ale także nową modę i nowe zasady, obowiązujące w zachodnio-

europejskiej etykiecie dworskiej
11

. 

 W Polsce nie brakuje kobiet pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego czy 

rosyjskiego,  które są żonami Polaków. Kobiety te bardziej niż reprezentantki innych 

nacji nie podkreślają swojej narodowej tożsamości. Z drugiej strony, kultywują 

pewne zwyczaje typowe dla ich narodów, kultury czy tradycji. Mamy na myśli 

przede wszystkim zwyczaje kulinarne, które można dostrzec w binacjonalnych ro-

dzinach. Jednym z podstawowych ukraińskich obyczajów jest obchodzenie Bożego 

Narodzenia. W przeddzień świąt – 6 stycznia – obchodzi się tzw. Święty Wieczór. 

Głównymi potrawami tego dnia są: kutia – ryżowa albo pszenna kasza z miodem, 

rodzynkami i makiem oraz uzwar – kompot z suszonych owoców. Według obyczaju, 

w Święty Wieczór podaje się 12 postnych potraw. 7 stycznia, czyli w dniu prawo-

sławnego Bożego Narodzenia, przygotowuje się prawdziwą ucztę. 

Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w oknach 

i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzie-

ciątko
12

. 

Zwyczaje te powoli przenikają do polskiej kultury, bowiem coraz częściej można 

zobaczyć płonące w oknach światła świec, nie tylko z okazji świąt Bożego Narodze-

nia, ale także w dowolnym czasie.  

 Zdecydowanie najbardziej związane z kulturą własnego narodu i grupy et-

nicznej są kobiety romskie, hinduski oraz muzułmanki. Mimo że czują się Polkami 

(wiele z nich urodziło się w Polsce, jako dzieci z mieszanych małżeństw Polaków 

z cudzoziemkami), to podkreślają swoje pochodzenie i starają się kultywować trady-

cje własnego kręgu kulturowego. Doskonałym przykładem są społeczności romskie 

i greckie, które dbają o przetrwanie wiekowych reguł i zasad. W tradycji greckiej 

kobieta  spełnia doniosłą rolę w życiu rodziny i w życiu całej społeczności. To ona 

dba o ognisko domowe, wychowuje dzieci i pielęgnuje ogród. Obowiązkiem kobiety 

jest dbałość o ciepło rodzinnego domu, jak też przekazanie dzieciom najważniej-

szych faktów z życia rodziny. Małżeństwa Polaków z Greczynkami są dość częste, 

choć punktem kulminacyjnym były lata 60. ubiegłego wieku. Wówczas to ze wzglę-

dów polityczno-społecznych wielu Greków przybyło do Polski na stałe. Z mał-

żeństw tych pochodzi pokolenie młodych, które doskonale zasymilowało się z pol-

skim społeczeństwem, jednakże nie zapomniało o swoich greckich korzeniach. Kul-

tywowane są nie tylko święta religijne, ale także i rodzinne, choćby nadawanie dzie-

ciom greckich imion, najczęściej po dziadkach.  

                                                             
11 Por. M. Bogucka, Bona Sforza, Ossolineum, Wrocław 2009;   M. Kosman, Królowa Bona, 

Książka i Wiedza, Warszawa  1971; M. Duczmal, Jagiellonowie, Wydawnictwo Literackie, 

Warszawa 1996. 
12 Por. A. Korzeń,. Jeden Bóg, różnorodność zwyczajów. Scenariusz spotkania opłatkowego, 

[w:] „Biblioteka w Szkole” 2005, nr 10, s. 26–27. 
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W Polsce funkcjonuje wiele stowarzyszeń, skupiających przedstawicieli mniej-

szości narodowych i etnicznych. Doskonałym przykładem jest Stowarzyszenie Gre-

ków w Polsce Odysseas, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Stowarzyszenie Spo-

łeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 

Wymienione stowarzyszenia wspomagają nie tylko społeczność mniejszościową, 

etniczną, ale także wspierają tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w naszym 

kraju. Pomoc w takiej sytuacji jest nieoceniona.  

Zdecydowanie mniej cudzoziemskich żon w Polsce stanowią reprezentantki kra-

jów skandynawskich czy Republiki Federalnej Niemiec. Zdecydowanie najwięcej 

cudzoziemek, które zawierają małżeństwa z Polakami, pochodzi z krajów albo 

ościennych, albo bardzo odległych (na przykład Indie, Nigeria, Wietnam czy Peru). 

Kobiety te stają się obywatelkami naszego państwa, choć reprezentują odmienne 

kręgi kulturowe. Nie przeszkadza to jednak w dobrym, wspólnym życiu rodziny, 

a wiele tradycji, które przynoszą ze sobą, także przyjmuje się w Polsce. Przykładem 

takim jest dzielenie się chlebem z każdym, kto przyjdzie do domu  

(zwyczaj ten ma swoje korzenie w kulturze greckiej, w szczególności w dniu 

6 stycznia, który w Kościele Grekokatolickim jest dniem szczególnym, odpowiada-

jącym rzymskokatolickiej wigilii Bożego Narodzenia).  

 W ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba wyjazdów turystycznych, któ-

rych efektem jest nie tylko poznawanie innych regionów świata. Jednym z nich jest 

także zawieranie przyjaźni, znajomości, które nierzadko stanowią swoiste preludium 

do małżeństwa. W naszym kraju żyje kilkanaście rodzin polsko-indyjskich. Hindu-

ski doskonale radzą sobie w europejskich warunkach, mimo znacznej odmienności 

kulturowej, podobnie jak Polki, które za mężami wyemigrowały do Indii.  

M. Skakuj-Puri, która od lat mieszka w Indiach jako ich obywatelka (wyszła za 

mąż za hindusa),  wskazuje, że Indie są  państwem wielu kultur, wielu religii i wielu 

praw. W sprawach cywilnych, takich jak małżeństwo, rozwód, dziedziczenie czy 

adopcja, każda grupa religijna kieruje się własnymi prawami.  

„Dla celów prawnych hindusi, buddyści, dżiniści i shikhowie zostali potraktowa-

ni jako jedna grupa należąca do tradycji hinduistycznej; poza tym wszystkie inne 

grupy religijne są odrębne i niezależne”
13

. Odrębność daje wyznawcom tych religii 

praktycznie pełnię swobody we wszystkich dziedzinach życia. Stąd też tak ważne 

jest zrozumienie istoty odrębności kulturowo-religijnej kobiet pochodzących z Indii. 

Przyzwyczajeni do jednolitości tego państwa, nierzadko nie jesteśmy w stanie od-

różnić  wyznawców  buddyzmu od dżinizmu czy shikhizmu, a to ma niebagatelne 

znaczenie w  funkcjonowaniu tych osób w społeczeństwie. 

Mieszane polsko-indyjskie małżeństwa nie są tak częste jak inne, niemniej jed-

nak warto poświęcić im nieco uwagi. Niedawne obywatelki Indii (by nie wnikać 

                                                             
13 M. Skakuj-Puri, Życie codzienne w Delhi, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2011, s. 358. 
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w szczegóły ich przynależności religijnej) są tradycjonalistkami w pełnym tego sło-

wa znaczeniu. Mimo zamieszkiwania w Europie nadal bardzo chętnie zakładają sari, 

podkreślając tym samym swoją narodową przynależność i pochodzenie
14

. 

Warto w tym miejscu przypomnieć o pewnym zwyczaju, który w Polsce stał się 

popularny, chociaż zapewne nikt nie analizował jego pochodzenia. Mamy tu na my-

śli posypywanie ryżem nowożeńców. Zwyczaj ten pochodzi z Indii i ma takie samo 

przesłanie: ma przynieść szczęście nowej rodzinie. Hindusi jednak nie tyle posypują 

ryżem nowożeńców, co sami wrzucają garść ryżu do ognia
15

. 

 Obecnie w Polsce mieszka znacznie mniej osób pochodzenia żydowskiego 

niż kilkadziesiąt lat temu. Zdecydowany wpływ na to miała nie tylko II wojna świa-

towa, ale także sytuacja polityczno-społeczna w Polsce w latach 60., kiedy to wiele 

osób pochodzenia żydowskiego zmuszono do wyjazdu z Polski. Pewna część tych 

ludzi odmówiła wyjazdu, pozostając w ówczesnej Polsce. Według danych Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce mieszka obecnie „1055 obywa-

teli polskich, w tym: w województwie mazowieckim – 397, dolnośląskim – 204, ślą-

skim – 92, łódzkim – 65, małopolskim – 50”
16

. 

Tradycje żydowskie są podtrzymywane we wszystkich rodzinach tej mniejszości 

narodowej, podobnie jak i w rodzinach mieszanych polsko-żydowskich. Szczególnie 

podkreślana jest kwestia pochodzenia człowieka jako jednostki należącej do narodu 

żydowskiego, jak i konieczność wspierania każdego, kto do tej nacji należy. Trady-

cje żydowskie to nie tylko święta i obyczaje (w tym także dotyczące stroju, tak ko-

biety, jak mężczyzny), ale też i te związane z przygotowywaniem posiłków, które 

powinny być koszerne
17

. 

Polskie Żydówki to najczęściej córki, wnuczki i prawnuczki Żydów, którzy prze-

żyli w Polsce czas Holocaustu i nie wyjechali z naszego kraju w latach 60. ubiegłego 

wieku. Zwykle zawierają małżeństwa w obrębie własnej mniejszości narodowej, 

jednakże także i poza  nią, albowiem Żydzi nie sprzeciwiają się małżeństwom mie-

szanym.  

Zwyczajem żydowskim przejętym przez inne narody, w tym polski, jest stawia-

nie dziewięcioramiennego świecznika na parapetach okien (menora), który symboli-

zuje osiem dni święta oraz sługę
18

.  

W Polsce funkcjonuje kilkanaście gmin żydowskich, skupiających swoich człon-

ków, prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną. Wśród organi-

zacji żydowskich w Polsce najbardziej znane to:  Federacja Stowarzyszeń Żydow-

                                                             
14 Por. I. Baker, Serce świata, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2009; J. Sanllorente, 

Uśmiechy Bombaju, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2010. 
15 Por. M. Skakuj-Puri , Życie codzienne w Dehli, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2011. 
16 Źródło: http://www2.mswia.gov.pl/ (dostępne 18 lutego 2012 r.). 
17 Por. L. Talaśka-Klich, Naturalna czystość rzeczy, „Gazeta Pomorska” 2005, nr 268; 

M. Żmijewska, Cud na Chanukę, „Gazeta Wyborcza” , Białystok 2005, nr 302. 
18 Źródło: http://poznan.jewish.org.pl/ (dostępne 19 lutego 2012 r.). 

http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_federacja.html
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skich w Polsce, Komisja Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych 

Żydowskich, Sochnut,  

Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA), Stowarzyszenie Dzieci 

Holocaustu w Polsce, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Ofiar Prześladowań 

w czasie II Wojny Światowej, Polska Unia Studentów Żydowskich. Wszystkie wy-

mienione organizacje działają na rzecz tożsamości narodowej oraz integracji z in-

nymi narodami.  

 W Polsce działa Stowarzyszenie Małżeństw Polaków z Obcokrajowcami, 

które wspiera rodziny mieszane. Zgodnie ze statutem tego stowarzyszenia zajmuje 

się ono działaniami natury informacyjnej, edukacyjnej oraz pomocowej, zwłaszcza 

w sferze pomocy prawnej
19

. Zdecydowanie taka forma działalności sprzyja budowa-

niu dobrych relacji pomiędzy małżeństwami mieszanymi a społeczeństwem, w tym 

społecznością lokalną.  

 K. Romanowska i A. Szarlik wskazują, że „wśród Polaków mieszka coraz 

więcej przybyszów z zagranicy. Od 1989 r. dziesięciokrotnie wzrosła liczba obco-

krajowców przyjeżdżających do naszego kraju. W Polsce zakładają rodziny, budują 

swoje życie. Na razie wprawdzie tylko co tysięczny mieszkaniec Polski jest cudzo-

ziemcem, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej – co setny, ale przecież już 

wkrótce pojawi się ich dużo więcej”
20

.  

Obecnie w Polsce mieszka znacznie więcej cudzoziemców niż 15 czy 20 lat temu  

(wyłączając z tej grupy studiujących oraz przebywających służbowo). Liczba 

małżeństw zawieranych z cudzoziemcami rośnie, co nie jest niczym zaskakującym 

w czasach powszechnej globalizacji. Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, 

przyznają cudzoziemcom wiele praw, chroniących ich status
21

. Legalizacja pobytu 

cudzoziemca, który zawarł małżeństwo z obywatelem RP, jest znacznie prostsza niż 

kilka lat temu. Sprzyja to trwałości związków i ich rozwojowi. 

 Nie sposób nie wspomnieć choćby słowem o Polkach, które są żonami cu-

dzoziemców. Zwykle  nie zrzekają się ojczystego obywatelstwa (poza drobnymi wy-

jątkami ), przyjmując drugie obywatelstwo po mężu. One także stają się propagator-

kami (po wielokroć obcego dla małżonka i jego rodziny) naszego kręgu kulturowe-

go. Część z nich wyjeżdża do obcego im kraju, część zostaje w Polsce. W większo-

ści decyduje o tym status państwa (bezpieczne lub mniej bezpieczne), w którym za-

mierzają żyć wspólnie. 

 Interesująco o problemach małżeństw mieszanych pisze między innymi 

A.Rajkiewicz, który wskazuje nie tylko na na narodowość partnerów, ale także na 

                                                             
19 http://obcokrajowcy.republika.pl/ (dostępne 19 lutego 2012 r.). 
20 K. Romanowska, A. Szarlik, Miłość niejeden ma kolor, „Newsweek” z dnia 05 marca 

2003 r. 
21 Por. B. Mikołajczyk, Nowa forma ochrony udzielanej cudzoziemcom, „Państwo i Prawo” 

2008,  nr 10. 

http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_pomoc.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_pomoc.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_sochnut.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_paja.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_dzieci.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_dzieci.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_kombatant.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_kombatant.html
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/org_student.html
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liczbę zawieranych w Polsce tego rodzaju małżeństw. Warto przytoczyć za tym au-

torem niektóre z danych statystycznych odnoszących się do związków binacjonal-

nych
22

. 

 Wielokulturowość to cecha współczesnego świata, bez której trudno byłoby 

sobie wyobrazić XXI w. Małżeństwa mieszane, choć obecne w ludzkości od dawna, 

dopiero niedawno przestały intrygować i zastanawiać. Coraz rzadziej widzi się 

w nich odmienność, coraz rzadziej poszukuje się innych niż wspólne życie celów.  

Polacy żenią się z Ormiankami, Tajkami, Nigeryjkami czy Rosjankami, tworząc 

szczęśliwe rodziny, podobnie jak cudzoziemcy żeniący się z obywatelkami RP, któ-

re są znane z gospodarności, pracowitości i dobrej kuchni, o urodzie i uroku osobi-

stym nie wspominając. Stąd też tak wiele małżeństw mieszanych we współczesnym 

świecie. Cudzoziemki wychodzące za mąż za Polaków pracują w wielu zawodach, 

w szczególności jako lekarki  i tłumaczki języków obcych. 

 

 
 

                                                             
22 A. Rajkiewicz, Polskie małżeństwa binacjonalne, [w:] Migracje zagraniczne a polityka 

rodzinna, Biuletyn RPO, „Materiały” nr 66, „Zeszyty Naukowe”, (red. J. Szymborski, A. Po-

trykowska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2009, s. 173. 
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Powyższe dane (zaczerpnięte z opracowania A. Rajkiewicza) 

23
 wskazują, że 

z każdym rokiem wzrasta liczba małżeństw mieszanych w Polsce, co nie jest niczym 

szczególnym na tle innych państw. W Polsce zdecydowanie więcej związków mał-

żeńskich o mieszanym charakterze zawierają kobiety, co ujęte zostało w powyż-

szych zestawieniach. Dane o kobietach cudzoziemkach, które w okresie od 1995 do 

2007 r. zawarły małżeństwo z obywatelem RP, upoważniają do przyjęcia tezy, iż 

stały się one przez małżeństwo z Polakami nie tylko ich żonami, ale także miesz-

kankami naszego kraju, a w wielu już przypadkach nabyły obywatelstwo. Stały się 

zatem Polkami, które z jednej strony asymilują się z naszym społeczeństwem 

i narodem, z drugiej zaś kultywują tradycję własnego narodu, co sprzyja nie tylko 

wzajemnemu przenikaniu się kultur, ale także ich poznaniu i zrozumieniu. 

 Z. Kostrzewa i D. Szałtys wskazują, że w ostatnich latach wzrasta fala emi-

gracji  i imigracji wśród mieszkańców Europy. Poniżej prezentujemy dane staty-

                                                             
23 Ibidem, s. 173. 
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styczne dotyczące liczby emigrantów i imigrantów według wymienionych autorek 

oraz stan cywilny tych osób
24

. 

 

 
  

 

 

 

                                                             
24 Z. Kostrzewa, D. Szałtys, Wpływ emigracji na rozwój demograficzny Polski, [w:] Migracje 

zagraniczne a polityka rodzinna, Biuletyn RPO, „Materiały” nr 66, „Zeszyty Naukowe”, 

(red.) J. Szymborski, A. Potrykowska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 

2009, s. 62–63. 
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Z zaprezentowanych danych wynika wprost, że część obywateli Polski, którzy 

wyjeżdżają z kraju, z pewnością zawrze związek małżeński z cudzoziemcem 

i niewykluczone jest, że kiedyś powróci do Polski. Podobnie jest w sytuacji odwrot-

nej, kiedy to nasi obywatele pozostaną za granicą z małżonkami obcej narodowości. 

Zachodzi tu zatem pewna nieswoista prawidłowość polegająca na tworzeniu się ro-

dzin binacjonalnych, które same podejmują decyzje o miejscu egzystencji, nieko-

niecznie w kraju, z którego jedno z nich pochodzi.  

Mamy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszym opracowaniu tezy przybliżyły 

istotę małżeństw mieszanych, które obecne są nie tylko w Polsce, ale i na całym 

świecie, oraz roli kobiet cudzoziemek, które przez fakt zawarcia małżeństwa uzy-

skały polskie obywatelstwo, stając się Polkami obcego pochodzenia. 

 

 

Sowa kluczowe: małżeństwa binacjonalne, Polki naturalizowane, tożsamość narodo-

wo-kulturowa 

  

Summary 

Polish women in other cultures 

Poland, as much as other countries, is a place of existence not only for Polish citi-

zens. Bi-national marriages are now a stable element in society and culture. More 
and more foreigners who follow their husbands to Poland are awarded Polish citi-

zenship. Thus naturalized Polish women often come from foreign cultures. On the 

one hand, they attempt to preserve their own national and cultural identity, on the 
other – they stress their belonging to the country which has become their new father-

land.  

Keywords: bi-national marriages, naturalised Polish women, national and cul-
tural identity 
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RENATA SZCZEPANIAK                                                                                               

GRZEGORZ KRYNICKI 

PHRASAL EQUIVALENTS WITH                              

ALTERNATIVE ELEMENTS IN BILINGUAL        

DICTIONARIES: PRESENTATION PROBLEMS 

One of the difficulties that inexperienced dictionary users face is the cryptic 

character of dictionary text, which is full of codes, abbreviations and symbols, the 

significance of which has to be mastered before the microstructure can be accessed. 

All such devices serve the purpose of space conservation in paper dictionaries, and 

can be termed collectively, after Wiegand (1996), “methods of textual condensa-

tion”. As Prinsloo and De Schryver (2002: 72) observe, “[i]ncreased text density, 

which should obviously stand in relation to the decoding skills of the target user, can 

– especially in paper dictionaries – be a virtue as long as that user can unambiguous-

ly retrieve the information.” Unambiguous retrieval of information is possible pro-

vided that principles of textual condensation are explained in the metatext of the dic-

tionary or they are sufficiently intuitive. Unfortunately, this is not always the case, 

and, as a side-effect of the pursuit of economy of space, the convenience of diction-

ary users can be compromised. 

This study focuses on the use of space-saving devices indicating alternative ele-

ments of phrasal equivalents in two major bilingual dictionaries for Polish learners 

of English: PWN-Oxford Dictionary and Kosciuszko Foundation Dictionary. Firstly, 

it looks at the function of the aforementioned devices as defined in the dictionaries. 

Secondly, it attempts to highlight inconsistencies in their use and potential problems 

with their interpretation. From each side of both dictionaries, a random sample of 

500 pairs of phrasal equivalents containing at least one alternation was extracted. 

Next, the most intuitive readings of phrases were generated and manually annotated 

with respect to the difficulty of decoding as well as gravity of potential interpretation 
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errors. The qualitative analysis of the results of annotation led to the identification 

and classification of potential problems with the interpretation of space-saving de-

vices.  

Keywords: bilingual dictionaries, phrasal equivalents, space-saving devices 

 

1. Introduction 

One of the problems that inexperienced dictionary users face is the cryptic char-

acter of dictionary text, full of codes and symbols, the meaning of which has to be 

mastered before the microstructure can be accessed. All of them serve the purpose of 

space conservation in paper dictionaries, and can be termed collectively, after 

Wiegand (1996), “methods of textual condensation”.  

Space in paper dictionaries can be saved basically in two ways, by means of 

modifying typography and layout (e.g. manipulating font size or margins) or by 

shortening the dictionary text without reducing its content (i.e. modifying the lexi-

cographic metalanguage) (Corréard 2002: 464). Among space-saving strategies 

listed in the metalexicographic literature there are:  

 abbreviations (parts of speech, register labels, GB/US variations); 

 swung dash instead of the headword 

 slashes 

 niching and nesting 

 giving examples in a 'canonical' form 

 giving collocates as lists, not as full examples 

 limited treatment of derivatives 

 modifying examples 

 explaining series of homogeneous lexemes only once 

 concise defining styles in monolingual dictionaries or defining by syno-

nyms 

 cross-referencing  

 explaining regular inflections in the How to use the dictionary section in-

stead of listing them in the entry 

(Corréard 2002: 464-465; Gouws 2003; Lew in press) 

 

As Prinsloo and De Schryver (2002: 72) observe, “[i]ncreased text density, which 

should obviously stand in relation to the decoding skills of the target user, can – es-

pecially in paper dictionaries – be a virtue as long as that user can unambiguously 

retrieve the information.” Unambiguous information retrieval is possible on condi-

tion that lexicographers follow Wiegand’s (1996) advice that the principles of textu-

al condensation be explained in the metatext of the dictionary. Unfortunately, this is 

not always the case, since “[i]t often happens that the guidelines are not clear and 
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consequently mislead the user” (Prinsloo – De Schryver 2002: 75). As a side-effect 

of the pursuit of economy of space, the convenience of dictionary users will be often 

compromised. To illustrate the problem, we may consider the case of collapsing 

several variants of one phrase into a single string. A learner of Polish using the Eng-

lish-Polish PWN-Oxford Dictionary who is not familiar with the Polish phrase 

w nadgodzinach is likely to make an error *zakaz palenia w nadgodzinach, after 

reading the following presentation of equivalents: smoking/overtime ban = zakaz 

palenia/pracy w nadgodzinach under the entry for ban. Apparently, effective dic-

tionary use may be difficult and prone to errors for the majority but the most profi-

cient language learners and skilled dictionary users. 

This paper focuses on the problems engendered by the use of space-saving devic-

es reflecting a sort of an alternative (henceforth, alternative-indicators or alternative-

markers). They are: the forward slash /, round brackets, l., a. (the abbreviations of Pl 

lub, albo ‘or’), or. The slash and brackets can be classified as non-typographical 

structural indicators (Wiegand 1989, qtd. in Gouws 2003: 35). 

The section of the microstructure that seems to be the most suitable material for 

analyzing alternative-markers are phrases in skeleton-type examples: “constructions 

which result from applying the lexicographic techniques of simplification, abstrac-

tion, and listing. (…) Listing introduces alternatives, as in the phrase a picture of 

health/virtue” (Adamska-Sałaciak 2006: 159).  

The term phrase will be understood broadly, as a lexical unit consisting of at 

least two words (including free and restricted collocations, compounds, idioms, for-

mulae). 

The aim of this study is to highlight some decoding problems that bilingual dic-

tionary users may face due to the use of space-saving devices. An attempt is made to 

address the following questions: 

 Is the function of space-saving devices indicating an alternative stated 

clearly in the metatext of the dictionary? 

 Are ‘alternative-markers’ used consistently? 

 What interpretation errors can result from the use of alternative-markers? 

 How can the use of alternative-markers be made more user-friendly?  

 

2. Methodology and data 

The data under analysis in this study comes from two bilingual dictionaries for 

Polish learners: The New Kosciuszko Foundation Dictionary (NKFDE-NKFDP) and 

PWN-Oxford Dictionary (PWNOE-PWNOP). Unlike NKFD, PWNO is non-

directional (i.e. designed to serve native speakers of both languages) (Adamska-

Sałaciak 2006: 38). Therefore, inconsistencies in the use of space-saving devices in 

the Source Language (SL) of the Pl-Eng part or in the Target Language (TL) of the 
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Eng-Pl part of NKFD should have less serious consequences than similar inconsis-

tencies in both parts of PWNO. 

The steps undertaken to answer research questions included: 

 identification of devices used to mark alternatives in the dictionaries 

 extraction of phrasal equivalents containing at least one alternation 

 generation of a random sample of 500 examples for each direction of each 

dictionary 

 generation of the most intuitive readings for phrases containing alterna-

tions 

 manual classification of phrases in respect of: 

- consistency in the use of space-saving devices 

- difficulty of decoding  

- gravity of potential errors 

 

3. Functions of alternative-indicators 

3.1. The forward slash ‘/’ 

The forward slash is a lexicographic convention commonly used instead of or. 

Although the default value of the slash seems straightforward, its significance in dic-

tionaries does not always overlap with our intuitive understanding. 

The metatext of NKFD lacks information on the use of slashes in skeleton-type 

examples. An explicit explanation of the function of the slash can be found in the 

front matter of PWNO: “Pewne wyrażenia zapisano w sposób skrótowy” [Certain 

expressions have been abbreviated]. There follows a cross-reference to the note: 

“[z]wroty o różnym znaczeniu łączące się z wyrazem hasłowym, a także ich 

tłumaczenia oddzielono ukośnikami” [non-synonymous expressions collocating 

with the headword, as well as their translations, are separated with slashes], e.g. 

(1) opening hours (…) late-night/round-the-clock ~ czynne do późna 

w nocy/całą dobę (PWNOE) 

(2) głupkowato (…) gapić się/śmiać się ~ to stare/laugh stupidly (PW-

NOP).  

In other words, the slash, unlike l., a., or, is used to collapse two or more phrases 

that happen to share part of their lexical structure. Typically, there is symmetry in 

the entry, i.e. the number of slashes in both the SL and the TL phrase is usually the 

same: 

(3) live over the road/River      mieszkać po drugiej stronie ulicy/rzeki 

(NKFDE) 

(4) bilet do kina/teatru  movie/theater ticket (NKFDP) 

(5) a tennis/soccer/rock star gwiazda tenisa/futbolu/rocka (PWNO) 

(6) wino wytrawne/półwytrawne/słodkie/półsłodkie dry/medium-

dry/sweet/medium-sweet wine (PWNO) 



RENATA SZCZEPANIAK   GRZEGORZ KRYNICKI 

 

- 124 - 
 

(7) miłosny/mocny/przyjacielski/serdeczny uścisk a 

loving/tight/friendly/heartfelt embrace (PWNO) 

It seems that not all phrases with a shared element can be collapsed by means of 

slashes. Although skeleton-type examples with alternatives separated with slashes 

are non-synonymous, they should have “potential for generalization”, as in a dark 

dress/suit, a dark hall/corridor/alley/forest (Adamska-Sałaciak 2006: 166) or in 

(8) przysporzyć komuś kłopotów/smutku/cierpienia  to cause sb 

problems/sorrow/pain (PWNOP) 

Without such potential for generalisation, the example may sound incongruous, 

e.g. 

(9) real beauty/disaster  prawdziwa piękność/katastrofa; (NKFDE) 

In this study, reference will be made to the categorisation of the use of slashes in 

Prinsloo and De Schryver (2002: 87-88). Three out of eight categories have been 

adopted: 

I. Two or more alternatives are given separated by forward slashes; they are pre-

ceded and/or followed by one or more words: α : X/Y/Z/... : β. For instance,  

(10) złagodzić karę/zakaz/wyrok mitigate a punishment/ban/verdict 

(NKFDP) 

(11) liryka miłosna/refleksyjna/religijna love/reflective/religious poety 

(PWNOP) 

Two main decoding problems with this paradigm are that X,Y,Z,… should con-

sist of a single word (= 1). Another thing is, when preceding and following words 

are absent (α =0 and β=0), it is commas, and not slashes that should be used, accord-

ing to Prinsloo and De Schryver (2002: 80). 

II. A concord (paradigm) and a group of words precede two or more groups of 

words (X, Y, Z, ...) separated by forward slashes: C : α : X/Y/Z/... . For example,  

(12) pojechać do miasta/sklepu (case: Genitive) [go to town/the shop] 

Again, successful decoding of this paradigm requires that each alternative ele-

ment X,Y,Z… consists of one word and all of them take the same concord. The use 

of slashes in example (6) does not conform to this rule, and encourages the errone-

ous interpretation *podrzędne
 Neuter Gender

 teatr
Masculine Gender

 ‘second-rate theatre’. 

(13) *podrzędne kino/teatr [second-rate cinema/theatre] 

 fleapit (NKFD)  

III. A concord (paradigm) and a group of words follow the alternatives: X/Y/Z/... 

: C : β. 

The same condition for successful decoding as in category II applies. Example 

(7) illustrates lack of concord when one word follows two alternatives: 

(14) *działko l. armatka wodna water cannon.  *działko
 Neuter Gender

 

wodna
Feminine Gender

 (NKFD) 
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3.2.  l.(= lub ‘or’), a. (=albo ‘or’), or 

PWNOP uses the symbols a. (= Pl albo ‘or’) and PWNOE – or. Both are ex-

plained in the front matter: “Pewne wyrażenia zapisano w sposób skrótowy” [Cer-

tain expressions have been abbreviated]. There follows a cross-reference to the note: 

“wymiennie używane części wyrażeń” [interchangeable parts of expressions], illus-

trated with:  

(15) outcry (…) to raise or make an ~ podnieść krzyk (PWNOE) 

(16) giez go/ją ugryzł a. ukąsił (PWNOP) 

NKFD also lists the symbol l. (= Pl lub ‘or’) together with other abbreviations. 

However, the difference between the use of slashes and l. is not spelt out. Judging by 

the following examples, 

(17) paluszki rybne  fish sticks l. fingers (NKFDP) 

(18) ułożyć pod sznurek   arrange l. put in a straight line (NKFDP) 

the convention is the same as in PWNO: l. is used to collapse two or more 

phrases which are closely synonymous (in free variation) and which are usually 

equivalents of one phrase. The situation of symmetry in translation, when 

Pl(X)=En(X), Pl(Y)=En(Y), Pl(Z)=En(Z), is rare: 

(19) właz ewakuacyjny l. ratunkowy escape l. emergency hatch (NK-

FDP) 

(20) trzymać się szlaku l. drogi follow the path l. road (NKFDP) 

(21) drenaż pieniędzy a. rynku Ekon., Fin. draining money a. the mar-

ket (PWNOP) 

 

3.3. Round brackets (parentheses) 

Unlike NKFD, PWNO explains the use of brackets: “Elementy, które można 

pominąć (w nawiasach okrągłych)” [Elements that can be omitted (in round brack-

ets)], e.g.:  

(22) gąsienicz|ka f. dim. (small) caterpillar (PWNOP) 

Brackets should pose few interpretation problems. The user should intuitively 

understand that elements in brackets, e.g. an or as in examples (23), (24) can be 

omitted: 

(23) aspiryna f. med. wziąć l. zażyć aspirynę take (an) aspirin. 

(NKFDP) 

(24) twardy jak skała (as) hard as a rock (PWNOP) 

The elucidation of the significance of all alternative-indicators at one place in the 

front matter of PWNO is particularly user-friendly. In this way, attention is drawn to 

various ways of expressing the concept of an alternative. 
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4. Possible sources of problems with the interpretation of alternative-

markers 

Four categories of potential problems with the interpretation of alternative-

markers emerge from the qualitative analysis of the dictionary sample: 

1) inconsistent use of alternative-markers: 

- the slash is used instead of l., a., or 

- l., a., or are used instead of the slash 

- alternative-markers are used instead of the comma 

2) one or more alternative elements consist of two or more words 

3) reversed word order around alternative-markers 

4) lack of grammatical agreement between one or more alternative elements and 

the stable element of the phrase (grammatical discord) 

 

4.1. Inconsistent use 

4.1.1. The slash is used instead of l., a., or 

The indiscriminate use of slashes and l. can prevent users from identifying the 

shortened forms as representing interchangeable or completely different phrases. 

(25) prosić o datki  ask for donations/contributions (NKFDP) 

(26) silnik dieslowski  diesel engine/motor (NKFDP) 

(27) mortal fear/terror  śmiertelny strach (NKFDE) 

(28) cause/create havoc  czynić spustoszenia (NKFDE) 

(29) zawzięty/zaciekły nieprzyjaciel  a sworn/irreconcilable ene-

my (PWNOP) 

(30) wnieść pozew do sądu   to file a lawsuit/petition/claim 

(PWNOP) 

(31) to pay for/repay sth in instalments spłacać coś w ratach 

(PWNOE) 

Inconsistency in the use of slashes and l. can also be observed between singular 

and plural forms: 

(32) economy/economies of scale (…) (NKFDE)  

(33) szastać nogą/nogami shuffle one's foot/feet (NKFDP) 

If singular and plural forms are synonymous in such cases, l. would be more ap-

propriate, as in equivalents and explanations: 

(34) gloved  w rękawiczkach l. rękawiczce (NKFDE) 

(35) plainsman -men mieszkaniec równin l. równiny (zwł. Wielkich 

Równin w USA) (NKFDE) 
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4.1.2. l., a., or are used instead of the slash 

The situation when l., a., or appear instead of the slash is less common. In the 

two bilingual dictionaries, one can observe inconsistency in the use of l. in abbrevia-

tions representing placeholders for complements: 

(36) naszkodzić sobie l.  komuś  damage one's l. sb's reputation 

(NKFDP) 

(37) zmierzyć się z kimś l. z czymś   pit o.s. against sb l. sth (NKFDP) 

Compare with the following: 

(38) narażać się komuś/czemuś fall foul of sb/sth (NKFDP) 

(39) podległy komuś/czemuś  subordinate to sb/sth (NK-

FDP) 

(40) mieć pierwszeństwo przed kimś/czymś  to have priority a. 

precedence over sb/sth (PWNOP) 

(41) przesadzić w pochwałach dla kogoś/czegoś to overpraise sb/sth 

(PWNOP) 

Other cases when the slash would be more appropriate include: 

(42) kolumna 2- l. 3-drożna   2 l. 3-way speaker (NKFDP) 

(43) in full fig  w pełnym stroju l. rynsztunku (NKFDE) 

(44) the following  (to,) co następuje; następujące osoby l. rzeczy 

(NKFDE) 

(45) to do sth through the proper  or  usual  or  normal channels  za-

łatwić coś właściwymi  or  zwykłymi or  normalnymi kanałami (PWNOE) 

 

4.1.3. Alternative markers instead of a comma 

As a rule, single words are separated by the comma, not the slash (or l., a.), this 

lexicographic convention being reiterated in Prinsloo and De Schryver (2002). For 

instance, 

(46) kanał l. rów odwadniający ditch, trench (NKFDP) 

(47) motivation 2. powody, powód (for/behind sth (dla) czegoś) (NK-

FDE) 

It seems unusual to treat placement holders sb/sth or articles as the stable ele-

ments of the phrase, as in the following: 

(48) obejść się z kimś brutalnie  mistreat l. abuse sb (NKFDP) 

(49) get sth off the ground  zainicjować l. uruchomić coś (NKFDE) 

(50) uczynić komuś dyshonor  affront l. insult sb (NKFDP) 

(51) ładunek w pociągu   a trainload  a.  carload US 

(PWNOP) 

The following examples also seem to flout the aforementioned lexicographic 

convention: 

(52) odtąd l. odkąd from that time on (NKFDP) 
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(53) przeprowadzić ekshumację  exhume l. disintern (NKFDP) 

(54) świat utopii cloud-cuckoo-land l. cloudland (NKFDP) 

A more complex situation arises when in the SL there is a slash collapsing 

phrases into a string, and the corresponding TL equivalents are non-phrasal: 

(55) in a whisper/loud voice  szeptem/głośno (NKFDE) 

(56) dark brown/blue  ciemnobrązowy/ciemnoniebieski (NKFDE) 

(57) on foot/horseback  pieszo/konno (NKFDE) 

(58) do/nie do naprawienia  repairable/irrepairable (PWNOP) 

One solution would be to modify such examples by adding words on either or 

just the TL side, e.g. 

(59) (talk) in a whisper/loud voice (rozmawiać) szeptem/głośno 

(60) dark brown/blue  (kolor) ciemnobrązowy/ciemnoniebieski 

(61) (travel) on foot/horseback (podróżować) pieszo/konno 

(62) (coś) do/nie do naprawienia (sth) repairable/irrepairable 

 

4.2. One or more alternative elements consists of two or more words 

Decoding phrases with alternative elements is relatively straightforward when the 

marker is found between two words, as in: 

(63) rule  as a (general) rule  z reguły l. zasady (NKFDE) 

The situation when one or more of the alternative elements is multiword can cre-

ate problems with connecting the alternatives with preceding or following word(s), 

as pointed out in Prinsloo and De Schryver (2002). To take an example, it is con-

ceivable that the user, on seeing: 

(64) reasumując,...  to recap l. sum up... (NKFDP) 

will, mistakenly, choose between recap – sum, not: recap – sum up, and as a re-

sult, will produce: to recap up…. 

Let us consider three similar examples, all of them representing Type i in 

Prinsloo and De Schryver’s (2002) categorisation. For instance, the explanation: 

(65) odejść  a.  przenieść się w zaświaty euf. to go to glory, to depart this 

life (PWNOP) 

can prompt the user to consider the false alternative: odejść – przenieść rather 

than: odejść – przenieść się, and to come up with the misinterpretation: *odejść się w 

zaświaty
1
. One solution could be to apply the vertical slash in order to clearly indi-

cate the place where the multiword alternative unit connects with the rest of the 

phrase (Prinsloo – De Schryver 2002: 79):  

(66) odejść a. przenieść się | w zaświaty
2
 

                                                             
1 The Polish verb odejść ‘leave, go away’ is not reflexive. 
2 One of Polish bilingual dictionaries (NS – Piotrowski & Saloni) proposes an asterisk in the 

same function: * oznacza granicę części wymiennej jednego z dwu wyrażeń zawierających 
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From the point of view of a Polish user, more problematic are cases of multiword 

X,Y,Z…in English, e.g.  

(67) mówić przez megafon  speak over a megaphone l. PA system 

(NKFDP) 

Here, the false alternative that a user might choose (megaphone – PA) can lead to 

the incorrect interpretation: *speak over a megaphone system. The lexicographic so-

lution could involve the use of square brackets to indicate that a sequence of words 

represents a unit. Alternatively, a combination of the vertical slash and manipulated 

word order could prevent misinterpretation: 

(68) speak over a megaphone l. [PA system]  OR:  speak over a | PA sys-

tem l. megaphone 

To take another example,  

(69) podano napoje i przekąski  light refreshments  a. snacks and 

drinks were served (PWNOP) 

an inexperienced dictionary user who picks the false alternative: refreshments – 

snacks rather than: refreshments – snacks and drinks is likely to read the phrase as 

*light refreshments and drinks were served and not as light refreshments were 

served, light snacks and drinks were served. Two vertical slashes could disambigu-

ate the equivalent: 

(70) light | refreshments a. snacks and drinks | were served 

 

4.3. Reversed word order around alternative markers 

The problem of asymmetrical word order pertains mainly to slashes. Below are 

some examples where word order has been reversed: 

(71) gorący czas l. okres hectic l. hot period l. time (NKFDP) 

(72) gładki/miękki jak aksamit  (as) soft/smooth as velvet; velvety 

(NKFDP) 

(73) schron atomowy/przeciwlotniczy air-raid/fallout shelter 

(NKFDP) 

(74) complete/total lack of sth  całkowity l. kompletny brak czegoś 

(NKFDE) 

(75) niskie/wysokie napięcie high/low voltage (PWNOP) 

(76) tchórz a. strach ją/go obleciał he’s/she’s got cold feet (PWNOP) 

(77) wziąć kogoś na narty/ryby/tańce to take sb fishing/skiing/dancing 

(PWNOP) 

 

 

                                                                                                                                                             
część wspólną [*marks the boundary between the exchangeable part of two expressions that 

have an element in common]. 
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4.4. Lack of grammatical agreement 

In the sample, wrong gender of adjectives was the most frequent example of lack 

of grammatical concord. Explanations such as 

(78) działko l. armatka wodna   water cannon (NKFDP) 

(79) podrzędne kino/teatr  fleapit (NKFDP) 

(80) wyraz/powiedzenie slangowe slang word/expression (NKFDP)  

will lead non-Polish users to produce incorrect forms: *działko wodna, 

*podrzędne teatr, *wyraz slangowe. 

 

5. Final remarks 

The investigation of a sample of 2000 phrases in skeleton-type examples in 

NKFD and PWNO helped to highlight certain problems that the use of alternative-

markers may pose to less advanced language learners or dictionary users not fully 

conversant with lexicographic conventions. Each case of the misleading use of alter-

native-markers requires individual solutions. However, a few general suggestions 

can be made with a view to improving the intelligibility and user-friendliness of the 

dictionary metatext in this respect: 

1. clear formulation of rules for alternative-indicators in the front matter 

2. consistency in applying the rules 

3. precise rendering of word order around alternative markers in TL equiva-

lents 

4. ascertaining that all words separated with alternative markers take the 

same concord 

5. introducing additional devices and techniques if connecting the multiword 

alternative unit with the rest of the phrase turns out to be problematic: 

 the vertical slash | indicates the place where the multiword alternative 

unit connects with the rest of the phrase (Prinsloo – De Schryver 2002: 

79) 

 square brackets [ ] could indicate that a sequence of words represents 

a unit (whenever the vertical slash turns out to be ineffective) 

 manipulating the order of alternative elements 

It remains to be seen how dictionary users actually cope with various categories 

of problematic use of alternative-markers singled out in this paper. A separate fol-

low-up empirical study should verify our predictions concerning interpretation prob-

lems stemming from careless use of alternative-indicators. Ultimately, the results 

would point to specific aspects of lexicographic description that require improve-

ment. 
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Słowa kluczowe: słowniki dwujęzyczne, ekwiwalenty frazeologiczne, narzędzia 

kondensacji tekstu 

 

Streszczenie w języku polskim 

Artykuł omawia trudności związane z przedstawieniem ekwiwalentów frazeolo-

gicznych z elementami opcjonalnymi na przykładzie dwóch słowników dwujęzycz-

nych (Wielki słownik PWN-Oxford oraz Słownik Fundacji Kościuszkowskiej). 

W pierwszej kolejności przedstawiono funkcje poszczególnych metod kondensacji 

tekstu (Wiegand 1996), którym zazwyczaj poświęcone są metaleksykograficzne ob-

jaśnienia zawarte we wstępach słowników. Następnie ukazano niekonsekwencje 

w użyciu narzędzi kondensacji tekstu oraz wynikające stąd potencjalne problemy 

w interpretacji wyrażeń frazeologicznych. Analizie poddano losową próbkę 500 par 

ekwiwalentów zawierających przynajmniej jeden element opcjonalny, pobraną 

z części polsko-angielskiej i angielsko-polskiej obydwu słowników. Wygenerowane 

najbardziej intuicyjne interpretacje frazeologizmów poddano ręcznej anotacji, biorąc 

pod uwagę trudność interpretacji przedstawionych skrótowo wyrażeń oraz wagę po-

tencjalnych błędów interpretacyjnych. Analiza jakościowa wyników anotacji po-

zwoliła na identyfikację i klasyfikację problemów, jakie mogą wypływać z niewła-

ściwego czy niekonsekwentnego użycia narzędzi kondensacji tekstu. 
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MAGDALENA DŻAMAN-DOBROWOLSKA 

DIE SPRACHE DER BALLSPORTARTEN 

1. Einführung 

Das Hauptanliegen des vorliegenden Beitrags ist es, zu untersuchen, wie stark die 

Sprache der Ballsportarten von fremden Einflüssen, vor allem von den Anglizismen, 

dominiert ist. Es wird hier untersucht, welche Wörter fremder Herkunft durch ein-

heimische Ersatzformen ersetzt wurden und welche in die deutschen Sportsprache so 

stark eingedrungen sind, dass sie die einheimischen Ersatzformen ersetzt haben.  In 

der  Sprache der Ballsportarten gibt es eine ganz große Menge von Anglizismen – 

sie werden heutzutage in der deutschen Sportsprache gebraucht und akzeptiert. Das 

betrifft u.a. Bezeichnungen für Sportarten (z.B. American Football,, Hockey, Rugby, 

Tennis) einzelne Funktionen in der Mannschaft (z.B. Allrounder, Back), Regeln 

(z.B. Block), die einzelnen Sport- und Spielabschnitte (z.B. Game) oder für die 

Spielstätten (z.B. Green).
1
 

In diesem Beitrag möchte ich mich auf die Beschreibung der Geschichte und des 

Wortschatzes mancher Ballsportarten konzentrieren, die sowohl in Deutschland als 

auch in anderen Ländern der Welt sehr populär sind. 

Die beliebteste Sportart, direkt nach dem Fußball (DFB Mitgliederzahl: 2010: 

6.756.562
2
), ist Handball (46,3 Prozent) - das meint immerhin knapp die Hälfte der 

Deutschen.
3
 Gleich nach dem Fußball kommt Tennis (20,8).

4
  

 

                                                             
1 Born. J. Vom Stufenbarren in die Halfpipe. W: DUDEN, Flickflack, Foul und Tsukahara – 

Der Sport und seine Sprache, Mannheim, 2009, S. 19. 
2 http://www.dfb.de, [16.01.2011] 
3 Quelle: sid/promit; 

http://de.statista.com/statistik/topliste/bestenliste/57/platz/5/titel/beliebteste-sportarten-nach-

fussball, [12.06.2010] 
4 Vgl. ebenda, [16.01.2011] 
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2. Fußball 

Ganz spät, erst 1880, kam es in Bremen zur Entstehung des ersten Fußballklubs 

und 1890 des ersten Verbandes in Berlin. Heutzutage ist Fußball eine Sportart von 

einer sehr hohen gesellschaftlichen Bedeutung. 2007/2008 waren etwa 27,5 Millio-

nen Deutsche in 91.000 Turn- und Sportvereinen organisiert.
5
  

In der deutschen Fußballlexik überwiegen die Anglizismen – z.B. Co-Trainer, 

Coach, Corner, dopen, Dribbling, Fan, Foul, Goal, kicken, Kicker, Timing, trainie-

ren, Trainer, Transfer. Schon in der Vergangenheit reagierte man auf so zahlreiche 

Gruppe von Anglizismen in der deutschen Sportsprache - die Mitglieder des ADSV 

wollten nicht nur den allgemeinen Wortschatz, sondern auch Fachwortschätze, dar-

unter die Sportlexik, verdeutschen. Der Allgemeine Deutsche Sprachverein bat „die 

Fußballspieler, sich von englischen Ausdrücken ganz frei zu machen“
6
. 1903 veröf-

fentlichte Konrad Koch, Gymnasiallehrer am Martino Katharineum in Braun-

schweig, in der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins den Artikel 

„Deutsche Kunstausdrücke des Fußballspieles“, in dem er dazu aufrief,  „englische 

Kunstausdrücke von den Spielplätzen“ zu vermeiden. Er schlug auch eine Liste von 

Verdeutschungen vor, auf der seine Vorschläge der Verdeutschungen von den deut-

schen Fußballausdrücken gesammelt wurden (z.B. centre-forward = Mittelstürmer, 

corner = Ecke, corner-kick = Eckball, drawn = unentschieden, forwards = Stürmer, 

free-kick = Freistoß, goal = Tor, Mal, goal-line = Mallinie (Torlinie), goal-post = 

Torpfosten, Malstange, half time = Halbzeit, kick-off = Anstoß, linesmen = Linien-

richter, off side = abseits, out! = aus, to pass = abgeben, zuspielen, penalty-kick = 

Strafstoß, referee = Schiedsrichter, shoot = Schuß (Stoß) aufs Tor, to shoot = schie-

ßen).
7
 Manche Kochs Vorschläge sind bis heute anwesend, z.B. Marklinien für 

touch-lines, Mallinien für goal-lines, Abseits für off side und Stürmer für  forwards, 

players up.  

Auch Robert von Fichard hat in seinem Verdeutschungsbuch aus dem Jahre 

1915 viele gelungene Verdeutschungen aus dem Fußballbereich vorgeschlagen, 

z.B. Captain – Spielführer, centre! – Mitte!, centre-forward – Mittelstürmer, for-

ward – Stürmer, free-kick – Freistoß, goal-line – Torlinie, half-time – Halbzeit.
8
 

                                                             
5 Deutsche Olympische Sportbund: Daten und Fakten, Stand: 2007/2008. Abgerufen am 1. 

Februar 2010. 
6 http://zeus.zeit.de/text/archiv/2000/4/200004.fussball_.xml; in: „Die Zeit”, „Wie deutsch ist 

Fußball?”, 2000, [25.09.2009]. 
7 Burkhardt, A., Der deutsche Fußball und seine Sprache. Nebst Kurzporträt eines Wörter-

buchsprojekts. In: Kemper, Dirk (Hrsg.): Deutsch-russische Germanistik. Ergebnisse, Per-

spektiven und Desiderate der Zusammenarbeit, Moskau, 2008. 
8 Fichard, R. von, Sport und Spiel. Nach einem Entwurf des Professors Friedrich, 

Wappenhans, Bonn, 1915. 
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Bei Johannes Zeidler gibt es ein Kapitel mit dem Fußballwortschatz. Trotz 

Zeidlers puristischer Bemühungen gibt es in der Fußballsprache bis heute bei-

spielsweise dribbeln, fair, kicken.
9
 

In der Fußballsprache treten auch Wörter italienischer Herkunft, d.h. Libero, 

Catenaccio, kassieren, parieren oder Solo auf.  

 

3. Handball 

Zu den Ersten, der sich mit der Sprache des Handballs beschäftigt hat, gehörte 

H. Digel. Er untersuchte die sprachlichen Äußerungen von Handballspielern vor, 

während und nach Wettkampfspielen, abhängig von den bestimmten Situationen.
10

 

Digel stellte fest, dass der Themenbereich, über den Handballer sprechen, sehr viel-

seitig ist – diese Vielfalt erstreckt sich auf allgemeine Inhalte und dabei auf sport-, 

handball- und gruppenspezifische Inhalte.
11

 Digel weist auf folgende Kommunikati-

onstypen hin: Unterhaltung, Begrüßung, Mitteilung, Feststellung, Vorwurf, Bericht, 

Frage, Antwort, Einverständniserklärung, Drohung, Erklärung, Aufforderung, Lob, 

Zustimmung, Ausdrücken von Enttäuschung, Ratschlag, Beschwerde und Entschul-

digung.
12

 Ein anderes Merkmal der Handballsprache ist die Metapher. Die meisten 

Metaphern beziehen sich auf Kampfsituationen, z.B. auf Angriff oder Deckung. 

Zwei Mannschaften kämpfen um den Ball, die Gegner werden attackiert.
13

 In der 

Sprache des Handballs finden wir sowohl Ausdrücke, die sich auf den Handball be-

schränken als auch den Wortschatz, der auf andere Sportbereiche übertragen werden 

kann oder aus anderen Sportarten übernommen wurde. Zu den handallspezifischen 

Ausdrücken gehören beispielsweise: Kreis, Siebenmeter, Kempa(-Trick), Dreher, 

verwerfen, auch zwei Minuten oder passives Spiel, schnelle Mitte, Tempogegen-

stoß.
14

 In die Handball-Terminologie ist nicht viele englische Terminologie einge-

drungen – man gebraucht beispielsweise Team, Time-Out oder Dribbling – Angli-

zismen, die man in mehreren Sportarten wiederfinden kann, überwiegt aber die 

deutsche Terminologie. 

 

 

 

                                                             
9 Zeidler, Johannes, Sport und Spiel (Verdeutschungsbücher des Deutschen Sprachvereins 

10), Berlin, 1928. 
10 Wesemeyer, Ch., „Vorsicht, Kreis kommt!“ Zur Lexik der Handballsprache. In: DUDEN, 

Flickflack, Foul und Tsukahara – Der Sport und seine Sprache, Mannheim, 2009, S. 215. 
11 Vgl. ebenda, s. 216. 
12 Vgl. ebenda, s. 216. 
13 Wesemeyer, Ch., „Vorsicht, Kreis kommt!“ Zur Lexik der Handballsprache. In: DUDEN, 

Flickflack, Foul und Tsukahara – Der Sport und seine Sprache, Mannheim, 2009, S. 218. 
14 Wesemeyer, Ch., „Vorsicht, Kreis kommt!“ Zur Lexik der Handballsprache. In: DUDEN, 

Flickflack, Foul und Tsukahara – Der Sport und seine Sprache, Mannheim, 2009, S. 225ff. 
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4. Tennis 

In dem Beitrag von M. Bues, der in der „Muttersprache“ im Jahre 1956 erschien, 

lesen wir, dass schon die Spielbezeichnung „Tennis“ selbst eine ganze Spiel- und 

Kulturgeschichte erzählt.
15

 Das Wort entstand aus dem altfranzösischen Spielruf 

„Tenez“, was man als „haltet < den Ball>“ übersetzen kann. Das war ein Ausruf der 

französischen Adeligen bei Beginn des Ballhausspieles.
16

 In keiner anderen Sportart 

gebraucht man so viele englische Ausdrücke wie im Tennis. Mit der Einführung des 

Tennisspiels wurden mit dem Spiel auch die englischen Termini entlehnt, wie z.B. 

Game, Lob, Match, Set, Slice, Tie-Break, Volley.  

Auch R. von Fichard in seinem Verdeutschungsbuch Sport und Spiel hat viele 

Verdeutschungen für fremde Termini im Tennis vorgeschlagen. Manche deutsche 

Ersatzformen, die er angeboten hat, existieren bis heute, z.B. Vorteil (aber auch Ad-

vantage), Rückhandschlag (statt backhand-stroke), Balljunge (statt ballboy), Platz, 

Spielfeld (aber auch Court), Einstand (statt deuce), Fehler (statt fault), Netz (statt 

net), Schläger (auch Racket), Aufschläger (auch Server), Aufschlag (auch Service).  

Nach J. Zheng sind die Lehnwörter in der Tennissprache durch ihre Zugehörig-

keit zum äußeren bzw. inneren Lehngut gekennzeichnet.
17

 Zur Kategorie „äußeres 

Lehngut“ zählt man folgende Entlehnungen, wie z.B.: Break, Court, Cross, Game, 

Match, Topspin
18

 Bei der Kategorie „inneres Lehngut“ unterscheidet G. Magnusson 

synonyme und homologe Lehnbedeutung.
19

 Die synonyme Lehnbedeutung bedeutet, 

dass die Wahl des deutschen Wortes durch die semantische Ähnlichkeit mit dem 

fremden bedingt ist (im Tennis z.B. Aufschlag – engl. service, aus – engl. out, Feh-

ler – engl. fault, Rückschlag – engl. return).
20

 Über die homogene Lehnbedeutung 

spricht man, wenn eine sowohl phonetische als auch semantische Ähnlichkeit zwi-

schen dem heimischen und dem fremden Wort besteht (im Tennis: Ass – ace, Satz – 

set.
21

 Beispiele der Lehnübersetzungen im Tennis sind: Doppelspiel/Doppel (engl. 

doubles match/doubles), Doppelfehler (engl. double fault), Einzelspiel/Einzel (engl. 

single match/single), Fußfehler (engl. foot fault), Grundlinie (engl. base line), Rück-

hand (engl. backhand), Vorhand (engl. forehand). Satzball (set point), Spielball 

(game point) oder Stoppball (drop shot) sind Beispiele der Lehnübertragungen. 
22

 

 

                                                             
15 Muttersprache, Bues, 428. 
16 Muttersprache, Bues, 428. 
17 Vgl. Zheng, J. Entlehnungen in der deutschen Tennissprache. In: DUDEN, Flickflack, 

Foul und Tsukahara – Der Sport und seine Sprache, Mannheim, 2009, S. 280.  
18 Vgl. ebenda, S. 282. 
19 Vgl. ebenda, S. 282. 
20 Vgl. Magnusson, G., Zum Lehngut in der deutschen Tennissprache. In : Impulse. Dank an 

Gustav Korlén zu seinem 60. Geburtstag. Stockhom, 1975, S. 212. 
21 Vgl. ebenda, S. 212. 
22 Vgl. ebenda, S. 212. 
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5. Zusammenfassung 

 In der Terminologie der Ballsportarten in Deutschland überwiegen Anglizis-

men. Trotz der intensiven puristischen Tätigkeit sind englische Entlehnungen in der 

deutschen Sportsprache populär, auch in der Sprache der Ballsportarten. Der große 

Vorteil der englischen Sprache ist, dass sie nach Wortbildung und Diktion kürzer 

strukturiert als die deutsche ist.
23

 Das Englische überwiegt im deutschen Sport-

wortschatz der Ballsportarten und trotz vieler einheimischen Ersatzformen bleibt 

für unsere Zeit eine angemessenere, knappere, oft auch präzisere Ausdrucksform.
24

 

Außerdem haben die im deutschen Sportwortschatz der Ballsportarten gebrauchten 

englischen Entlehnungen den internationalen Charakter - wir leben in einer immer 

stärker globalisierten und sich ständig wandelnden Welt, in der keine andere Spra-

che so weit verbreitet ist, wie das Englische.
25

 Der intensive Gebrauch von Angli-

zismen ist auch auf die Herkunft vieler Ballsportarten zurückzuführen (z.B. Groß-

britannien, Kanada, Vereinigte Staaten). 

 

Słowa kluczowe:  sport, anglicyzm, rodzime formy zastepcze 

 

Streszczenie w języku polskim 

Powyższy artykuł poświęcony jest słownictwu takich dyscyplin sportowych, jak 

piłka nożna, piłka ręczna i tenis, wyrazom obcym, a przede wszystkim anglicy-

zmom, występującym w wymienionych powyżej dyscyplinach sportu. Autorka wy-

jaśnia, dlaczego przeważają w nich anglicyzmy i podaje ich przykłady, z uwzględ-

nieniem ewentualnych rodzimych form zastępczych.  

  

                                                             
23 Urbanek, F., Anglizismen beiderseits betrachtet, [in:] Verein Deutsche Sprache, Sprach-

nachrichten, Nr. 39/Oktober 2008, s. 6. 
24 Vgl. ebenda. 
25 Verein Deutsche Sprache, Sprachnachrichten, Nr. 39/Oktober 2008, s. 3. 
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ANNA NIERODA-KOWAL 

ZUR SPRACHSITUATION IN DEN ERSTEN 

JAHREN DER DDR –                                             

FORMULIERUNG DES IDEOLOGIEGEBUNDE-

NEN WORTSCHATZES FÜR DIE NEUE KOMMU-

NIKATIONSGEMEINSCHAFT 

Nach der Kapitulation des Dritten Reiches 1945 und der Übernahme der Regie-

rungs-gewalt in Deutschland durch die Siegermächte hat sich die Situation diametral 

verändert. Als oberste Macht wurde der Alliierte Kontrollrat gebildet. Der Alliierte 

Kontrollrat war ein verwaltendes Gremium, dessen Beschlüsse einstimmig gefasst 

werden mussten. Seine Mitglieder waren die Oberbefehlshaber der in Deutschland 

stationierten  

Kräfte der Siegermächte. Deutschland wurde in vier Besatzungszonen und Berlin in 

vier Sektoren eingeteilt.  

Neue kommunikative Prozesse, sprachliche Entwicklungen verliefen unter-

schiedlich in den drei deutschen Westzonen und in der Sowjetischen Besatzungszo-

ne (SBZ). Dazu trugen die gegensätzlichen politischen Ziele der Regierungsmächte 

bei. Auf einer Seite wollten die Westmächte keine „kommunistische Infiltration“, 

auf der anderen Seite forderte die russische Besatzungsmacht die Wiedervereinigung 

der beiden deutschen Staaten unter Einhaltung ihrer politischen Bedingungen. Die 

weiteren politischen Ereignisse, die getrennte Währungsreform und die Gründung 
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erst der BRD und dann der DDR, wirkten sich auf die sprachliche Entwicklung im 

offiziellen Bereich aus.
1
  

In den Arbeiten der sechziger Jahre (z.B. Moser
2
, Riemschneider

3
) wird auf die 

Ähnlichkeiten zwischen der Sprache im Dritten Reich und in der DDR hingewiesen.  

Nach Moser
4
 wurde die Sprache in der DDR wie im Dritten Reich zielbewusst 

gesellschaftlichen und politischen Veränderungen angepasst. Ein totalitärer politi-

scher Sprachstil und der Gebrauch der Sprache als ein politisches Kampfmittel wa-

ren beiden politischen Regimes gemeinsam. Charakteristisch war auch die Wieder-

aufnahme vieler Wörter des Dritten Reiches, z.B.: Planwirtschaft, Aufbau, Einheit, 

Erzeugungsschlacht in der Gestalt von Getreideschlacht, Ausrichtung, Einsatz, Kul-

turschaffender, Kulturerbe, Feindparole, Staatsfeind, Volksfeind, Lügensender, 

Durchführung, liquidieren, beispielhaft. Die DDR-Sprache stimmte mit der des Drit-

ten Reiches auch in folgenden Punkten überein: Wiederholungsstil, Vorliebe für 

Fremdwörter mit verschwommener Bedeutung, häufige Anwendung des Superlativs, 

Formelhaftigkeit der Sprache, kämpferischer und pathetischer Charakter der Spra-

che, Gebrauch von Invektiven.  

Riemschneider
5
 vertrat die Meinung, dass es Ähnlichkeiten zwischen dem Nazi-

system und dem Machtsystem in Sowjetdeutschland gab. Daraus resultierten auch 

die Ähnlichkeiten der Sprache beider Systeme. Die Machthaber gaben Städten und 

Verbänden, die für ihre Politik wichtig waren, gern Eigennamen. In der DDR hatten 

Brigaden, Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Maschinen-

Taktoren-Stationen ihren Eigennamen, z. B.: Brigade „Wilhelm Pieck“, LPG „Ein-

heit“, MTS „Roter Stern“. Auch Städte bekamen die Namen von Persönlichkeiten: 

Chemnitz (seit 1953) – Karl-Marx-Stadt und Guben (seit 1961) – Wilhelm-Pieck-

Stadt Guben. Beide Regime verwendeten ähnliche Begriffe für die Bezeichnung von 

Staatsfeinden und von dem gegnerischen System (z. B.: im Dritten Reich wurden 

Lexeme wie Monopolkapitalisten, Kriegsstifter und in der DDR – Revanchist, 

Monopolist gebraucht).  

In der ehemaligen DDR wurde die politische, wirtschaftliche und gesellschaftli-

che Realität verändert. Daraufhin wurde diese neu benannt. Sehr oft verschleierten 

die neuen Benennungen die geschaffene Realität, was auch das Ziel der Staatspro-

paganda war. Die sprachlichen Neuerungen waren ein Instrument der Manipulation, 

                                                             
1 Vgl. H. Schmidt 2000, Schmidt, H.: Entwicklung und Formen des offiziellen Sprachge-

brauchs der ehemaligen DDR: in W. Besch/A. Betten/O. Reichmann/S. Sonderegger, 

(Hrsg.), Sprachgeschichte, Bd. 2, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2000, S. 2018. 
2 H. Moser, Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands, Pädagogischer Verlag 

Schwann, Düsseldorf  1962. 
3 E. G. Riemschneider, Veränderungen der deutschen Sprache in der sowjetisch besetzten 

Zone Deutschlands seit 1945, Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf 1963. 
4 Vgl. H. Moser, op. cit., 41f. 
5 Vgl. Riemschneider, op. cit., 90f. 
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denn sie dienten der Realisierung der politischen Vorhaben der DDR-Machthaber. 

Zu den grundlegenden Zielen gehörte die Bildung eines kommunistischen Staates, in 

dem sich alle Bürger für den Aufbau des Sozialismus und dann des Kommunismus 

einsetzen würden. Diesen überzeugten sozialistischen/ kommunistischen Persönlich-

keiten sollte eine Sprache gegeben werden, deren Gebrauch ihre positive Einstellung 

zum DDR-Staat hätte stärken sollen.  

Der ideologische Wortschatz wurde nach und nach formiert. Es gab Schlüssel-

wörter, die zuerst von vielen Zeitgenossen akzeptiert und gebraucht wurden.  

Nach dem Krieg erfolgte die Entnazifizierung. Von der schlimmen Vergangen-

heit distanzierte man sich auch mit der Sprache. Das Propagieren der antifaschisti-

schen und demokratischen Ziele durch die Kommunisten wunderte niemanden. Anti-

faschismus und Demokratie wurden zu Schlüsselbegriffen und waren, so Horst Die-

ter Schlosser, „Kennzeichen einer keineswegs zufälligen, sondern durchaus bewuss-

ten ideologischen Deutung der Gegenwart und Zukunft”.
6
 Die als antifaschistisch 

deklarierte Politik verfolgte zugleich antikapitalistische und antiimperialistische 

Ziele. Die Bedeutung der Begriffe demokratisch und Demokratie, besonders soziali-

stische Demokratie, waren von den westlichen Deutungen weit entfernt.  „Sozialis-

mus” war auch ein Begriff, der zunächst positive Assoziationen hervorrief. Erst spä-

ter stellte sich heraus, dass der „Sozialismus” nur ein Zwischenziel auf dem Weg 

zum Kommunismus war. Ideologisch geprägt waren auch  Wörter  wie Werktätige 

und Arbeiterklasse. Man wollte mit dem Begriff: „Werktätiger” die „kapitalisti-

schen” Lexeme „Arbeitsnehmer” und „Arbeitsgeber” verdrängen. Alle DDR-Bürger 

waren Werktätige und gehörten zu einer einzigen Klasse, der Arbeiterklasse. Die 

ständige Berufung auf das Volk gehörte zur politischen Taktik. Bestimmend für die 

Weltanschauung sollten Begriffe sein wie etwa: Volkseigentum, Volksgemeinschaft, 

Volksstaat, Volksdemokratie, Volkssolidarität, Volkseigene Betriebe usw. Die Na-

men der Massenorganisationen sollten die Unabhängigkeit von der SED vortäu-

schen, wie z.B. die 1946 gegründete Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend, 

Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD), 1947 gegründet, oder Freier 

Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB)
7
  

In Bezug auf die Charakteristika der offiziellen Sprache der DDR nannte Hans 

H. Reich
8
 vier Gruppen, die deutsche Tradition haben. 

- Ältere deutsche Wörter; 

Ihre politische Verwendung ist nicht für eine Partei spezifisch, aber sie 

werden auch von der SED als Bestandteile ihrer Gruppensprache oder ih-

                                                             
6 H. D. Schlosser, Die deutsche Sprache zwischen Stalinismus und Demokratie, Verlag Wis-

senschaft und Politik, Köln 1999, S. 31. 
7 Vgl. Ibidem, 31ff. 
8 Vgl. H. H. Reich, Sprache und Politik. Untersuchungen zu Wortschatz und Wortwahl des 

offiziellen Sprachgebrauchs in der DDR, Max Hueber Verlag, München 1968, S. 233ff. 
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res politischen Vokabulars gebraucht, z.B. Agent, Aufbau, erstellen, Ini-

tiative.  

- Wörter aus der ökonomischen und politischen Terminologie von 

Marx und Engels wie Gesellschaft, Klasse, Proletariat, Mehrwert, Profit, 

befreien, Bewusstsein, Revolution. Daraus rekrutiert sich ein Großteil des 

politischen, ökonomischen und grundlegenden ideologischen Wortschat-

zes. 

- Wörter, die in der Weimarer Zeit neu gebildet oder übernommen 

bzw. in spezifischer Bedeutung übernommen oder politisch relevant wur-

den. 

Sie leben als Wörter des politischen Kampfes und des 

Fachwortschatzes der Partei weiter. Beispiele: Agitation, Aktion, 

Antifaschismus.      

- Neubildungen und Neubedeutungen, für die russischer Einfluss nicht 

oder nicht mit Sicherheit anzunehmen war, wie z. B.: Aufsichter, beaufla-

gen, Jugendweihe,  

   Leistungslohn.        

   Sie wurden als originelle Neuerungen angesehen. Hierher gehören 

auch die zahlreichen Abkürzungen für die vielen neuen Institutionen und 

Organisationen in der DDR wie etwa: FDJ, FDGB, HO. Dabei handelt es 

sich um reine Initialabkürzungen, im Russischen dominieren dagegen 

Silbenabkürzungen und die aus Initialen gebildeten Silbenwörter. 

Die Übernahme russischer Wörter und Wortbedeutungen in die Sprache der Poli-

tik und Wirtschaft beginnt nach Reich
9
 mit dem Jahre 1917, als die Oktoberrevoluti-

on Russland zum Zentrum der sozialistischen Bewegung machte und die geschehe-

nen Veränderungen das besondere Weltinteresse erweckten. Der russisch beeinfluss-

te Wortschatz ist offizieller Natur, d.h., er wurde einer auch in der russischen Spra-

che neuen Terminologie entnommen, die die durch die sowjetische Herrschaft einge-

führten Veränderungen, das marxistisch-leninistische Denken und den Redestil der 

Funktionäre widerspiegelt. Außerdem wurden die Kenntnisse des Russischen beson-

ders gefördert. In jeder Schule wurde Russisch unterrichtet. Durch die bewusste An-

lehnung an die sowjetische Politik werden viele sprachliche Bezeichnungen aus dem 

Russischen übernommen. Manchmal waren es Wörter aus einer anderen Sprache, 

die im Russischen eine spezifische Bedeutung bekamen (z.B. Perspektive, Diversi-

on), ein anders Mal typisch sowjetrussische Lexeme (lexikalische Entlehnungen) 

wie z.B. Chwostismus oder Oblomowerei. Außerdem tauchten auch viele inhaltliche 

Entlehnungen auf, z.B.: 

- Lehnbildungen: Arbeiter- und Bauernmacht, Sowjet- ( Zusammensetzungen). 

                                                             
9 Vgl. H. H. Reich, op. cit., S. 235ff. 
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- Lehnbedeutungen: administrieren, parteilich. 

- Lehnübersetzungen: Generallinie der Partei, stürmischer Aufbau des Sozialis-

mus,  

  revolutionäre Wachsamkeit. 

Es wurden auch bestimmte Verwendungsweisen (im Ergebnis, mit...; an der Spit-

ze anleiten, Errungenschaften) übernommen. Es lassen sich auch Belege für entlehn-

te Metaphorik finden: Brandstifter, schleichende Konterrevolution. 

Nach Hans H. Reich
10

 wurden auch die Namen neuer Einrichtungen (im weite-

sten Sinn) aus dem Russischen übernommen. Die Mehrzahl dieser Entlehnungen 

bilden die Lehnprägungen. Die Entlehnungen auf dem Gebiet der politischen Orga-

nisation sind: Freundschaft als Kollektivum und mehrere Zusammensetzungen mit 

Partei, auf dem Gebiet der Parteischulung – Aspirant, Konsultation, Parteikabinett, 

Zirkel und viele andere mehr, auf wirtschaftlichem Gebiet – Brigade, chemisieren, 

Funktionalplan. Der Fachwortschatz der Landwirtschaft steht unter starkem sowjeti-

schem Einfluss: Agrobiologie, Agrotechnik, Kombine, Traktorist. Der russische Ein-

fluss zeigt sich auf kulturellem Gebiet in Wörtern wie Festival, Klub, Kulturhaus, 

auf dem Gebiet des Pressewesens in den Zusammensetzungen mit Korrespondent, 

im Sport in der Bezeichnung Spartakiade, im Gesundheitswesen in der Dispensaire. 

Auf den Weg der russischen Beeinflussung weist auch Hugo Moser
11

  hin:  
 

Der Weg russischer Einwirkung geht namentlich über die Übersetzung. 

So überträgt das Nachrichtenbüro ADN in Ost-Berlin ständig Mitteilungen 

der russischen Agentur TASS. In der führenden Zeitung, der „Täglichen 

Rundschau”, waren die Redakteure seit 1945 Russen oder aber Deutsche, 

die gut russisch sprachen. Dazu kommt, dass verschiedene einflussreiche 

Politiker aus der Zeit ihrer russischen Emigration mit der russischen Spra-

che vertraut sind. 
 

Er betont auch, dass die Zahl der eigentlichen russischen Fremd- und Lehnwörter 

gering ist und dass diese vor allem in der Parteisprache vorzufinden sind. Die Zahl 

der Lehnübersetzungen ist dagegen viel größer. Der Autor diskutiert den Ursprung 

des spezifischen politischen Wortschatzes, wobei er sich auf H. Bartolmes
12

 (Tau-

send WorteSowjetdeutsch) stützt. Der Wortschatz geht meist auf die Sprache des 19. 

Jahrhunderts zurück und stammt aus dem Wortgut der Französischen Revolution 

(Demokratie, Reaktion, Proletarier), des Sozialismus (Genosse, Solidarität, Mate-

rialismus), der Nationalökonomie (Produktion, Ware) oder des Wehrwesens (Kader, 

                                                             
10 Vgl. H. H. Reich, op. cit., S. 235ff. 
11 H. Moser, op. cit., S. 11. 
12 H. Bartolmes, Tausend Worte Sowjetdeutsch, 1956, S. 6f. 
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Brigade, Pionier). Die spezifische Bedeutung hat sich nach seiner Meinung im Rus-

sischen des Kommunismus herausgebildet.
13

  

Nach Peter von Polenz
14

 war der russische Spracheinfluss in der damaligen DDR 

sehr gering. Sichtbar wurde er dennoch in Lehnübersetzungen (z.B. volkseigen, Kul-

turhaus, Perspektivplan, Held der Arbeit), Lehnbedeutungen (z. B. aufklären – im 

Sinne j-n politisch belehren, überzeugen; parteilich – den Grundsätzen der Partei 

(SED) entsprechend) oder Lehnwendungen (z. B. im Ergebnis, mit ... an der Spitze 

/Die Delegation unserer Republik mit dem Genossen X an der Spitze/).  

 

Widerspiegelung der neuen politischen und wirtschaftlichen Realität  

Die Gründung der DDR brachte für die Menschen viele Veränderungen mit sich. 

Die Wirklichkeit der DDR wurde beeinflusst durch:  

   - das neue politische System,  

   - die Bodenreform,  

   - die Bildung „Volkseigener Betriebe“,  

   - die Schaffung einer achtklassigen Einheitsschule, 

   - die Schaffung einer zentralen Deutschen Wirtschaftskommission,  

   - die zentralgeleitete Planwirtschaft,  

   - die Bildung der Kasernierten Volkspolizei, 

   - die Entstehung systemspezifischer Massenorganisationen. 

Der Grund- und Alltagswortschatz war in Ost- und Westdeutschland meist 

gleich, aber die neuen ökonomischen, sozialen und politischen Strukturen haben vie-

le unterschiedliche Bezeichnungen und Organisationstermini hervorgebracht. 

Der Aufbau der Staats- und Verwaltungsapparate spiegelte sich schon in ihren 

Bezeichnungen wider, z. B.  Staatsrat, Politbüro, Volkskammer. Charakteristisch ist 

auch die Verwendung von Abkürzungen. Beispiele: ZK, FDGB, FDJ, Gesellschaft-

liche Gerichte /GG/. Die umfangreichsten Wortschatzänderungen seien dem Sach-

gebiet Wirtschaft zuzuordnen. Die Wortschatzdifferenzen betrafen: 

 -  das Wirtschaftssystem als Ganzes,  

Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft,  

 - die Wirtschaftsorganisation, 

 - VEB, PGH, LPG, Kooperative, 

 - die innerbetriebliche Struktur: 

   Betriebsparteiorganisation (BPO), Kaderleiter, Konfliktkommission (KK), 

Prämienfonds. 

Dabei darf auch das wandlungsreiche Vokabular der Produktionspropaganda der 

DDR nicht übersehen werden, wie z. B. sozialistischer Wettbewerb, Aktivist, diverse 

                                                             
13 Vgl. H. Moser, op. cit., S. 11-14. 
14 Vgl. P. von Polenz, Geschichte der deutschen Sprache, Walter de Gruyter, Berlin/New 

York 1972, S. 176f. 
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Bewegungen, Weltniveau, Schrittmacher oder Brigade der sozialistischen Arbeit. 

Die Zugehörigkeit zum RGW hat zur Entwicklung der Zusammensetzungen mit In-

ter- in der DDR geführt, z. B. Interflug. Im Erziehungswesen sind für die DDR fol-

gende Bezeichnungen charakteristisch: Elternaktiv, Erweiterte Oberschule (EOS), 

Unterrichtstag in der Produktion, Patenbetrieb.
15

  

Über die Neuwörter der ersten zehn Jahre der DDR schrieb 1962 Hugo Moser
16

 

folgendermaßen:  

Ständig entstehen neue Ausdrücke für neue Erscheinungen materieller 

und geistiger Art, besonders in den Bereichen der Technik und des Ver-

kehrs, des Nachrichten- und Funkwesens, der Wirtschaft und der Politik 

wie des Wehrwesens, des geistigen Lebens, der Gesundheitspflege und des 

Sports. Viele sind beiden Teilen Deutschlands gemeinsam, [...] viele aber 

zeigen eine Auseinanderentwicklung an [...]. 

Im Osten Deutschlands ist die Fülle von Neuprägungen wesentlich grö-

ßer. Das überrascht nicht. Wo Denkformen sich entscheidend ändern, wird 

auch die Sprache betroffen.
 
 

Hugo Moser
17

 gibt viele Beispiele für bestimmte Kernwörter an, um die sich 

ganze neue Wortfamilien gebildet hatten. Dazu gehören:  

- Volk(s): Volksrepublik (Polen, China), -demokratie, -kontrolle, -polizei, -

kammer, - wald, -korrespondent, -richter, volkseigen;  

- Norm: Normerhöhung, -kontrolle, -sachbearbeiter, -katalog; Tages-, Mate-

rialverbrauchsnorm; 

- Soll: Sollstärke, -erfüllung, Abgabesoll, Eier-, -stärke, -erfüllung,  Jahres-, 

Erfüllungs-, Kartoffel-, Lern-; Milch-, Patienten-, Plan-, Rindfleisch-, Pro-

duktions-, Rüben-, Schicht-, Schweine-; Über-, Vertrags-, Weizensoll;    

- Jugend: Jugendbrigade, -internationale, -förderungsplan, -komitee, -forum, 

-leben, -plan, -varieté;  

- Forum: Hausfrauen-, Bauern-, Studentenforum; 

- Arbeiter: Arbeiterdichter, -oper, -festspiele, -student,  -partei;  

- Arbeit(s): Arbeitsnorm, -ökonomik; 

- Bewegung: Aktivistenbewegung-, Wettbewerbs-, Meisterbauer-, 

Hennecke-, Zweier-Melker-Bewegung, Steckenpferdbewegung (zur Förde-

rung der Pflege eines Steckenpferds) 

Die neuen Bildungen Umsiedler und Neubürger lösten das Lexem Heimatver-

triebener ab. In Folge der Kollektivierung der Landwirtschaft wurden Bauer und 

                                                             
15 Vgl. M. W. Hellmann, Sprache, in: DDR Handbuch, Band 2 M – Z, hrsg. vom Bundesmi-

nisterium für innerdeutsche Beziehungen, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1985, S. 

1263. 
16 H. Moser, op. cit., S. 8f. 
17 Ibidem, 9f. 
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Neubauer durch Genossenschaftsbauer, Meisterbauer und Kollektivbauer ersetzt. 

Die Bezeichnung  Einzelbauer wurde negativ konnotiert. Zu den Neubildungen 

gehörten ferner: Jugendweihe, Kindesweihe, Grabweihe, Eheweihe (=sozialistische 

Eheschließung).
18

  

 

Bildung des Wortschatzes des ideologischen Kampfes 

Die Sprache spiegelt nicht nur die Veränderung der politischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Sachverhalte wider, sondern kann auch als Macht- und Poli-

tikinstrument benutzt werden. Dies fasst Horst Dieter Schlosser
19

 folgendermaßen 

zusammen: 

Sprachwandel spiegelt nicht nur nachträglich einen Sprachwandel wi-

der. Zum einen stehen bei der ersten Benennung einer neuen Wirklichkeit 

grundsätzlich stets mehrere Alternativen zur Verfügung; die endgültige 

Wahl einer bestimmten sprachlichen Möglichkeit ist darum auch eine Ent-

scheidung für eine bestimmte Interpretation der Wirklichkeit. Zum anderen 

lässt sich immer wieder nachweisen, dass die außersprachliche Wirklich-

keit durch gezielte sprachliche Veränderungen bewusst uminterpretiert 

wird, wodurch sich letztlich sprachliche Kritik doch nicht von einer Sach-

bewertung, auch nicht von politischer Kritik trennen lässt. 

 

Eine gezielte Uminterpretation der politischen Realitäten ist bei den Schlüsselbe-

griffen der politischen Kommunikation sichtbar. 

Ein Mittel für die Durchsetzung der einseitigen parteilichen Begriffsdefinitionen 

waren die DDR-Wörterbücher.  

DDR-Wörterbücher geben im Bereich politisch-ideologischer Bedeu-

tungserklärungen nicht unbedingt Auskunft über deren tatsächliche Gel-

tung im allgemeinen Sprachgebrauch, sondern zunächst nur über den er-

wünschten Gebrauch. [...] Neben solchen Bedeutungsdifferenzen finden 

sich unterschiedliche Prägungen, davon viele mit propagandistischem Ein-

schlag (DDR: Arbeiter-und-Bauern-Staat, sozialistischer Staatsbürger, so-

zialistische Staatengemeinschaft [...]
20

  

 

Viele Bezeichnungen entsprechen dem politisch-strategischen Kalkül und dienen 

zum ideologischen Kampf. Das Kampf- und Schimpfvokabular war in der DDR 

reichhaltig. In der DDR wurden u.a. Ausdrücke gebraucht wie: Menschenhändler, 

Klassenfeinde, Spione, Agenten, imperialistische Bundesrepublik, Diversanten, Re-

vanchisten, Bonner Ultras. Die offizielle Sprache der DDR war also durch Be-

                                                             
18 Vgl. H. Moser, op. ct., 8ff. 
19 H. D. Schlosser, op. cit., S. 29. 
20 M. W. Hellmann, op. cit., 1263. 
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schimpfungen und polemische Formulierungen geprägt. Der Schimpfwortgebrauch 

hielt sich z.B. in der agitatorischen Dauerserie des DDR-Fernsehens „Der schwarze 

Kanal“ von Karl Eduart von Schnitzler sogar bis zum Ende der DDR.
21

 

Die offizielle DDR-Sprache der Anfangsperiode weist folgende Merkmale auf: 

- Gebrauch von stereotypen Formulierungen und die Häufung solcher Wör-

ter und Formulierungen; 

- Indoktrination und der Anspruch der SED auf die Übernahme nicht nur der 

Inhalte, sondern auch der Formulierungen; 

- Gezielte Wiederholungen, erhöhtes Pathos und auch standardisierte Be-

schimpfungen des Gegners. 

Ein solcher Sprachgebrauch hatte die Disziplinierung der Bürger und die Festi-

gung des Glaubens an den Sozialismus und den sozialistischen Staat zum Ziel. Die 

Nähe zur Macht bezeugte die Beherrschung des offiziellen Sprachgebrauchs
22

.              

Dabei sei auf den Kampfmetaphorik eingegangen, worauf u.a. Hartmut Schmidt 

(2000, 2024) hinweist: 

Die „historische Mission“ begründete ein spezifisches, auf Kampf ange-

legtes ideologisches Sendungsbewusstsein, das vor allem philosophische 

oder gesellschaftswissenschaftliche Texte aus der DDR nachhaltig geprägt 

hat („Wissenschaft des Klassenkampfes“, „Durchführung der sozialisti-

schen Revolution, Errichtung ihrer politischen Herrschaft“ usw.). 

Über den pseudoreligiösen Sprachgebrauch äußerte sich Horst Dieter Schlosser
23

: 

 Ohne Glauben kommt auch ein Marxist-Leninist nicht aus, wie die häufigen 

Formulierungen >>fester/unerschütterlicher Glaube an die historische Mission der 

Arbeiterklasse/an den Sieg des Sozialismus...<<bezeugen. Und heilig war Kommu-

nisten in der DDR u. a. die >>Verpflichtung zum Frieden<<, wie auch die >>Ideale 

der Arbeiterklasse<< sehr oft dieses Attribut erhielten. Noch Anfang 1988 wurden 

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im >>Neuen Deutschland<< (28. Januar 

1988) >>Märtyrer der kommunistischen Partei<< genannt. 

Für die DDR ist „ein revolutionärer Kampfgeist“ charakteristisch, der 1. Mai 

wurde zum „internationalen Kampftag der Arbeiterklasse“, und das Attribut „kämp-

ferisch“ war in der offiziellen Sprache hochfrequent. Außerdem spielten u. a. fol-

gende Kampfmetaphern eine große Rolle: Kämpfer (Mitglied der Betriebskampf-

gruppen), Kampfappell, -auftrag, -front, -kraft, -lied, -mittel, -schrift, Kampfeswil-

le.
24

  

                                                             
21 Vgl. H. Schmidt, op. cit., S. 2020. 
22 Vgl. H. Schmidt, op. cit., S. 2020. 
23 H. D. Schlosser, op. cit., S. 38. 
24 Vgl. H. D. Schlosser, op. cit., S. 37. 
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Es wurde Wortschatz für den ideologischen Kampf geschaffen und zu 

propagandistischen Zielen gebraucht. Die Sprache sollte die Politik des Staates und 

seine Ideologie verkörpern.  

Zum Schluss sei auf den Text einer Studentengruppe eingegangen. Die Leipziger 

Studenten gebrauchten sehr treffend und spontan zahlreiche Neologismen.  

Die Enteignung der Kriegsverbrecher war der erste Schritt bei der De-

mokratisierung des Lebens in der damaligen Sowjetischen Besatzungszo-

ne. Die Arbeiter in den nun volkseigenen Betrieben und in den SAG-

Betrieben, die uns anlässlich der Gründung der DDR von der UdSSR zu-

rückgegeben wurden, hatten richtig erkannt, dass mit dem Aufbau einer 

Friedenswirtschaft begonnen werden musste.  

Die Aktivistenschicht Adolf Henneckes löste die Aktivistenbewegung 

aus; ein großer Massenwettbewerb setzte ein, um den Wiederaufbau der 

Volkswirtschaft zu gewährleisten.  

Die ersten Quartalspläne, der Halbjahresplan, der Zweijahresplan und 

die 5-Jahr-Pläne wurden übererfüllt und sind bereits ein Stück Geschichte 

unserer Planwirtschaft [...] Die hervorragenden Leistungen unserer Werk-

tätigen und der Aktivisten fanden ihre Würdigung in staatlichen Auszeich-

nungen wie Verdienter Aktivist, Held der Arbeit, Verdienter Bergmann, 

Meisterhauer, Verdienter Erfinder [...] Die nach dem Krieg noch unerläss-

liche Rationierung gab Schiebern und Spekulanten viele Möglichkeiten 

zum Schwarzhandel. Um ihrem Treiben Einhalt zu gebieten, begann die 

Deutsche Wirtschaftskommission ihren Kampf gegen Korruption und 

Schwarzmarktpreise. Nach der Währungsreform, zu der wir durch das se-

parate Vorgehen in der Westzone gezwungen waren, ging aus den Freien 

Läden 1948 die Staatliche Handelsorganisation (HO) hervor. Viele Bildun-

gen mit HO (Lebensmittel-, Textil-HO; HO-Warenhaus, -Preise u.a.m.) 

haben seitdem unseren Wortschatz bereichert.
25

 

Das im Zitat verwendete Vokabular ist charakteristisch für die Anfänge der DDR 

sowie die Zeit vor ihrer Gründung und ist für das Verstehen der herrschenden Wirk-

lichkeit von Bedeutung. 

 

 

Słowa kluczowe:  

rozwój języka niemieckiego, leksyka specyficzna dla NRD, słownictwo ideologicz-

ne  

                                                             
25 W. Oschlies, Würgende und wirkende Wörter – Deutschsprechen in der DDR, Berlin 

1989, S. 26. 
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Streszczenie w języku polskim 

Niniejszy artykuł traktuje o początkach rozwoju leksyki specyficznej dla Nie-

mieckiej Republiki Demokratycznej, nazywaniu nowej rzeczywistości socjalistycz-

nej po II wojnie światowej i tworzeniu ideologicznego słownictwa dla dopiero two-

rzącej się wspólnoty komunikacyjnej. Uwzględnione zostały leksemy wyrażające 

walkę ideologiczną, typową dla lat 50. i 60.   
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ALINA DOROCH 

TARTANRY AND KAILYARD IN THE 

19TH-CENTURY SCOTTISH                            

LITERATURE AND CULTURE 

Introduction 

When discussing Scottish literature, T.S. Eliot once said that the country which 

has no one official language should not aspire to being a nation.  Yet, the same poet 

noticed the importance of many languages contributing to the final state of the  liter-

ature, in this case the English one, stating that: 

“It is to the advantage of England that the Welsh should continue to 

be Welsh, the Scots Scots and the Irish Irish .....  If the other cultures of 

the British Isles were wholly superseded by English culture, English 

culture would disappear, too.”
1
 

 The state of Scottish literature is very peculiar, indeed as it has experienced the 

case of linguistic dualism, where first Gaelic, then Scots  and finally English were 

striving to win the most prominent position in the literary world.  For many contem-

porary writers the 16
th

 century poetry of Scottish Makars, such as William Dunbar, 

Walter Kennedy, Robert Henryson or David Lindsay, embody the Golden Age of 

Scottish literature.  With the shift of the Scottish court to London, the literature of 

the 17
th

 century lost its impetus that characterized the works of the previous century.  

It was only the writings of the 18
th
 century that led to a revival of interest in Scottish 

literature and culminated in the 19
th

-century literary trend, known as tartanry and 

kailyard. 

Although the term  tartanry encompasses a rather negative attitude of the writers 

of the 19
th
, and especially of the 20

th
 century, who saw in the poems of Ossian, writ-

                                                             
1 P. Henderson Scott, Scotland resurgent, Edinburgh, The Saltire Society, 2003, 250. 
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ten by James MacPherson, and novels of Walter Scott an attempt to mythologize the 

Highland past, feeding the public with untrue pictures of Highland reality, the whole 

trend cannot be dismissed as entirely harmful as it served its purpose of making 

Scotland an attractive place for visitors from England and the Lowlands. 

Equally critical opinions were presented by the writers who initiated another 

trend in literature, known as kailyard, and the novels which fell into this category 

were viewed as offering a completely wrong picture of Scottish reality, full of sen-

timentalism and ignoring the grim reality that only the Napier Commission brought 

to the public awareness.
2
     

 

1. The emergence of tartanry 

The notion of tartanry originated in the 18
th

 century, when following the Union 

of Parliaments in 1707, Scotland which was once an object of fear and hostility for 

the English people, began to be associated with social, economic and intellectual 

changes, which made the country different from England, yet attractive for all the 

prospective visitors.  This aspect of a renewed interest in Scotland and anything 

which was associated with her, was especially connected with the Highlands, which 

though greatly feared and despised in the past, were now viewed with fascination, 

which was compounded by the spectacular and wild nature and the tales of the hero-

ic deeds of the Highland clans and warriors.  What resulted was a development of 

tourism and arrival of numerous travel books that advertised Scotland as  an idyllic 

holiday destination.  What was missing from the tourist brochures was the picture of 

the hard-working, struggling with poverty people of the Highlands, and for many in-

experienced travellers, Scotland was synonymous with leisure and admiring the 

beauty of the scenery.
3
 

No wonder that in view of such an attitude towards the country, many poets and 

writers associated it with the natural, mysterious allure, which was reflected in nu-

merous travel narratives.  That trend became so popular that women writings found 

their way into the corpus of works concerned with the description of Scottish land-

scapes and the local people.  In 1788, Elizabeth Diggle wrote that, “people are com-

ing north at a great rate”, and as a result, all of the inns are likely to be full. 
4
  

New attractive places were being constantly discovered, opening Scotland to a 

wave of visitors from England, for whom wandering along the paths, earlier trekked 

by the warring clans, became a perfect way of spending their vacations.  Even in the 

                                                             
2 E. Richards, A history of the Highland clearances. Volume 2: Emigration, protest, reason, 

Sydney, Croom Helm Ltd, 1885, 75-82. 
3 J. Glendening, The High Road. Romantic tourism, Scotland, and literature, 1720-1820, 

New York, NY, St. Martin’s Press, 1997, 10, 233. 
4 Z. Kinsley, Women writing, the home tour, 1682-1812,  Hampshire, Ashgate Publishing 

Limited, 2008, 4. 
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most remote places, the travellers were surprised by the good condition of the road 

and bridge network,  which, thanks to General George Wade, were “built partly to 

connect the line of English forts established after the 1715 Jacobite rebellion”.
5
 

Out of that interest there came works of such well-known writers as Thomas 

Pennant, Edmund Burke, James Boswell and Dr. Samuel Johnson.  Though extreme-

ly interesting and offering a fascinating insight into the Highland reality, their works 

are not so well remembered as the prose of Sir Walter Scott, whose historical and 

adventure novels are still rendered as the outstanding example of the best fiction.   

The development of tourism in Scotland took place between about 1770 and 

1830 and by the 1820s the local newspapers were commenting on the influx of tour-

ists pouring into the Highlands.  It was said that 30,000 had arrived in the years fol-

lowing the publishing of Walter Scott’s poem, Lady of the Lake (1810), which made 

Loch Katrine a fashionable place to visit.  By the 1850s, a railway through the High-

lands was being proposed, once it had been estimated that 45,000 to 50,000 passen-

gers would visit Scotland.  It was obvious that the country had become an adventure 

park for the people with the money and thrill seekers.
6
 

Sir Walter Scott’s role in the interest in Scottish affairs cannot be overlooked 

since he started the whole process of restoring the Highland past in an attempt to 

glorify the actions of his heroes at the backdrop of historical events that shook Scot-

land.  His novel, Waverley; or ‘Tis sixty years since, which he published in 1814 is 

regarded as the first historical novel that he wrote.  Published anonymously, it be-

came extremely popular and the works that followed later were advertised as having 

been written “by the author of Waverley”.  Such was his fame that George, Prince 

Regent expressed his wish to meet the author, which resulted in Scott’s being invited 

to dinner in 1815.  The same Prince, who later was crowned as King George IV, 

paid his first visit in 1822 as a reigning monarch to Edinburgh, Scotland, dressed as 

a Jacobite Highland Chieftain.  The whole event had been carefully orchestrated by 

Walter Scott whose intention was to popularize the Highlands past and myth among 

the Lowland lairds and the English people. The King’s visit must have been success-

ful as what followed was a surge of interest in the Highlands  matters.
7
   

Prior to writing Waverley Scott noticed the popularity of the Highlands, especial-

ly the area of Perthshire, among the English tourists.   Hence the novel was a story 

of an English traveller against the backdrop of the Highland scenery. The elements 

of the Rising in 1745, intertwined with the hero’s adventures, made the novel highly 

readable and popular, and as an effect leading to a burst of tartan fever.
8
 

                                                             
5 Ibidem, 5. 
6 R. MacLennan and R. Smith (eds.), Tourism in Scotland, London, International Thomson 

Business Press, 1998, 6-8. 
7 Ibidem, 190. 
8  Glendening, 183. 
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This tendency was to continue for many years and among the people who be-

came infatuated with the Highlands, were Queen Victoria and her husband, Prince 

Albert.  Both were inspired by Scott’s novels and the descriptions of the Highland 

scenery, and in 1842 Prince Albert reported on his first trip to Scotland that “every 

spot is connected with some historical fact, and with most of those Sir Walter Scott’s 

accurate descriptions have made us familiar”. 
9
  Queen Victoria found herself so 

preoccupied with the Highland way of life that she even wore the elements of High-

land dress, which was noticed as she was passing through Edinburgh, donned in a 

pink bonnet and “a beautiful new fine wool tartan shawl, named the Queensferry, in 

honour of the Duchess of Buccleuch and Queensferry”. 
10

   

Queen Victoria paid regular visits to the Highlands, which eventually resulted in 

her buying the Balmoral castle, which was to become her beloved seat, the place of 

seclusion and tranquillity, especially after the death of her husband, Prince Albert.  

Victoria loved the every  

single facet of the Highland life, which is evident from her diaries in which she 

had described her visits to the Highlands.  She admired the pipers playing their mu-

sic and Highland dancers performing their ancient sword dance.
11

  In her diaries 

coming from the period of her journey through the Highlands she described a ball 

given by a Duff family, the owners of the Mar estate, as:  

“It was really a beautiful and most unusual sight ...  A space about 

one hundred feet in length and sixty feet in width was boarded, and 

entirely surrounded by Highlanders bearing torches, which were 

placed in sockets, and constantly replenished.  There were seven pip-

ers playing together, Mackay leading...  There were about sixty six 

people, exclusive of the Highlanders, of whom there were also sixty; 

all the Highland gentlemen were in kilts ...”
12

 

During the ball there were sword dances and reels performed by the Highlanders 

holding torches in their hands.  In fact, the Queen liked such torched entertainment  

so much that a similar event with pipers, followed by a procession of  the locals car-

rying torches, who later engaged in dancing sword dances and reels, was staged in 

1866 for Victoria’s amusement.
13

  On one of such occasions, in 1845, the Queen 

                                                             
9  Ibidem, 231. 
10 J. Buist, National record of the visit of Queen Victoria to Scotland, in September 1842, 

with numerous historical and descriptive, and other references and notes; addresses, lists of 

presentations, and an appendix, Perth, The Perth Printing Company, 1842,  236. 
11 A. Helps, Leaves from the Journal of our life in the Highlands, from 1848 to 1861, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1868, 10. 
12  I. R. Mitchell, On the trail of Queen Victoria in the Highlands, Glasgow, Bell & Bain 

Ltd., 2000, 79. 
13 Ibidem, 80. 
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presented colours to the Atholl Highlanders, which gave them rights to bear arms 

and become the only private army that remained in Europe.   

Queen Victoria was very fond of Highlanders and their pastimes, which was ex-

pressed in herself performing highland jigs and reel to the bagpipes. She liked every-

thing which was connected with Scotland.  The Balmoral castle was full of  elements 

of “tartantis” and Scottish motifs, where especially thistles were in abundant quanti-

ty.  Other motifs included the tartan curtains, tartan wallpaper and even tartan rugs.  

The fondness for tartan elements that both, the Queen and Prince Albert expressed, 

resulted in the latter designing a new Balmoral tartan, of lilac, red and black on a 

gray background.  Those colours were worn only by the members of the royal family 

and their household.  In fact, the love for tartan meant that Albert and his sons regu-

larly wore kilts, whereas Victoria favoured plaid scarves during the day and tartan 

silk sashes and dresses in the evenings. 
14

  

The Royals paid regular visits to the annual Braemar Gathering, which was inau-

gurated in the 1820s by the Braemar Highland Society, in an attempt to  preserve the 

Scottish tradition of Highland Gatherings, during which the feats of hill racing, 

throwing the hammer and tossing the caber were performed.  After 1848, when they 

gave their formal acceptance to the Gatherings, Braemar and other places all over 

Scotland became venues of similar events.
15

 

It was not only the royals that were fascinated with Scotland since anything 

which was connected with the Highlands now seemed so mystic and fascinating that 

Scotland  experienced thousands of people pouring from England, curious to see the 

places inaccessible before.  

Queen Victoria’a attachment to Scotland established the fashion for visiting the 

north of Great Britain among the middle and upper classes.  The Highlands and Is-

lands  became a holiday place for many tourists.  What is interesting though, is the 

fact that the country and its aspects became widely popularized by the people who 

previously showed contempt for the Highland way of living, the clans’ traditional 

garment and the pastimes. What had been seen as a sign of backwardness was now 

highly advertised.  The traditional Highland garb, now worn in the form of a kilt 

(short skirt), complemented with all the elements of the clans’ dress, was sported by 

the Lowland lairds. 
16

 

Their love for the Highland dress, decorated with fabulous details, not used by 

the original clan chiefs, was satirically presented in a novel, Laura Everingham; or 

the Highlanders of Glen Ora, written by James Grant (1864).  In a passage describ-

                                                             
14 H. Rappaport,  Queen Victoria. A biographical companion, Santa Barbara, CA, ABC-

CLIO, Inc. 2003, 53- 55. 
15 Ibidem, 55. 
16 G. Jarvie, Highland Games, the making of the Myth, Edinubrgh, Edinburgh University 

Press, 1991, 64-66. 
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ing the annual Gathering at Glen Ora, he described the Lowland lairds, posing as the 

Highland chiefs,  

“....attired in gorgeous clan tartan. Some were distinguished by one 

eagle’s feather in the bonnet, marking the gentleman; others by two, 

indicating the chieftain; but very few by three, the badge of a chief. ....  

The varied tartans and magnificent appointments of these holiday 

Highlanders had a barbaric and picturesque effect.  Their belts and 

buckles, jewelled daggers and pistols, snow-white sporrans, tasselled 

with silver or gold,  their brooches studded by Scottish topazes and 

amethysts, and all their paraphernalia of mountain chivalry, flashed 

and sparkled in the noon-day sun; while long bright ribbons and little 

baneroles of every colour streamed from the ebony drones of more 

than a hundred war-pipes.”
17

 

 That sort of situation would have been unthinkable in the old times, prior to the 

battle at Culloden in April, 1746, which put an end to the old clans’ order and the 

Highland way of living.  The nineteenth century Scotland with her vast glens and 

stags became a hunting ground for the nobility from both the Lowlands and Eng-

land.  For the English aristocracy and  increasingly for the bourgeoisie, the creation 

of the mythical Highland posed a retreat from the ugliness of the industrial society.  

It represented the long-gone world of heroic deeds, gallantry and “feudal” loyalty.  

However, the world that the visitors saw, veiled in tartan and  admired to the bag-

pipe music, covered the real world of poverty and insecurity, suffered by the inhab-

itants of the Highlands.
18

 

 

2. Kailyard or the “cabbage patch” 

Tartanry or highlandism was soon followed by another literary and cultural 

trend, known as kailyard.  Kailyard was first used as a term to describe a specific 

character of literature by J. H. Millar in an article Review in 1895.  He applied the 

name to J. B. Barrie’s novel and identified him as the founder of “a special and no-

table department in ‘parochial’ school of fiction”.
19

  Kailyard has become to signify 

a key term in Scottish literature, meaning a number of different ways in which Scot-

tish literature was addressed by literary critics.  The literal meaning of the trend de-

notes a “cabbage patch” and the literature of this type presented Scottish reality as 

“the static, pastoral vision of national identity”.  According to Bönke, it dominated 

                                                             
17 J. Grant, Laura Everingham; or The Highlanders of Glen Ora,  London, Routledge, Warne 

& Routledge, 1864, 79-82. 
18 I. Mitchell, On the trail of Queen Victoria in the Highlands, Glasgow, Bell & Bain Ltd., 

2000, 83. 
19 A. Nash, “The Kailyard: Problem or illusion”, in, Ian Brown, The Edinburgh history of 

Scottish literture; Enlightenment, Britain and Empire (1707-1918), vol.2, Edinburgh, Edin-

burgh University Press, 2007,  317.  
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the Scottish literature and culture at the end of the nineteenth century and until today 

Scotland  has not freed itself from this image.
20

   

David Craig traces the origins of kailyard to the time when John Galt wrote his 

Annals of Parish (1813) and Blackwood’s Magazine, however the real triumphs of 

that literary and cultural trend were celebrated later.  Tom Nairn refers to the already 

mentioned J. M. Barrie, citing his two books, Auld Licht Idylls and A Window in 

Thrums, as the most notable representatives of the Kailyard School of Literature.  

Though his books were soon followed by other writers, one of whom Ian Maclaren 

(in reality John Watson), Barrie’s main literary rival, James Mathew Barrie, also 

called The Dickens of Scotland, has remained an unquestionable master of the gen-

re.
21

 

Kailyardism described the whole of Scotland as comprised of small towns and 

parishes, inhabited by “small-town” characters, such as the Kirk ministers, school 

teachers and doctors, whose housekeepers represented a down-to-earth outlook on 

life and understanding of human nature.
22

  According to Christopher Harvey (1998), 

the Kailyard writers established the market for the “Scottish story”, the kind of nov-

els that were targeted at the middle-class readers and the Scots emigrant community 

who in the age of the industrial development and the growing social alienation 

sought reassurance of the still existing community identity.
23

 

The atmosphere of the community identity still present among the inhabitants of 

the parish was very well demonstrated by Barrie in his novels, Auld Licht Idylls 

(1888) and A Window in Thrums (1890), mentioned above.  Barry, also the author of 

the famous Peter Pan, brings back the spirit of the peaceful, tranquil atmosphere of 

the familiar Scottish parish, with its slow pace of life, not troubled by the urban cha-

os.  The little secrets and gossips shared by the inhabitants render up the feel of the 

small-town community in the most picturesque way that the readers found them-

selves compelled to read his books, making him one of the most readily read authors 

of the 19
th
-century. Both books were received favourably by the critics, where 

A Window in Thrums got the following reviews: 

“A work which will long retain many admirers, for its cleverness, 

delightful character-drawing, and freshness are more than fleeting.” – 

Boston Times.,   

and 

                                                             
20 D. Bönke,  Kelman writes back. Literary politics in the work of a Scottish writer, vol.3.  

Berlin,  Galda & Wilch Verlag, 1999,  36. 
21  T. Nairn, The break-up of Britain, Edinburgh, Big Thinking & Redford, 2003, 145. 
22  Ibidem, 145-146. 
23 C. Harvey, No gods and precious few heroes: Twentieth-century Scotland, Edinburgh, Ed-

inburgh University Press, 1998, 124. 
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“The simplicity which marks A Window in Thrums is delightful. 

The quaint Scotch dialect adds to its pathos and dignity, and it is full 

of homely wit and sympathy in its simple annals.” – Boston Globe. 

Barrie’s other book, Auld Licht Idylls, was equally positively described by Provi-

dence Journal, as: 

“A charming collection of studies of Scotch peasant character writ-

ten in a delightful manner.  There is uncommon power in the delinea-

tion of character, and the pathos and humor of the book are in Barrie’s 

best vein.  In brief, these studies are of exceptional merit; remarkable 

for their vivid word picturing and fidelity to nature.”
24

 

Kailyard’s national and international appeal reflected the popular tastes for “the 

morally affirmative and conservative sensibilities of these national tales than in 

‘high’ art and aesthetic criteria”.  Apart from .Barrie, other writers, such as the al-

ready referred to Ian Maclaren with his Beside the Bonnie Brier Bush (1894) and S. 

R. Crockett (The Lilac Sunbonnet) were highly read.  Such was their popularity that 

even the already mentioned Queen Victoria and Great Britain Prime Minister, 

W. E .Gladstone were ranked as the enthusiasts of their books.
25

 

The widespread popularity of Barrie’s books could be best demonstrated by the 

number of the copies sold in Great Britain (256,000) and in the U.S.A. (485,000) by 

1908.  In Britain,  the kailyard books remained in the mainstream in the period of 

1888 to 1901, and for the next six years, from 1891 till 1897, they were the best-

selling works in America.  Many readers saw them as representing the “real” Scot-

land, which helped that type of literature touch their hearts and emotions.
26

 

In August 1889, the Scottish writer and critic Margaret Oliphant expressed her 

enthusiasm for his book, noting “the absolute truth of the Scotch village set before 

us by Mr Barrie which is simple matter of fact, comprehended, perceived, and un-

derstood by genius”.  She remarked  on the realism of Barrie’s demonstration of 

Scottish life, contrasting his book favourably with other works covering the same 

topics.  At the time when Oliphant was expressing her opinion, seeing in those 

books a tendency to appeal only to popular audience, naming Barry “a disciple to 

whom Sir Walter Scott would have held out his hand, and in whom we can take an 

honest pride.”  Her critical approach foreboded the negative attitude that was to oc-

cur only a few years later and directed against the Kailyard school.  It was then that 

writers such as Maclaren, Crockett and later Barrie came under an attack of the crit-

                                                             
24 J.M. Barrie, Two of them, Free Books www.forgottenbooks.org, 2007, 286. 
25 R. Zumkhawala-Cook, Scotland as we knowi t: representations of national identity in lit-

erature, film and popular culture. Jefferson, NC, McFarland & Company, Inc., 2008, 29-30. 
26 Zumkhawala, 29. 
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ics who saw them as exploiting a narrow range of topics and appealing to less de-

manding audience, thus giving the Scottish literature provincial character. 
27

 

The books of Ian Maclaren offered a  nostalgic journey back to the good old 

Scotland.  His Beside the Bonny Briar Bush (1894), a series of amusing and senti-

mental sketches, or “idylls” as he himself called them, reporting on the lives of the 

dwellers of a fictional parish of Drumtochty, was extremely popular with the Scots 

living in England and those in Canada. The book soon topped the best-seller list and 

the author received a note of approbation from Prime Minister Gladstone as well as 

thankful letters from many people from all social classes.  The readers enjoyed the 

sentimental character and the conservative vision of Scottish society.
28

  In fact, in 

1895 his book was the best-selling one among the nostalgic overseas Scots, which 

clearly demonstrates that despite criticism there was a demand among them for that 

sort of fiction.
29

 

 Yet, critics deplored  Kailyard for focusing on such trivial affairs, disregarding 

the social and economic changes that Scotland of the 1890s witnessed.  The country 

was experiencing a rapid development of industrial increase and what followed, ex-

treme urban poverty and social neglect. In confrontation with such conditions, the 

setting for the sentimental and melancholic novels must have seem anachronistic and 

discordant with the reality.  Maclaren’s book was thus seen as the straightforward 

“denial of modernity and social reality”, which cannot be said about Crockett’s nov-

els.  Corbett voices his concern for the writer as having been unfairly accused of 

avoiding showing the social problems in his novels.  His novel, Cleg Kelly, Arab of 

the City (1896), deals with the problem of poverty of the city. 
30

  In another novel, 

The Stickit Minister, Crockett presents his main characters, the ministers, as the vic-

tims of the community where gossip and false presumptions are important issues. 
31

 

 

3.  Critical approach to tartanry and kailyard 

At the beginning of the 20
th
 century the kailyard novels, with their sentimental 

vision of Scottish society, aroused criticism of the writers who considered them-

selves the avant garde. What followed was the book written by George Douglas 

Brown, The House with the Green Shutters (1901), which opposed the nostalgic and 

sentimental type of kailyard fiction, where the house symbolizes the dominance of 

                                                             
27 Nash, 17. 
28 J. Mcgonical, Kirsten Stirling (ed.), Ethically speaking: voice and values in modern Scot-

tish writing, New York, NY, Rodopi B.V.2006,  202. 
29 R. Blaustein, The Thistle and the Brier. Historical links and cultural parallels between 

Scotland and Appalachia.  Jefferson, NC, McFarland & Company, Inc., Publishers,  2003,  

29. 
30 G. Carruthers, Scottish literature, Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd., 2009, 118-

119. 
31 Nash, 93. 
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the protagonist and at the same time is an object of hatred and envy to the local 

community. 
32

   

Brown’s story is set in the imagined village of Barbie, whose very name suggests 

barbed comments or barbed wire.  The name is not accidental as the most character-

istic feature of the residents is the tendency to spread malicious gossip.  The narrator 

in the story leaves the reader with no doubt that the prejudice present in Barbie is 

“unforgiving” and lasts for generations. Whereas the people in Maclaren’s 

Drumtochty are a “subtle and conscientious people”, for Brown, Barbie is com-

manded by “nasty bodies” and “the sons of scandal”.  Drumtochty is a peaceful and 

cosy village but Brown portrays in his book the less attractive aspects of the rural 

life and its community.
33

 

Apart from Brown and his criticism of sentimental Kailyard fiction, a great 

amount of disparagement came from the poet, Hugh MacDiarmid, the representative 

of the Scottish Renaissance.  His attack on the “Kailyard ethos” was geared by his 

own vision of poetry which was to be nationalist, not unionist; European, not paro-

chial; free-thinking, not narrow-minded; experimental but not enslaved by tradi-

tion.
34

  In Scottish Scene (1934) he maintained that the New Movement in Scottish 

literature was a “long-overdue protest” to “old Kailyaird guff which has no corre-

spondence to Scottish realities” and in another essay, Contemporary Scottish Stud-

ies, he complained that, “It is lamentable to find Scotland still so largely preoccupied 

with what is conventional regarded as Scottish literature, the mindless vulgarities of 

parochial poetasters and the cold-haggis-and-gingerbeer atrocities of prose 

Kailyardism.”
35

 

One of the most influential books aimed at criticizing Kailyard, was George 

Blake’s, Barrie and the Kailyard School (1951) whose negative approach had been 

geared by the writings of Hugh MacDiarmid.  Despite the title which suggested that 

the main issue of criticism would be J.M.Barrie, the work was, in fact, a lament for 

Scotland’s failure to react creatively to industrial life in the 19
th
 century.  Blake 

wrote:  

“The bulk of the Scottish people were thus condemned to a purely 

urban, sophisticated, and mainly ugly sort of life during the nineteenth 

century.  A really dramatic, often beastly revolution was taking place.  

And what had the Scottish novelists to say about it?  The answer is- 

                                                             
32 G. Brown, The House with the Green Shutters, 2006. 
33 R. Danson Brown and S. Gupta (eds.)., Aestheticism & modernism. Debating twentieth-

century literature 1900-1960,  Abingdon, Routledge, 2005, 126-127. 
34 J. Corbett, Written in the language of the Scottish nation. A history of literary translation 

into Scots, Clevedon, UK, Multilingual Matters Ltd., 1999,  134-135. 
35 I. Brown (eds)., The Edinburgh history of Scottish literature. Enlightenment, Britain and 

Empire (1707-1918). Volume 2, Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd., 2007,  319-

320. 
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nothing, or as nearly nothing as makes no matter.  They might as well 

have been living in Illyria, as in the agonized country of their birth.” 

In the same book the author says that, 

“.... Most people know that modern, workaday Scotland is far from 

being a paradise for clansmen in kilts, with heather trimmings and 

stages at eve, as it is from being a pantomime land of comedians, in 

which haggis, haddocks, bagpipes, whisky and an ill-tempered God 

affect in their various ways the souls of its pawky inhabitants. The 

daily newspaper reading of the most self-centred Cockney should 

have convinced him by now that Scotland is, in its most urgent aspect, 

a highly industrialized country, a sort of British Ruhr, with a great 

productivity of ‘heavy’ goods – coal, ships, steel –square mile upon 

square mile of slum, ‘a passionate public interest in professional foot-

ball and in the hazards of distant English racecourses, a lot of dog-

racing tracks, and a rapidly decreasing respect for the authority of the 

Parish minister ....” 
36

  

No wonder that with such opinions, still voiced many years after the publishing 

of the novels of Barrie, MacLaren and Crocket, their fiction must have been associ-

ated with a better, peaceful and offering an escape from the ugly reality, world. 

In the 1970s and 1980s the same argument was put forward and both  tartanry 

and kailyard were highly criticized as representing “Scotch Myths” and  being total-

ly divorced from the real life, avoiding showing the problems of a “real” Scotland, 

very often associated with urban, working-class communities.   James Young, the 

Marxist historian and one of the critics of Kailyard School  linked it with the failure 

of the Scottish labour movement: 

“The ‘kailyarders’ inspired the continuity of propagandist images 

of a Scottish society as a rural idyll remote from strife or class conflict 

[.....] the dominance of these images in Kailyard novels, together with 

the systematic indoctrination of working people in church and school, 

made it exceptionally difficult for the labour movement to popularise 

their quite moderate critique of the capitalist system.” 

In an essay written in the Edinburgh Review in November 1978, the same author 

depreciated “the whole Kailyard myth” of the past from which Scotland was trying 

to free itself.  Kailyard came to be viewed as synonymous with tartanry, which dis-

torted the image of Scotland for many years.  Until today the term is still used by 

critics in connection with the Scottish culture. 
37

 

                                                             
36  T. Bennet, Popular fiction,: technology, ideology, production, reading, London, 

Routledge, 1990, 105-106. 
37  Nash, 322. 
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Nash asserts that in recent years kailyard has acquired many different meanings, 

which makes it difficult to associate it with the works of J.M.Barrie, Ian Maclaren 

and Crockett exclusively or the Victorian Scottish literature.  According to Cairns 

Craig and Tom Devine, the term should no longer be associated with the backward-

ness of the Scottish literature and its parochial character but offer other alternatives 

to approach the Scottish culture, recognizing kailyard as its another aspect.
38

   

It could be worth finishing this essay with a conclusion that though broadly criti-

cized by literati, both tartanry and kailyard have become an inherent part of Scottish 

culture and national heritage and as such have experienced a great success in the 

country and abroad.
39

 

 

 

Key words: tartanry, kailyard, backdrop, parochial, community identity, criti-

cism. 

 

Słowa kluczowe: tartanry, kailyard (kierunki w kulturze i literaturze), tło, zaścian-
kowy, społeczna tożsamość, krytyka. 

 

Streszczenie w języku polskim 
Artykuł omawia zagadnienie dwóch literackich i kulturowych kierunków, które 

zdominowały życie kulturalne i społeczne Szkocji w XIX w.  Oba nurty, znane jako 

tartanry i kailyard, zostały ukazane na przykładzie dzieł najbardziej znanych szkoc-
kich pisarzy tego okresu oraz tła społecznego, z którym były ściśle związane.  Przez 

jednych uwielbiane, krytykowane przez innych,  oba trendy są głównie utożsamiane 

z XIX w., jednak wywarły ogromny wpływ na literaturę i życie społeczno-kulturalne 

XX w. 
  

                                                             
38 Ibidem, 323. 
39 J. Corbett, Language and Scottish literature, Edinburgh, Edinburgh University Press, 

1997, 188, 196. 
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MAGDALENA GERAGA 

JAKĄ MOC MA SŁOWO?                                

(BRUNO SCHULZ A STARE KOSMOGONIE) 

 Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu,                                                                              

że ma udział w jakimś  s e n s i e  uniwersalnym.  

Stare kosmogonie wyrażały to sentencją,  

że na początku  było słowo
1
 

 

Z prozy Brunona Schulza, uwikłanej w bogactwo kontekstów mitologicznych 

i filozoficznych, wyłaniają się dwa główne – skorelowane z sobą – bloki 

kosmogoniczne oparte na fundamentach myśli judeochrześcijańskiej (stwarzanie) 

i greckiej (wytwarzanie)
2
.  

Creatio ex nihilo to opisany w Księdze Rodzaju (1,1-2,3) czyn Boga; akt, dzięki 

któremu zaistniał wszechświat. Nieograniczony w swojej wolności Jahwe stwarza, 

wypowiadając słowo, wszelkie elementy kosmosu, także materię. Istota i istnienie 

świata zawierają się w sprawczym logosie. Od tak pojętej kreacji różni się 

demiurgia; o pojęciu tym traktują obszerne fragmenty dzieł Platona: Rzemieślnik-

Demiurg wpatruje się w świat idei i – kontemplując go –  „wydobywa byty” 

z istniejącej odwiecznie, plastycznej materii. Fizykalny świat jest niedoskonały, 

                                                             
1 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości, w: idem, Opowiadania, eseje, listy, (red.) W. Bolecki, 

Wyd. Świat Książki,  Warszawa 2000, s. 335; Wszystkie cytaty z dzieł Schulza pochodzić 

będą z tego wydania. W nawiasie podaję tytuły utworów, skrót nazwy zbioru, w którym 

znajduje się utwór (SC – Sklepy cynamonowe, SK – Sanatorium pod Klepsydrą,  E – Eseje, 

P – Portrety i polemiki, L – Z listów Brunona Schulza) oraz numer strony. 
2 Zob. J. Jarzębski, Wstęp do: B. Schulz, Opowiadania, wybór esejów i listów, (red.) 

J. Jarzębski, Wyd. BN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, s. LXXXIV; Zob. W. Bolecki, 

Najważniejsze informacje o Brunonie Schulzu, [w:] B. Schulz, Opowiadania, eseje, listy, 

(red.) W. Bolecki, op. cit., s. 457; W. Panas, Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, 

Wyd. TW KUL,  Lublin 1997, s. 19. 
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choć zbudowany na wzór idealnej rzeczywistości inteligibilnej
3
. To, co łączy obie 

kosmogoniczne wizje, to relacja zależności ontologicznej: w każdym z tych 

przypadków poziom niższy, czyli świat, nie może zaistnieć (stwarzanie) ani być 

pomyślany (wytwarzanie) bez swojego (s)twórcy. 

Proza Schulza – jeden z aspektów jego twórczości – to eklektyczny traktat, 

którego celem jest zbadanie ostatecznego, mitycznego dna (Bruno Schulz do 

St. I. Witkiewicza, P, 384); traktat swoisty, noszący, jak twierdzi sam jego autor, 

znamiona autobiografizmu.  

Nie tylko dlatego, że jest pisana w pierwszej osobie i że można w niej dopatrzyć 

się pewnych zdarzeń z dzieciństwa autora. Są one biografią, albo raczej genealogią 

duchową kat’ exochen, gdyż ukazują rodowód duchowy aż do tej głębi, gdzie 

uchodzi on w mitologię, gdzie gubi się w mitologicznym majaczeniu. (Bruno Schulz 

do St. I. Witkiewicza, P,  384) 

  Ta niezwykła, duchowa biografia zapisana jest w formie mozaiki słów, które 

nie tylko stanowią „fragment istoty rzeczywistości, rudyment dawnej, 

wszechobejmującej, integralnej mitologii”, ale i nadają światu przedstawionemu 

status ontyczny, gdyż, jak przekonuje Schulz,  „nienazwane nie istnieje dla nas” 

(Mityzacja rzeczywistości, E, 335). 

„Pierwotne słowo  było majaczeniem, krążącym dookoła sensu światła, było 

wielką uniwersalną całością. (…)  Życie słowa (dziś – dop. M.G.) polega na tym, że 

napina się ono, pręży do tysięcy połączeń, jak poćwiartowane ciało węża z legendy, 

którego kawałki szukają się wzajemnie w ciemności. Ten tysiąckrotny a integralny 

organizm słowa rozerwany został na poszczególne wyrazy, na głoski, na potoczną 

mowę i w tej nowej formie, zastosowany do potrzeb praktyki, przeszedł on już do 

nas jako organ porozumienia. Życie słowa, jego rozwój sprowadzony został na nowe 

tory, na tory praktyki życiowej, poddany nowym prawidłościom. Ale gdy jakimś 

sposobem  nakazy praktyki zwalniają swe rygory, gdy słowo, wyzwolone od tego 

przymusu, pozostawione jest sobie i przywrócone do praw własnych, wtedy odbija 

się w nim regresja, prąd wsteczny, słowo dąży wtedy do dawnych związków, do 

uzupełnienia się w  s e n s – i tę dążność słowa do matecznika, jego powrotną 

tęsknotę, tęsknotę do praojczyzny słownej, nazywamy poezją” (Mityzacja 

rzeczywistości, E, 335-336). 

Jerzy Jarzębski twierdzi, iż w świecie przedstawionym Sklepów cynamonowych 

i Sanatorium pod Klepsydrą mamy do czynienia z logocentryczną postawą 

i oglądem świata
4
.  Interpretacja ta jest zgodna z wykładnią Władysława Panasa, 

według której podstawową dyrektywą „filozofii” i „metodologii”, jaką kierował się 

w praktyce Schulz, było odsłonięcie „wielkiej, nieograniczonej i wprost absolutnej 

                                                             
3 Zob. Platon, Timaios 27b-52d, w: tenże, Timaios; Kritias, przeł. W. Witwicki, Wyd. 

PWN, Warszawa 1960. 
4 J. Jarzębski, Schulz i dramat tworzenia, „Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 9. 



MAGDALENA GERAGA 

 

- 162 - 
 

perspektywy” logosu w rzeczywistości małej, fragmentarycznej; odsłonięcie go 

poprzez „opowiadanie o postaciach i zdarzeniach zwykłych, niepozornych i nawet 

trywialnych”
5
. Oznacza to, że opisywana przez drohobyckiego pisarza 

rzeczywistość jawi się zaledwie jako cień logosu, a wszelka filozofia – staje się 

w konsekwencji filologią, czyli „głębokim, twórczym badaniem słowa” (Mityzacja 

rzeczywistości, E, s. 337). Bogactwo zjawisk jest – w opowiadaniach Schulza – 

wtórne, w hierarchii wartości usytuowane niżej od logosu. To, co najbardziej dla 

pisarza pociągające, to uchwycenie ukrytego wciąż sensu tkwiącego w pierwotnej 

jedności. 

Schulzowskie słowo nie jest oczywiście abstraktem; głęboko zakorzenia się 

w wielu tradycjach, które tworzą „prywatną” mitologię autora. Odniesienia do 

kultury judeochrześcijańskiej są w zacytowanym fragmencie Mityzacji 

rzeczywistości dość wyraźne, wskazują na konkretny fragment z Ewangelii według 

św. Jana (1,1), w którym słowo jest równoznaczne nie tylko z aktem kreacji, ale 

również z samym Stwórcą: „Na początku było słowo, a słowo było u Boga, 

a Bogiem było słowo”. Tak w Janowej Ewangelii, jak i Schulzowskiej Mityzacji 

słowo jest istotą, która nie tylko poprzedza, ale i obejmuje istnienie świata. Istota 

słowa jest nazywana przez Schulza jego sensem,  istnienie natomiast jest tożsame ze 

znaczeniem, które okazuje się konsekwencją rozbicia pierwotnego logosu i nadania 

jego fragmentom funkcji utylitarnej. Sens będzie możliwy do uchwycenia, jeśli uda 

się przekroczyć jego słownikowe i społeczne konotacje
6
.    

Filozofia grecka, z dorobku której korzysta skwapliwie drohobycki Atlas 

(„Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż 

tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej 

przekory – jest trudem i udręką Atlasa”
7
),   przynosi swoją koncepcję logosu. 

Giorgio Colli  w Narodzinach filozofii, próbując określić, jaką funkcję pełnił logos 

dla presokratyków,  pisze:  

„Pod pozorami chaosu kryje się ład, pod pozorami wielości istnieje jedność: 

wszechświat wprawia w ruch i kieruje nim »boskie prawo«, które można nie tylko 

intuicyjnie odczuć, ale również poznać i pojąć. Heraklit pierwszy oznajmił, że to 

prawo odkrył i że nadał mu nazwę logos. Logos to w zasadzie tyle, co poznanie. 

Gdyż dzięki poznaniu uzyskuje się nie tylko dostęp do ukrytego fundamentu świata, 

ale również można podjąć o nim rozważanie, »dyskurs«. Jest to dyskurs 

najistotniejszy, bo fundament tkwi w najgłębiej i sięga czasów najstarszych: styka 

się jeszcze z tą arche, która poprzedza wszelkie istnienie”
8
. 

                                                             
5 W. Panas, Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, op. cit., s. 8.  
6 Słownik Schulzowski, (oprac. i red.) Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław 

Rosiek, Wyd. Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk 2003, s. 348. 
7 Zob.  Do Tadeusza Brezy, L, 412. 
8 G. Colli, Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, Wyd. Oficyna Literacka, Kraków 1994, 
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Porównując fragment z Mityzacji rzeczywistości i z Narodzin filozofii, można 

zauważyć, iż  Schulzowskie „słowo” może być interpretowane jako – stanowiący 

archetyp rzeczywistości – heraklitejski logos
9
. Nie jest to jedyna możliwa 

wykładnia. Zwróćmy uwagę, że istota słowa, która poprzedza jego istnienie, 

a właściwie istnienia zmaterializowane w formie wielosłowia potocznej mowy, to 

koncepcja bliska zarówno przytaczanemu już fragmentowi z Ewangelii św. Jana, jak 

i Platońskiemu światu idei, który jest czymś pierwotnym, doskonałym, a przede 

wszystkim doskonale jednym i bogatym w sens; świat materialny w filozofii Platona 

jest jedynie jego odbiciem, czyli – przekładając to na terminologię Schulza – 

rozbiciem na głoski, sylaby. W Mityzacji rzeczywistości czytamy przecież: 

„Pierwotne słowo było majaczeniem, krążącym dookoła sensu światła, było wielką 

uniwersalną całością” (E, 335). Na tym nie koniec intertekstualnych aluzji: poddane 

defragmentacji słowo odsyła, według Włodzimierza Boleckiego, do Dionizosa – 

rozszarpanego na kawałki boga, uosabiającego rozdarty świat, dla którego jedyną 

szansą na przywrócenie jedności jest sztuka, czyli – mówiąc językiem autora 

Sklepów cynamonowych 
10 

– mityzacja rzeczywistości.   

Stefan Chwin, odchodząc od judejsko-greckich wykładni, przekonuje natomiast, 

iż Schulzowska koncepcja słowa jest wyrazem kryzysu sensotwórczej mocy języka. 

Człowiek współczesny jest świadkiem śmierci słowa, a właściwie rozpadem jednego 

– prawdziwego na wiele – zdesakralizowanych. Oscylując między nimi, człowiek 

traci możliwość uchwycenia sensu rzeczywistości, nie dysponując archaicznym 

medium znaczenia – żyje pozbawiony punktu oparcia. Schulz  jest – według Chwina 

– orędownikiem wiary w utopię początku, do którego można zbliżyć się poprzez 

prawdziwą twórczość. Ów początek oznacza kosmiczną harmonię bytu, który jest 

tożsamy ze słowem
11

.  Nie powinno dziwić, iż dla zafascynowanego słowem 

Schulza szczególną rolę w „regeneracji mitów” pełni szeroko rozumiana  poezja, 

która „prowadzi do krótkich spięć między słowami”, a uprzywilejowaną pozycję 

w wędrówce do utraconego raju praojczyzny słownej mają poeci (Mityzacja 

rzeczywistości, E, 336), czyli boscy szaleńcy. Jednym z nich jest niewątpliwie 

kluczowa postać ze Sklepów i z Sanatorium – Jakub. 

Kimkolwiek byłby Jakub – Dionizosem, mędrcem, prorokiem – jego czas  

zsynchronizowany jest z czasem Księgi. Wraz z pojawieniem się matki Autentyk 

zostaje poddany utylitaryzacji, jego kartki służą do zawijania mięsa, a część zostaje 

                                                                                                                                                             
s. 11. 
9 Zwraca na to uwagę m.in. M. Bajerowicz, zob. tenże, Antyświat, „Nurt” 1981, nr 1, s. 24. 
10 W. Bolecki, Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona 

Schulza, „Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 26. 
11 S. Chwin, Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów 

tworzenia, „Pamiętnik Literacki”, 1985, z. 1, s. 84–87. 
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wykorzystywana jako markownik
12

. Matka, zawłaszczając myśli i życie Józefa, 

okazuje się autorytetem określającym granice złudy. Warto zauważyć, iż Józef 

pamięta czas, który „miał miejsce” tuż przed pojawieniem się matki. Łączyć się to 

może z pojęciem anamnezy, a więc w duchu greckiej myśli – odsyłać do Platońskiej 

płaszczyzny idei. Pojęcie ojca, jako nadrzędne, jest u Schulza semantycznie 

skorelowane z ideą syna. Matka nie należy do świata idealnego, jej istnienie wykute 

jest z materii. Zauważmy: kobieta przybywa i rzeczywistość ulega demityzacji bądź 

– materializacji; Księga nie odchodzi, raczej zostaje zamieniona na „książki, które 

dążą do Autentyku”.  

Świat kobiet ma na mit duży, destrukcyjny wpływ. Wyparta przez Matkę Księga, 

odnaleziona zostaje dzięki Adeli, zmienia się zatem charakter Autentyku – 

zepchnięty on zostaje ze świata idei i  przechodzi w ręce kobiet, czyli materii. 

Wymarzona, wyśniona Księga, okazuje się zbiorem reklam i barwnych historii; 

najważniejszą z nich jest niewątpliwie ta opowiadająca o niezwykłej Annie Csillag, 

która „awansuje – nie przestając być sobą – do rangi fetysza hierofanicznego, 

religijnego, sakralnego”
13

: 

Czy wszechobecność dam, które ukrywają i odkrywają Księgę, oznacza, iż 

zostaje on skażony kobiecą utylitarnością, czy może raczej to, że dostosowała się 

ona do zdesakralizowanej rzeczywistości? Autentyk jest wszak żywy, a więc 

niepozbawiony świadomości, „rozwija się podczas czytania, ma granice ze wszech 

stron otwarte dla wszystkich fruktacyj i przypływów” (Księga, SK,  114). Księga 

wydaje się niemalże tworem organicznym, zmiennym i posiadającym różne 

definicje.  Jedną z nich przedstawia Jakub, określając Księgę mitem, w który 

wierzymy w młodości. Teraz – kontynuuje – istnieją jedynie książki. Stanowi to 

niewątpliwie podpowiedź: Księga jest nie do opisania, nie może je określić żadne 

słowo, którym posługują się współcześni. „Młodość” jest tu oczywiście metaforą 

początku, stanu, w którym prym wiodło pierwotne słowo. To, co wygląda na 

zniechęcanie („księgi nie ma”), jest sugerowaniem ruchu – „rozwoju”. Księgi TU 

nie ma, ale wszystkie książki do niej lgną.  

W Księgę wierzyć może jedynie dziecko, czyli Schulzowski Józef, bądź istota 

dorosła, ale niedojrzała, którą jest niewątpliwie Jakub. Ojciec podejmuje heroiczne 

zmagania z trywialnością. Walka jest nierówna, jego najbliższe otoczenie jest 

wciągnięte w prozę życia. Jakub zawieszony jest między mitem, w który wierzy 

(„księga jest postulatem”), a rutyną obowiązków, które zostają mu narzucone. Ów 

„mit – jak pisze Wincenty Grajewski – uchwycony jest w momencie demityzacji, 

                                                             
12 Por. Cz. Karkowski, System kultury Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona 

Schulza, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1976, s. 43. 
13 J. Ficowski, Feretron z pantofelkiem, [w:] Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz 

i jego mitologia, Wyd. Pogranicze, Sejny 2002, s. 110. 



JAKĄ MOC MA SŁOWO?  

 

- 165 - 
 

kiedy zaczyna się o nim zapominać”
14

. 

Teraz, gdy „istnieją książki”, trudno jest dać wiarę w ontyczny status Księgi. 

Poszukiwania Autentyku często spełzają na niczym. Okazuje się, że nawet Biblia 

zdradziła ojca. Stoi ona bowiem poniżej bytu, opisuje go, próbuje zakreślić jego 

granice, ale nie jest z nim tożsama. Staje się przez to skażonym czasowością 

i rzeczywistością apokryfem, czyli czymś dopisanym post factum do istoty.  

Jednym z wcieleń Księgi jest, jak już wspomniałam, markownik, który – 

w uniwersum ograniczonym przez Franciszka Józefa – kryje marki pocztowe 

rozszerzające rzeczywistość i stające się heroldem innych światów. Cesarz uosabia 

dla autora Sklepów cynamonowych ideę zawężania wszelkich rzeczy do jedności, 

czyli siebie. Jak twierdzi Paole Canappele – „Schulzowi nie może podobać się 

monarcha redukujący rzeczywistość do swojej osoby”
15

. Markownik to „księga 

łuszcząca się blaskiem”, która objawia, że świat nie jest ograniczony Franciszkiem 

Józefem. 

Żywy i wciąż rozwijający się Autentyk pozostawia na kartach Schulzowskich 

opowiadań wiele innych śladów; sama Wiosna nazywana jest tekstem Księgi, 

w Sierpniu padają zaś słowa: „wertowaliśmy, odurzeni świtałem, w tej wielkiej 

księdze wakacyj, której wszystkie karty pałały od blasku i miały na dnie słodki 

miąższ złotych gruszek” (Sierpień, SC, 7); w Nawiedzeniu ojciec gubi się, tuż po 

kłótni z Bogiem, w handlowym Autentyku, czasem zaś okleja je kolorowym 

papierem (Nawiedzenie, SC, 18). Księga przyjmuje niekiedy kształt industrialnej, 

bezbarwnej ulicy Krokodyli. Autentyk stanowi wszak zbiór reklam, wydaje się 

kwintesencją utylitarności i desakralizacji – czyli tego wszystkiego, czym chełpi się 

„pasożytnicza dzielnica”. Nie powinno to szczególnie dziwić: odnaleziony przez 

kobietę, a więc – jak już pisałam – splugawiony światem materii – jest niejako 

„kuzynem” potępianej, matowej Ulicy…, czasem mówi się o niej jako „papierowej 

imitacji, fotomontażu złożonego z wycinków zleżałych, zeszłorocznych gazet” 

(Ulica Krokodyli, SC, 78). 

Dla Józefa, który jest jeszcze dzieckiem, „dla którego hieroglifem jest każda 

najprostsza rzecz lub czynność”
16

,  Księga to postulat. Mit wzywa go do odkrycia 

siebie, a w wyniku tego dialogu rodzi się genialna epoka, podczas której świat, 

złuszczając się i odnawiając, funduje sobie kolejne szanse. Józef – przyjmując na 

barki los Stworzyciela – zadaje sobie trud narysowania świata od pierwszej kreski. 

Poddaje się rytmowi sześciu dni stwarzania, siódmy – oznaczający wypoczynek – 

zarezerwowany jest dla Boga. Czas postaci, wpisany w egzystencję świata,  również 

zostaje odnowiony. Jak twierdzi Jan Błoński, kiedy człowiek tworzy – zbliża się do 

                                                             
14 W. Grajewski, Skoro go nie ma, [w:] Jak czytać utwory fabularne, Wyd. KAW, Warszawa 

1980, s. 127. 
15 P. Canappele, Bruno idzie do kina, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 17. 
16 J. Jarzębski, Wstęp do: B. Schulz, Opowiadania, wybór esejów i listów,  op. cit., s. XXIV. 



MAGDALENA GERAGA 

 

- 166 - 
 

macierzy, czyli Księgi, choć jednocześnie oddala się, przeciwstawiając się jej swą 

nowością
17

. 

Dlaczego to właśnie Józef zostaje powołany przez zmęczony świat i takiegoż 

Jahwe do stwarzania? Jerzy Speina dostrzega podobieństwo między Schulzowskim 

Józefem a bohaterem eposu Manna: zarówno jeden, jak i drugi odczuwa swą 

odrębność i wyobcowanie w rodzinie, zdradza skłonności marzycielskie 

i fantazjotwórcze. Jako dziecko jest powołany do zadania, którego dorośli by nie 

zrozumieli i nie zaakceptowali. W liście do Andrzeja Pleśniewicza Schulz wyznaje: 

„(…) ten  rodzaj sztuki, jaki mi leży na sercu, jest właśnie regresją, jest 

powrotnym dzieciństwem. Gdyby można było  uwstecznić rozwój, osiągnąć jakąś 

okrężną drogą powtórnie dzieciństwo, jeszcze raz mieć jego pełnię i bezmiar – to 

byłoby to ziszczeniem »genialnej epoki«, „czasów mesjaszowych”, które nam przez 

wszystkie mitologie są przyrzeczone i zaprzysiężone. Moim ideałem jest »dojrzeć« 

do dzieciństwa. To by dopiero była prawdziwa dojrzałość” (Do Andrzeja 

Pleśniewicza, L, 417-418). 

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na „przygodę” emeryta, który doświadcza 

regresji, ale jednocześnie bierze udział w pan-ekspansji. Próby zrekonstruowania 

dawno zapomnianego świata, czyli „dojrzałość dzieciństwa”, do prawdy – spełzają 

na niczym.  Kiedy bowiem czytelnik myśli, że młody staruszek dojdzie do 

prapoczątku, „jądra duszy” – świat porywa go i wyrzuca, ciska ze swych objęć 

prosto w nieodgadniony żywioł
18

.  

Zupełnie inaczej jest z Józefem, który wybrany jest nie tylko ze względu na swój 

młody wiek, ale również dlatego, że wierzy w istnienie Księgi. Byt przeto pozwala 

narysować się właśnie jemu.  Chłopiec odczuwa silną więź z ojcem, wydaje się, iż 

jedynym członkiem rodziny, który rozumie kreatorskie namiętności Jakuba
19

. Nie 

jest przypadkiem, iż w owej historii nie pojawia się ojciec. Jest on samodzielnym 

kreatorem zmagającym się z judejskim Jahwe i greckim bogiem pozorów – 

Apollinem, a więc postacią, która z pewnością odrzuciłaby relację „zastępowania” 

któregokolwiek z bóstw bądź pokojową z nimi koegzystencję.   

Tak boska epifania, jak i działanie natchnionego zaliczane są do nadliczbowych, 

„nielegalnych” zdarzeń i zostają zepchnięte na ślepy tor czasu. Nie bez powodu czas 

Genialnej epoki – choć wykolejony – odnaleźć możemy „pod koniec zimy”, wtedy, 

gdy świat może rozpocząć się na nowo.   

                                                             
17 J. Błoński, Świat jako księga i komentarz, [w:] Czytanie Schulza. Materiały 

międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie 

śmierci", Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, 8-10 czerwca 

1992, (pod red.) J. Jarzębskiego, TIC: nakł. Instytutu Filologii Polskiej UJ, Kraków 1992, 

s. 68–69. 
18 J. Jarzębski, Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza, w: tenże, Po-

wieść jako autokreacja, Wyd. Literackie, Kraków 1984, s. 177. 
19 Zob. J. Speina, Bankructwo realności, Wyd. PWN, Warszawa–Poznań 1974, s. 38. 
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Ognisty słup, który ukazuje się Józefowi, jest tu raczej hierofanią Jahwe – staje 

się transpozycją gorejącego krzaku Mojżeszowego (Ks. Wyjścia 3, 1-6). Raczej, 

gdyż natchnienie, któremu poddaje się Józef, może być wynikiem apollińskiego 

daru. Apollo jest – jak wiadomo – bogiem sztuk i pozorów, a także szału 

kreatorskiego. Po raz kolejny mamy do czynienia z połączeniem greckiego 

i semickiego sposobu obrazowania. 

Józef początkowo nie pojmuje boskości zjawiska, przyjmuje ją jako epifanię 

fatalizmu, z którą – naiwnie – postanawia walczyć: „Wskazując na słup ognisty, na 

złotą belkę, która tkwiła ukośnie w powietrzu, jak zadra, i nie dała się zepchnąć – 

pełna blasku i krążących w niej pyłów – krzyczałem: –  Wydrzyj ją, wyrwij!”  

(Genialna epoka, SK, 117). Ów boski ogień, który wyzwala się z „naindyczonego 

pieca”, przemawiającego „jaskrawym, kogucim wrzaskiem”, dość szybko 

ubezwłasnowolnia Józefa i czyni z niego swoje naczynie, w które wlewa swą 

zdolność kreowania, a nawet stwarzania. Józef staje się chłonącym boskość 

mikrokosmosem, egzystującym w nieustannej dychotomii; czuje się bowiem tak 

przedmiotem, jak i podmiotem, który jednocześnie współgra ze światem i wykracza 

poza jego płaszczyznę.  

 Wiele znaków i gestów wskazuje na religijną ekstazę, w jakiej znajduje się 

Józef:  

„Stałem rozkrzyżowany w natchnieniu i wyciągniętymi, wydłużonymi palcami 

pokazywałem w gniewie, w przejęciu srogim, wyprężony jak drogowskaz i drżący 

w ekstazie. Moja ręka prowadziła mnie, obca i blada, wlokła mnie za sobą, 

zesztywniała, woskowa ręka, jak wielkie wotywne dłonie, jak dłoń anielska 

wzniesiona do przysięgi” (Genialna epoka, SK, 117). 

Józef co prawda broni się przed swą misją, przeklina ją, a nawet „oszczekuje 

zmienionym głosem, obcymi twardymi przekleństwami”. Ezoteryczna przemowa 

Boga musi jednak ujmować wybrańca, gdyż bunt przeradza się w pasję tworzenia. 

Być może urzekają go miliony olśniewających pytań, które Jahwe zadaje 

natchnionemu, albo przyzwolenie  złamania drugiego przykazania, które traktuje 

o zakazie dokonywania plagiatu boskiej twórczości?
20 

Józef ma świadomość, że jego 

kreacja, zachłanne malowanie świata nie jest czymś nowatorskim, wie, iż zmęczony 

świat przechodzi przez ręce nie stworzyciela, a renowatora. Żadnych złudzeń! To, co 

na początku wydawało się creatio ex nihilo, teraz nosi jedynie znak kopiowania
21

. 

Jednym ze śladów „plagiatu” jest to, iż podobnie jak w Starym Testamencie na świat 

przychodzą zwierzęta, które oczekują od swego Stwórcy, aby nadał im imiona, czyli 

wpisał je nie tylko w ramy ontologiczne, ale i epistemologiczne. 

                                                             
20  Przykazanie II: „Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co 

na niebie i w górze i ci na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, ani z tych rzeczy, które są 

w wodach pod ziemią”. 
21  Por. J.  Jarzębski, Schulz i dramat tworzenia, „Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 9. 



MAGDALENA GERAGA 

 

- 168 - 
 

Chłopiec zdaje się być zagubiony między odpowiedzialnością a determinizmem; 

czując, iż nie podoła tak ważnemu zadaniu, wzywa bliskich do „współpracy”: 

„– Obudźcie się – wołałem – pośpieszcie mi z pomocą! Czy mogę sam jeden 

podołać temu dziwnemu zalewowi, czy mogę ogarnąć ten potop? Jak mam, sam 

jeden, odpowiedzieć na milion olśniewających pytań, którymi Bóg mnie zalewa?” 

(Genialna epoka, SK, 118). 

 W tej trudnej dla Józefa chwili towarzyszy mu wiernie Matka: „Brat i matka 

przybiegali wciąż z nowymi naręczami starych gazet i dzienników i rzucali je 

stosami na ziemię” (Genialna epoka, SK, 118-119); nie jest wykluczone, że 

periodyki są częścią Księgi, może nawet jej głównymi stronicami. Palące się gazety, 

stare foliały i rozsypujące się księgi handlowe ojca mają symbolizować koniec starej 

epoki; dla wpatrzonego w nie Józefa, który  rysuje nowy świat, są one natchnieniem.  

Tajemnica rysunków? „Czasami wydają mi się mimowolnym plagiatem, czymś, co 

mi zostało podpowiedziane, podsunięte… Jak gdyby coś obcego posłużyło się mym 

natchnieniem dla nie znanych mi celów – wyznaje” (Genialna epoka,  SK, 126). 

Świat co prawda złuszcza się i odnawia, ale jest to tylko jego warstwa zewnętrzna. 

Czy nie o tym pisze Giordano Bruno?: „Wszelki byt jakiegokolwiek byłby rodzaju, 

jest zmianą, podczas gdy substancja zawsze pozostaje ta sama, ponieważ istnieje 

tylko jeden, jeden boski, nieśmiertelny byt”
22

. Wszechświat zatem jest już 

wszystkim, czym być może. Akt nie różni się niczym od potencji. Wie o tym wszak 

i Jahwe, może zatem bez uszczerbku dla swej boskości wyręczyć się Józefem, który 

jednakże nie jest kreatorem, a jedynie odtwórcą. Józef pisze zatem po raz kolejny 

Biblię, która – jak wiadomo – jest jedynie apokryfem… apokryfu, czyli plagiatem 

nie-Autentyku. Sześć dni rysowania świata to zatem spoglądanie na historie, które 

już się wydarzyły. i to niejednokrotnie. 

W czas Genialnej epoki, w czas odnawiania, wkrada się Szloma, drobny 

złodziejaszek, który poddając się swoistej cykliczności – jak co roku wychodzi 

z więzienia na wolność. Zachwyca go Plac Świętej Trójcy, na który – 

przypominający nowy, niezbrukany rok, a nawet świat – nie śmie wkroczyć. O tym, 

iż plac traktowany jest jako axis mundi (pępek, centrum świata), świadczyć może 

dialog Szlomy i Józefa: „Jesteśmy dzisiaj sami w całym rynku, ja i ty – rzekłem 

cicho, gdyż wydęta bania nieba dźwięczała jak beczka. – Ja i ty – powtórzył ze 

smutnym uśmiechem – jak pusty jest dziś świat” (Genialna epoka, SK, 124). 

Szacunek dla nowo narodzonego świata, objawiającego się poprzez Plac Świętej 

Trójcy, jest współmierny ze stanem, w jakim znajduje się „czysty, nieobciążony, 

nowy” były więzień. Genialna epoka sprzyja, jak widać, złuszczaniu się przeszłości. 

i choć jest to – jak pisałam – pozorne – daje nadzieję.  

                                                             
22 G. Bruno, O przyczynie i jedności, w: tenże, Pisma filozoficzne, przeł. W. Zawadzki, Wyd. 

Książka i Wiedza, Warszawa 1956, s. 277. 
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Shalom Lindenbaum zauważa, iż  tęsknota do genialnej, a właściwie idealnej 

epoki, czyli okresu występującego przed grzechem pierworodnym, jest wpisana 

w kulturę judejską. Judejczyk żąda, aby Bóg uleczył świat, który uległ skażeniu, aby 

przywrócił go do stanu pierwotnego. Przymierze zobowiązuje
23

.  

Zobowiązuje także ufność w mit, jak  i tęsknota do Platońskiej prajedni. Zarówno 

bowiem filozofia judejska, jak i grecka, stosując odmienne środki, pomagają 

w dotarciu do tego samego celu, jakim jest – jakkolwiek brzmi to archaicznie 

i patetycznie –  prawda. Kluczem jest tu wspólne dla obu wykładni zwracanie się ku 

problematyce metafizycznej i poszukiwanie całościowego obrazu świata. A ten, jak 

stara się na swój poetycki sposób udowodnić Schulz,  ufundowany jest na prasłowie, 

czyli… logosie.  

Jaką moc ma słowo? (Bruno Schulz a stare kosmogonie) to rozważania 

o intertekstualnym i interkulturowym charakterze twórczości drohobyckiego pisarza. 

Bohaterem jest tu logos, pierwotne słowo, na którym, według Schulza, ufundowany 

jest świat. Pisarz oscyluje pomiędzy dwiema wykładniami – judejską i grecką, 

udowadniając, że  logos jest tym, co łączy obie kosmogonie. 

What power has the word? (Bruno Schulz and the old cosmogonies) is a reflec-

tion of intertextual and intercultural nature of creativity Drohobycz writer. The hero 

here is logos, the original word, which, according to Schulz, the world is founded. 

Writer oscillates between two exponential moving – Judean and Greek, proving that 

the logos is that which combines both cosmogonies.  

 

 

Słowa kluczowe: słowo, kultura grecka, kultura judejska, stwarzanie, wytwarza-

nie 

 

Summary 

What power does a word have? Old cosmogonies of Bruno Schulz 

The paper constitutes a reflection on an intercultural character of Schulz’s work. Its 

main protagonist is logos, the primordial word, the foundation of the world, accord-

ing to Schulz. The writer oscillates between two plains: the Judaic and the Greek 

one, proving that logos is what links them to each other. 

Keywords: word, Greek culture, Judaic culture, creation, creativity 

 

 

  

                                                             
23 S. Lindenbaum, Wizja mejanistyczna Schulza i  jej podłoże mistyczne, [w:] Czytanie 

Schulza, op. cit.,  s. 33–35.  
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MIROSŁAWA ŚWITAŁA-CHEDA 

NAZWY POMIESZCZEŃ                                          

W SZLACHECKICH DWORACH 

„Jam jest dwór polski, co walczy mężnie i strzeże wiernie” – ta piękna  sentencja 

zdobiła niegdyś niejeden portyk polskiego dworu. Czym zatem jest dwór polski? 

A właściwie czym był, ponieważ władze PRL-u poświęciły wiele energii, aby jego 

istnienie wymazać z polskiego krajobrazu i świadomości Polaków. Nazwa dwór (po 

staropolsku dworzec bądź dworzyszcze z lokatywnym formatem -iszcze)
1
 pojawia się 

w polszczyźnie późnego średniowiecza. Pochodzi z języka prasłowiańskiego 

(*dvorъ, ≤ pie. dhṷer-, dhṷǒr „drzwi”)
2
. Była to prawdopodobnie przestrzeń za-

mknięta drzwiami, w obrębie której znajdował się szałas
3
. Jej zakres znaczeniowy 

na przestrzeni wieków ulegał zmianie. Dworem do XVI w. nazywano nie tylko 

główny budynek mieszkalny zamieszkiwany przez szlachcica, magnata, ale także 

obiekty gospodarcze, ogród i park. Dopiero później zaczęto tak określać samą rezy-

dencję. A w XIX w., kiedy rozwarstwienie społeczne stanu szlacheckiego pogłębiło 

się, dworami nazywano tylko bardziej okazałe rezydencje, zaś mniejsze i mniej 

zdobne nazywano dworkami. Poza tym dwór to także przestrzeń otaczająca dom, 

niekoniecznie szlachecki
4
.     

Przeobrażenia architektoniczne i funkcjonalne dworów stanowią ciekawy dla ję-

zykoznawcy materiał, ponieważ przynoszą bogate słownictwo. W artykule chciała-

bym pokazać, w jaki sposób mieszkańcy dworów „organizowali” swoją przestrzeń 

                                                             
1 Zenon Klemensiewicz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981, s. 215. 
2 Jan Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern u. München, 1959, 

s. 278.  
3 Bronisława Lindert, Nazwy zabudowań mieszkalnych w językach słowiańskich pochodzące 

z epoki prasłowiańskiej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 5, Warszawa, 1978, 

s. 82. 
4 Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 135.  
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mieszkalną. Skupiam się na leksyce, która służyła wyznaczaniu tejże przestrzeni, 

badam jej strukturę, etymologię. Źródłem ekscerpowanych materiałów (nazw po-

mieszczeń, rzadziej wyodrębnionych przestrzeni) są poradniki Karoliny Nakwaskiej 

(XVIII w.)
5
 i Łukasza Gołębiowskiego (XVIII w.)

6
 oraz plany i opisy architekto-

niczne z poradników budowlanych z XVI-XIX w.
7
 Ciekawe jest szczególnie to, jak 

w zgromadzonym słownictwie widać zmieniające się potrzeby człowieka.         

Początkowo dwory miały charakter obronny, nazywano je wtedy dworami 

obronnymi, wieżami, kamienicami czy fortalicjami lub po prostu domem. Słowo 

dom używane jest we wszystkich chyba językach słowiańskich i najczęściej oznacza 

zabudowania mieszkalne, wywodzi się z prasłowa *domъ i zawiera praindoeuropej-

ski pień dem „budować”, a pierwotnie ”razem spajać”
8
. Wieża i kamienica to okre-

ślenia także ogólnosłowiańskie. W prasłowiańszczyźnie věža to „namiot, ruchomy 

dom”, skojarzenie spiczastego kształtu przeniesiono potem na budynek, stąd w języ-

ku polskim wieża to „spiczasta budowla” a pierwotnie „namiot”
9
. Kamienica 

z punktu widzenia strukturalnego „dom z kamienia”, gdzie podstawa słowotwórcza 

ma  prasłowiańskie korzenie (psł. *kamy, *kamene „kamień”)
10

. Łacińskiego pocho-

dzenia jest natomiast fortalicja, definiowana jako „mała, przeważnie drewniana wa-

rownia, forteczka, zwykle znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic”
11

. 

W terminologii z okresu XVII-XIX w. pojawiają się określenia pałac (wł. palazzo, 

łac. palatium)
12

 dla bardziej reprezentatywnej budowli magnata, a nawet króla  

i zamek „obronna siedziba pana feudalnego, w staropolszczyźnie miejsce obronne, 

twierdza” (psł. *zamъkъ „to, co zamyka, zaciska”, kalka z niem. Schloβ  „urządze-

nie do zamykania drzwi” i „zamek, pałac”)
13

, który miał bardziej obronny charakter. 

Nieco później upowszechnia się także nazwa łacińskiego pochodzenia kasztel (łac. 

castellum „twierdza”)
14

. Dwory obronne miały zabudowę nieregularną, tworzył je 

kompleks budynków o funkcjach mieszkalnych i gospodarczych, główny budynek 

kompleksu nazywano domem wielkim. W XVI w. następcą dworu obronnego stał się 

dwór pański, który nie miał już charakteru obronnego. Był parterowym, zwykle 

drewnianym budynkiem o kształcie wydłużonym, ale bez zachowania typowych 

proporcji 1 : 2 i niekoniecznie był to wyłącznie centralny dom mieszkalny. Dość 

                                                             
5 Karolina z Potockich Nakwaska, Dom wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, 

przydatne i osobom w mieście mieszkającym, t. 1, wyd. 2, Lipsk 1857.     
6 Łukasz Gołębiowski, Domy i dwory, Warszawa 1830.   
7 Zob.  Dwór polski. Architektura – Tradycja – Historia, (red.) Aleksandra Górska, Kraków 

2010.  
8 J. Pokorny, op. cit. s. 198. 
9 Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1972,  s. 619 . 
10 W. Boryś, op. cit., s. 220. 
11 Ibidem, s. 229. 
12 Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 544 
13 W. Boryś, op. cit., s. 728. 
14 Słownik…, op. cit. s. 346. 
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szybko zostaje wyparty przez tzw. dwór ziemiański, którego główną cechą oprócz 

planu prostokąta  (2 : 1) była wyraźnie zaznaczona osiowość poprzez ganek 

i symetria bryły
15

. Ganek jest zapożyczeniem ze średniowysokoniemieckiego ganc, 

dziś niem. gang „ganek, przedsionek, korytarz, przejście”
16

. Zdobiły go kolumny 

nawiązujące do starożytnej architektury.  

W dworach tych centralne miejsce zajmuje wielka sień pełniąca funkcję sali sto-

łowej lub sali sejmikowej. Alkierze przeznaczone były na komnaty gościnne (śrdw.-

łac. caminata „pokój z kominem”)
17

. Słowo alkierz pochodzi od starofrancuskiego 

aruiere „miejsce dla łuczników”, w języku polskim przestarzale „boczny, mały po-

kój służący zwykle za sypialnię” lub „wysunięta część budynku, kryta zwykle osob-

nym dachem”
18

.  

Podstawowe zasady jego architektury pojawiły się w pierwszym polskim trakta-

cie architektonicznym autorstwa prawdopodobnie Łukasza Opalińskiego z 1659 r. 

pt. Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i obyczaju 

polskiego. Należy jednak wspomnieć, że dwór zwany później polskim nie był wy-

łącznością polskiej architektury, tego typu budowle powstawały także na obszarze 

Szwecji, Pomorza czy Prus
19

.  

W XVII w. dwór był budowlą parterową, o trzytraktowym układzie, ściśle osio-

wą i symetryczną. Osiowość wyznaczał skromny ganek, zaś w narożach niekiedy 

dostawiano  alkierze, stąd nazwa dwór alkierzowy. Na osi dworu znajdowała się sień 

pełniąca często funkcję izby stołowej, po jej bokach znajdowały się pokoje Pana 

domu i Pani domu. W staropolszczyźnie izba mogła oznaczać nie tylko jedno po-

mieszczenie mieszkalne, lecz też chatę, a w prasłowiańskim *jestъba oznaczała 

„łaźnię”. Wyraz sień podobnie jak dom znany jest na całym terenie słowiańskim. 

W języku polskim to pomieszczenie pierwsze od wejścia, prowadzące do wnętrza 

domu (w staropolszczyźnie „przedsionek, krużganek; pokój, sala, pałac, dom”; *psł. 

sěnь „część budynku, zapewne pomieszczenie przy wejściu, przy ścianie”)
20

. Tego 

typu domy odpowiadały  reprezentacyjnemu i otwartemu życiu, jakie  prowadziła 

szlachta w dawnych czasach. W niektórych siedzibach szlacheckich tego okresu 

przestrzałowa sień na osi budynku nie zawsze pełniła funkcję jadalni. W później-

szym okresie, co potwierdza podręcznik Piotra Świtkowskiego (1782) Budowanie 

wiejskie dziedzicom i posesorom, ze starych zasad architektonicznych zostaje orien-

                                                             
15 Dwór polski…, op. cit. s. 13–15.  
16 W. Boryś, op. cit., s. 154. 
17 Słownik…, s. 371. 
18 Ibidem, s. 22. 
19 Dwór polski. Architektura…, op. cit., s. 12–16. 
20 W. Boryś, op. cit.,  s. 546.  
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tacja budynku wschód-północ. Natomiast często spotyka się odstępstwa od symetrii 

i osiowości. Coraz częściej preferuje się też dwory piętrowe
21

.   

Wyobrażenie, jak wyglądało rozplanowanie pomieszczeń w XVIII w., dają pro-

jekty Pawła Podczaszyńskiego (1851)
22

. Według jednego z planów do części repre-

zentacyjnej dworu o rozkładzie dwutraktowym wchodzi się przez ganek główny, 

sień zwykle do sali (fr. salle „sala”)
23

 po jednej stronie i pokoju  jadalnego po dru-

giej. Z jadalnią (derywat od jadać lub jadalny
24

; psł. *ĕdati „jadać, wielokrotnie 

jeść”
25

) graniczy kredens (z fr. crédence, wł. credenza)
26

, czyli pomieszczenie, do 

którego przynoszono jedzenie z kuchni (z st.-g.-niem. kuchina, z łac. coquina „piec 

kuchenny”, „izba z piecem kuchennym”)
27

 i przygotowywano je do podania na stół. 

Z kredensu prowadzą drzwi do bocznej sionki, czyli małej sieni, która umożliwiała 

służbie dyskretne przynoszenie posiłków. Z wejścia tego mogą korzystać także go-

ście, ponieważ przy tej samej sionce znajduje się pokój gościnny (psł. *pokojь „po-

kój” i psł. *gostь „gość”)
28

. Z jadalni można było bezpośrednio przejść do pokoju 

całodziennego nazywanego też salonikiem, ze względu na wielkość. Przyjmowano 

tam gości, ale zasadniczo było to miejsce spędzania czasu przez rodzinę. U Ł. Gołę-

biowskiego był podział na pokój dzienny i pokój wieczorny
29

. Wyraz pokój pochodzi 

z psł. *pokojь „stan spoczynku, odpoczynku, spokój, pokój” (do XV w. „część 

mieszkania, izba mieszkalna”, w XVI w. „prywatna część wnętrza domu – mogąca 

się składać z kilku pomieszczeń”)
30

. Z salonikiem graniczy pokój dziecinny, za któ-

rym jest pokój sypialny Państwa. Dla wygody obok jest garderoba (fr. garde-robe, 

daw. pokój, gdzie przechowywano odzież, garderobę)
31

, z której można boczną 

sionką wyjść na zewnątrz. Z bocznej sionki można było też wejść do gabinetu (fr. 

cabinet „gabinet”) inaczej kancelarii (śrdw.-łac. cancellaria „kancelaria” )
32

. Takie 

wejście Panu domu umożliwiało kontakt z oficjalistami w sprawach gospodarczych. 

W bocznych sionkach czasami wydzielano jeszcze małe pomieszczenia, które mogły 

pełnić funkcję łazienki (wyraz jest zdrobnieniem od łaźnia; por. psł. *lazьńa „po-

mieszczenie z urządzeniami do kąpieli parowej”)
33

 czy waterklozetu (ang. water-

                                                             
21 Dwór polski. Architektura…, op. cit., s. 24. 
22 Ibidem, s. 34.  
23 Słownik…, op. cit., s. 662. 
24 Z. Klemensiewicz, op. cit., s. 214. 
25 W. Boryś, op. cit., s. 202. 
26 Słownik…, op. cit.,   
27 W. Boryś, op. cit. s. 271. 
28 Ibidem, s. 175. 
29 Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 22. 
30 W. Boryś, op. cit., s. 457–458. 
31 Słownik…, op. cit., s. 243. 
32 Ibidem, s. 335. 
33 W. Boryś, op. cit., s. 298. 
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closet „ustęp z urządzeniem do spłukiwania muszli”)
34

 inaczej wygódki.  Zaletą ar-

chitektury wewnętrznej tego okresu była przechodniość pomieszczeń. Co umożli-

wiało w zasadzie przemieszczanie się dookoła wewnątrz budynku.  

W innym projekcie P. Podczaszyńskiego, który przewidywał zagospodarowane 

poddasze (derywat od wyrażenia przyimkowego pod dachem z -e
35

; podstawa sło-

wotwórcza pochodzi od śrwniem. dach
36

), zamiast pokoju gościnnego,  na dole, przy 

części kredensowej rozbudowane jest zaplecze kuchenne o spiżarnię (derywat 

z formantem -arnia; por. śrwniem. spȋse „jadło”
37

), a przy bawialni (derywat od ba-

wić z formantem -alnia lub od bawialny
38

; psł. *baviti „powodować bycie, trwanie, 

zatrzymywać; zajmować się czymś, rozweselać, cieszyć; zatrzymywać się, być, 

przebywać, pozostawać”
39

), która była pomieszczeniem reprezentacyjnym, gdzie 

przyjmowano gości, o składzik (por. psł. *klasti „kłaść”)
40

 i pokój służby.       

Pod koniec XVIII w., np. w projekcie Stanisława Grzywińskiego z 1880
41

 r., nie 

odnajdujemy już dwutraktowego porządku planu domu, tylko nowożytny głęboko-

traktowy, centralizujący. Zdecydowanie natomiast w projektach tego okresu 

umieszcza się już łazienkę i waterklozet, ogranicza się lub całkowicie eliminuje po-

koje służby z budynku głównego. Wiąże się to z coraz większą potrzebą prywatności 

bądź z finansami właścicieli dworu. W planach dworu w Srebrnej przewidziano 

prywatną przestrzeń nie tylko dla Pana domu – pokój dla Pana domu, ale także dla 

Pani domu, czyli pokój Pani domu.  W obu przypadkach do pokoi można było wejść 

z bocznej sionki. Czasami, jeśli Państwo mieli wspólną sypialnię, do dyspozycji Pani 

domu był buduar (zob. fr. boudoir „wytwornie urządzony pokój damski”)
42

. W po-

radniku Ł. Gołębiowskiego mowa nie o pokoju, lecz o pokojach właściciela 

i właścicielki, na które składały się: „pokój do przyjęcia, do pracy, sypialny, do ubie-

rania się, biblioteczka podręczna, pokój do kąpieli i dla sług”
43

.  Dodatkową atrak-

cją obok werandy (z fr. véranda, port. varanda „weranda”)
44

, czyli przybudówki, 

nakrytej daszkiem, czasem oszklonej,  jest oranżeria (fr. oranżerie „oranżeria”)
45

 – 

ogrzewany budynek o oszklonym dachu i ścianach, w którym przechowywano lub 

                                                             
34 Słownik…, op. cit., s. 800. 
35 Z. Klemensiewicz, op. cit., s. 216. 
36 W. Boryś, op. cit., s. 108. 
37 Ibidem, op. cit., s. 568. 
38 Z. Klemensiewicz, op. cit., s. 214.   
39 W. Boryś, op. cit., s. 23. 
40 Ibidem, s. 237. 
41 Dwór polski. Architektura…, s. 35. 
42 Słownik…, op. cit., s. 96. 
43 Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 22. 
44 Słownik… , op. cit., s. 803. 
45 Ibidem, s. 531. 
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hodowano egzotyczne rośliny. Ł. Gołębiowski
46

 nazywa ją pomarańczarnią (dery-

wat z formantem -arnia od pomarańcza (wł.))
47

.  

Przykładem nowożytnego nieklasycznego domu wiejskiego są też projekty Karo-

la Chojnackiego i Bronisława Brodzic-Żochowskiego z 1874 r.
48

 Dom jest dwukon-

dygnacyjny z zagospodarowanym podziemiem (derywat od wyrażenia przyimkowe-

go pod ziemią z -e; psł. *zeḿa „ziemia”
49

). Z zagospodarowania podziemia można 

domniemywać, że dworowi nie towarzyszy dworska oficyna (w inwentarzu majątku 

Zawołoszyce 1732 nazywana jest rumem gościnnym
50

; por. ang. room „pokój”
51

), 

przejmująca część funkcji gospodarczych domu głównego. W słowniku oficyna (łac. 

officina „oficyna”) to „skrzydło pałacu lub budynek wolno stojący w pobliżu pałacu 

czy dworu, zawierający kuchnię, piekarnię, mieszkania oficjalistów, czasem pokoje 

gościnne”
52

. W podziemiu usytuowano kuchnię i pralnię (derywat od prać z forman-

tem -alnia; por. psł. *pьrati „bić, tłuc, uderzać, razić”
53

), a przy nich pomieszczenie 

na drzewo. Po tej samej stronie, przy windzie (niem. Winde)
54

 służącej do transportu 

żywności, rzeczy, kredens i pomieszczenia na owoce i wina oraz skład. Sporo miej-

sca zajmuje piwnica do przechowywania żywności i napojów (derywat od piwny 

z formantem -ica lub od piwo z  -nica; psł. *pivo, *pivьnъ
55

) oraz izba dla gospodyni 

i izba dla służby żeńskiej. Tego typu rozplanowanie podziemia ułatwiało koordyna-

cję pracy gospodyni mającej pieczę nad żeńską służbą. Parter, w przeciwieństwie do 

klasycznego rozplanowania dworu, różni położenie bawialni, która umieszczana jest 

od strony ogrodu i ma wyjście na taras  (fr. terrasse „taras”)
56

. Taras jest odkrytą 

płaską częścią budynku, otoczoną balustradą. Bawialnia łączy w tym projekcie 

funkcję, jaką niegdyś pełnił pokój codzienny i salon (fr.)
57

. Salon był pomieszcze-

niem bardziej reprezentacyjnym, zwykle znajdowały w nim się ozdobne stoliki, 

krzesła i kanapy. Bawialnia, zajmując miejsce centralne w domu, jest jednocześnie 

pomieszczeniem przechodnim umożliwiającym przejście do jadalni, przy której ko-

niecznie lokowano spiżarnię. Zmieniła się też zdecydowanie funkcja sieni. Z nie-

gdyś wielkiej, przestrzałowej, pełniącej funkcję izby stołowej lub przechodniego 

traktu domu, w odpowiednik dzisiejszego wiatrołapu. Funkcję komunikacyjną 

przejmuje przedpokój. Część sypialna skoncentrowana jest w jednym skrzydle do-

                                                             
46 Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 23. 
47 Słownik… , op. cit., s. 590. 
48 Dwór polski. Architektura…, op. cit., s. 38. 
49 W. Boryś, op. cit., s. 739. 
50 Dwór polski. Architektura…, s. 76. 
51 Langenscheidt’s  pocket english dictionary, tłum. T. Grzebieniowski, Warsaw.  
52 Słownik…, op. cit., s. 522. 
53 W. Boryś, op. cit., s. 478–479.  
54 Słownik…, op. cit. s. 806. 
55 W. Boryś, op. cit., s. 438. 
56 Słownik…, op. cit., s. 745. 
57 Ibidem, s. 664. 
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mu. Pokój sypialny z sąsiadującą gotowalnią (derywat od gotować się z formantem -

alnia
58

; por. *psł. gotovati „czynić gotowym”, od XIV w. gotować się „przygoto-

wywać się”
59

), w której kobieta ubierała się. Stąd  też druga nazwa ubieralnia (de-

rywat raczej od ubierać się z formantem -alnia, niż od ubieralny; ubiorę od XV w. 

„odziać, przystroić”; psł. *bьrati. Znaczenie „odziać, przystroić” rozwinęło się 

z wcześniejszego „oporządzić”, które z pierwotnego „zebrać, sprzątnąć (np. ze sto-

łu)”
60

. Obok sypialni pokój dla dziecka – dziecinny (por. psł. *dĕtь „dziecko”)
61

. 

Z obu sypialni można było przejść do szalni (z formantem -nia; fr. chalet „osobny 

budynek mieszczący ustęp”
62

), nazywanej też waterklozetem, będącej odpowiedni-

kiem dzisiejszego WC. Można było z niej skorzystać, wchodząc bezpośrednio z ze-

wnątrz.  Zabudowanie poddasza wzbogacało dwór o dodatkowe pokoje zwykle za-

mieszkiwane przez dorastające dzieci, ich bony lub guwernantki,  rezydentów lub 

gości. Pomieszczenia słabo doświetlone pełniły funkcję schowania (derywat od 

schować z formantem -anie; od XIV w. „kłaść, umieszczać w miejscu zakrytym, 

zamkniętym, bezpiecznym”; psł. *chovati „przechowywać”
63

), składu, miejsc do su-

szenia bielizny. W planie określonych jako góra (psł. *gora „wzniesienie”)
64

 czy 

góra do bielizny. Dla rozrywki grano w bilard (fr. billard)
65

 i tak też nazywano po-

mieszczenie (ewentualnie pokój bilardowy), które przyciągało młodych ludzi. Do 

każdego z pomieszczeń wchodziło się bezpośrednio z korytarza (śrdw.-łac. currito-

rium)
66

. Pomieszczenia podziemia i poddasza różniły się rozwiązaniami komunika-

cyjnymi w stosunku do parteru, ponieważ nie miały charakteru przechodniego.     

Niektóre domy wiejskie z przełomu XIX/XX w. trudno w zasadzie nazwać dwo-

rami, były to raczej wille (łac. villa „folwark, dom wiejski”)
67

,  a nawet pałaco-wille. 

Od tradycyjnego dworu różnił je nie tylko układ, ale i sposób zdobienia: ryzality, 

bonie, wieżyczki itp.          

Źródłem materiału leksykalnego w tym opracowaniu jest też poradnik K. Na-

kwaskiej
68

 i Ł. Gołębiowskiego
69

. W swoim poradniku dla szlachcianek K. Nakwa-

ska doradza, jak urządzić dworskie pomieszczenia. Jako kobieta niezwykle prak-

tyczna skupia się bardziej na funkcjonalności pomieszczeń, mniej na ich estetyce. 

                                                             
58 Z. Klemensiewicz, op. cit., s. 214. 
59 W. Boryś, op. cit., s. 174–175. 
60 Ibidem, s. 660. 
61 Ibidem, s. 139. 
62 Słownik…, op. cit., s. 726. 
63 W. Boryś, op. cit., s. 66–67. 
64 Ibidem, s. 175. 
65 Słownik…, op. cit., s. 80. 
66 Ibidem, s. 395. 
67 Ibidem, s. 806. 
68 K. Nakwaska, op. cit.  
69 Ł. Gołębiowski, op. cit.   
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W sposób niezwykle uporządkowany opisuje funkcje poszczególnych pomieszczeń 

we dworze.  

Ozdobą siedziby był fronton domu, o trójkątnym lub półokrągłym zwieńczeniu 

fasady, najczęściej tworzący daszek nad gankiem. Z ganku wchodziło się do nie-

wielkiej sieni, a następnie do przedpokoju. Pozostałe pomieszczenia domu pełniły 

funkcje gospodarcze, prywatne i reprezentacyjne. Na część reprezentacyjną – zajmu-

jącą znaczną część parteru – składała się bawialnia, jadalnia, w niektórych więk-

szych dworach czytelnia (derywat od czytać z formantem -elnia lub pod wpływem 

czeskim čitelnost, čitelnỳ, wtedy formant -nia
70

; por. psł. čitati
71

) lub biblioteka (gr. 

bibliothḗkēk)
72

, pokój bilardowy na piętrze. Czasami urządzano także na parterze 

kaplicę (śrłac. cappella „kaplica”)
73

. Dla gości pokoje gościnne/gościnny (por. psł. 

gostь „gość”)
74

, które u Ł. Gołębiowskiego
75

  nazywane są pokojami kompanii (fr. 

compaginie „towarzystwo”)
76

. W związku z tym, że w dworach mieszkało zwykle 

dużo ludzi, których trzeba było codziennie nakarmić, odpowiednio rozbudowana 

musiała być część gospodarcza dworu. Wśród pomieszczeń wymienia autorka po-

radnika kuchnię i kredens. Obok kredensu zwykle była chowalnia (derywat od cho-

wać z formantem -alnia; por. psł. *chovati „przechowywać”
77

),  gdzie przechowy-

wano kredensowe sprzęty potrzebne przy podawaniu posiłków oraz lepsze zapasy 

żywności. Czasami nazywano ją apteczką (gr. apothḗkē „skład”
78

). Jeśli nie było ta-

kiego pomieszczenia, jego funkcję przejmowała szafa w kredensie, nazywana wtedy 

również apteczką. Do przechowywania żywności służyła również spiżarnia (dery-

wat z formantem -arnia; por. śrwniem. spȋse „jadło, pożywienie, wikt, prowiant; go-

spodarstwo domowe”
79

). Tuż przy kuchni K. Nakwaska proponuje zaplanować po-

kój kucharki. Pomieszczenia prywatne, głównie służące do spania, umieszcza na gó-

rze: sypialnia (derywat od sypiać z formantem -alnia lub od sypialny; por. psł. 

*sъpati „spać”
80

), u Ł. Gołębiowskiego alkowa z pawilonem (hiszp. alcoba „pokoik 

bez okien, rodzaj niszy przylegającej do większego pokoju”)
81

, pokoje dziecinne, 

pokoje dla panien, pokoje dla starszych synów, pokój męża (czasami dwukondygna-

cyjny, z osobnym wejściem, z częścią prywatną na górze i oficjalną na parterze), 

pokoje służby. Oprócz tego wielofunkcyjna garderoba służąca do przechowywania 

                                                             
70 Z. Klemensiewicz, op. cit., s. 214.  
71 W. Boryś, op. cit., s. 105. 
72 Słownik…, op. cit., s. 78. 
73 W. Boryś, op. cit., s. 221.  
74 Ibidem, s. 175. 
75 Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 22. 
76 Słownik… , op. cit. , s. 372. 
77 W. Boryś, op. cit., s. 66–67. 
78 Słownik…, op. cit., s. 44. 
79 W. Boryś, op. cit. s. 568. 
80 W. Boryś, op. cit., s. 568. 
81 Słownik…, op. cit., s. 22. 
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garderoby, szycia, prasowania, jednocześnie sypialnia garderobianej. Gabineciku tu-

taj nie należy mylić z małym gabinetem, ponieważ pełnił on zupełnie inną funkcję – 

higieniczną. Nazywano go też komorą ze sprzętami do higieny (komora od XIV w. 

„pomieszczenie, gdzie się przechowuje żywność, mniej używaną odzież itp.”, „nie-

wielka izba mieszkalna”, por. z łac. camara/camera „sklepienie”,  z śrłac. „izba, po-

kój, mieszkanie”)
82

 lub wychodkiem domowym (derywat od wychodzić z formantem 

-ek; por. psł. *choditi „iść, chodzić”
83

).   

Jeśli dwór był zbyt mały, autorzy poradników proponują większość pomieszczeń 

gospodarczych przenieść do oficyny. Był to osobny dom przy głównym budynku, 

który zwykle mieścił kuchnię i pokój kucharki, a oprócz tego pralnię, łazienkę, 

warsztat stolarski, spiżarnię, pomieszczenia dla służby. Na strychu (śrwniem. es-

ȋch/esterich/estrich „posadzka kamienna, bruk uliczny”)
84

, inaczej poddaszu ofi-

ny, suszono bieliznę.  

W zaprezentowanym materiale widzimy, że wraz z rosnącą potrzebą prywatności 

coraz wyraźniej oddziela się część reprezentacyjną od użytkowej. Pomieszczenia 

o charakterze użytkowym można podzielić na prywatne Państwa  oraz gospodarcze 

i sypialne dla służby. Przy czym warto pamiętać, że część służby mieszkała w oficy-

nie dworskiej. Z pomieszczeń gospodarczych nadal dość często umieszcza się kuch-

nię w oficynie. Zróżnicowanie przyporządkowania pomieszczeń zajmowanych przez 

gospodarzy domu może także być wyrazem większej potrzeby prywatności. Od-

dzielne pokoje dla Pani domu i  Pana domu, pokoje panien i młodzieży oraz pokoje 

dziecinne. Warto zauważyć, że w dworach zwykle było minimum dwa lub więcej 

wejść, co ułatwiało przemieszczanie się, chroniło życie rodzinne przed kontaktem 

z rzeszą interesantów (rządców, karbowych czy kupców). Przybywa pomieszczeń 

służących wypoczynkowi, takich jak czytelnia, bilard/pokój bilardowy czy higienie: 

waterklozet, szalnia czy gabinecik. Pomysły tworzenia takich pomieszczeń przycho-

dzą z zagranicy, co znajduje odzwierciedlenie w nazwach bilard, gabinet, pochodzą 

z języka francuskiego, podobnie spolszczona już wersja słowa szalnia,  poza słowem 

waterklozet – pochodzenia angielskiego.  Porównując słownictwo z różnych okre-

sów, widzimy, że nazwy poszczególnych pomieszczeń pełniących te same funkcje 

nie zmieniały się szczególnie, co najwyżej pokoje nazywano kiedyś komnatami, sa-

lami, a jeszcze dawniej izbami. W związku z tym, że przybywało pomieszczeń, 

przybywało też słownictwa. Nowe słownictwo coraz częściej jest pochodzenia ob-

cego: łacińskiego, francuskiego, rzadziej niemieckiego czy angielskiego, np. daw-

niejsza gotowalnia (psł.) zostaje zmieniona na garderobę (fr.). Z innych przykła-

dów: bawialnia (psł.), później upowszechnia się nazwa salon (fr.)
85

.      

                                                             
82 W. Boryś, op. cit., s. 246. 
83 Ibidem, s. 64. 
84 Ibidem, s. 583. 
85 Słownik…, op. cit., s. 664.   
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Pod względem strukturalnym widzimy wyraźnie duży udział nazw w postaci ze-

stawień. Zestawienia mają najczęściej postać rzeczownik + przymiotnik, gdzie 

przymiotnik pełni funkcję przydawki. Przydawka przymiotna zwykle dookreśla 

przeznaczenie pomieszczenia, np. dwór obronny, pokój jadalny; położenie, np. 

boczna sionka, wychodek domowy a wychodek zewnętrzny. W zestawieniach typu 

rzeczownik + rzeczownik,  rzeczownik pełniący funkcję przydawki wskazuje na 

przynależność pomieszczenia do kogoś, np. pokój Pani, pokój kucharki, pokój męża. 

Inne nazwy mają postać rzeczownik + wyrażenie przyimkowe, np. izba dla gospo-

dyni, góra do bielizny; lub frazy: schowanie na owoce i warzywa.  

W zgromadzonym materiale niewiele jest derywatów z formantami specjalizują-

cymi się w tworzeniu nazwy miejsc (-nia, -alnia czy -arnia), np. gotowalnia, sypial-

nia itp. W większości przypadków są to nazwy o genezie prasłowiańskiej. W na-

zwach pochodzenia obcego (najczęściej francuskiego, łacińskiego, mniej włoskiego, 

niemieckiego czy angielskiego) znaczenie miejsca wyrażone jest najczęściej leksy-

kalnie.  

Kończąc rozważania o leksyce, nie mogę się oprzeć małej dygresji o współcze-

snych pomysłach architektonicznych,  nawiązujących do stylu dworkowego, w lite-

raturze fachowej określanych jako dworkowy postmodernizm. W projektach tych 

klasykę architektury dworskiej naśladuje głównie kolumnowy ganek, niekoniecznie 

z jońskimi czy doryckimi kolumnami, mniej lub bardziej łamany dach, ale rozwija 

się go o „praktyczną bramę garażową”.  

 

Nazwy pomieszczeń w szlacheckich dworach 

Przeobrażenia architektoniczne i funkcjonalne dworów szlacheckich stanowią 

ciekawy dla językoznawcy materiał, ponieważ przynoszą bogate słownictwo. W ar-

tykule przedstawiono, jak mieszkańcy dworów „organizowali” swoją przestrzeń 

mieszkalną. Skupiam się na leksyce, która służyła wyznaczaniu tejże przestrzeni, 

badam jej strukturę i etymologię. Źródłem ekscerpowanych materiałów (nazw po-

mieszczeń, budynków, rzadziej wyodrębnionych przestrzeni) są poradniki wiejskie 

z XVIII w., inwentarze dworskie oraz  plany architektoniczne z XVI-XIX w. Zgro-

madzone słownictwo obrazuje zmieniające się potrzeby człowieka.  

 

 

Słowa kluczowe: etymologia, pomieszczenia, część reprezentacyjna, część użyt-

kowa, oficyna dworska 

 

Summary 

Names of rooms in noblemen’s mansion houses 

Architectural and functional transformations of noblemen’s mansion houses consti-

tute an extremely appealing subject for a linguist as they convey very rich vocabu-
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lary. The article describes how the residents of mansion houses “organized” their 

living space. i would like to focus particularly on the lexis which served as a means 

to outline this space. i examine its structure and etymology. The excerpted sources 
(the names of the interiors, edifices and less frequently isolated spaces) are rural 

self-help books from the 18
th

 century mansion’s inventories and architectural maps 

from the 16
th
 – 19

th
 centuries. The accumulated vocabulary depicts the changes in 

human needs. 

    Keywords: etymology, rooms, representative part, utility part, outhouse 
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STANISŁAW PISKORZ 

„DER WALDGANG“ 

ERNST JÜNGERS ZEITKRITIK 

Weg und Waage 

Steg und Sage 

finden sich in einem Gang. 

Geh und trage 

Fehl und Frage 

deinen einen Pfad entlang 

             M. Heidegger  

 

Einleitung 

Ernst Jünger wurde 1895 in Heidelberg geboren. Im Alter von 102 Jahren 

starb er 1998 in Riedlingen. Das lange Leben war voll von wichtigen Ereignissen. 

Für den vorliegenden Aufsatz sind drei von ihnen von großer Bedeutung. 

Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldet sich Jünger beim 

Füsilier-Regiment 73 in Hannover als Kriegsfreiwilliger. Während des Krieges wird 

er mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse und mit dem Order Pour le Mérite 

ausgezeichnet. Die Materialschlacht an der Westfront gehört zu seinen 

Grunderfahrungen. 1920 erscheint das Werk In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch 

eines Stoßtruppführer, in dem er seine Kriegserlebnisse darstellt und ästhetisiert. 

Nach Jünger formt der Krieg einen neuen Menschen und der Soldat, als neuer 

Menschentypus, unterscheidet sich, vor allem durch seine gewisse Gleichgültigkeit 

und seinen kalten Blick, von anderen Menschen.  

In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gehört Jünger zu der so 

genannten konservativen Revolution. „An sich eine wunderliche Wortverbindung. 

Denn Konservation heißt ja auf deutsch Erhaltung, und Revolution heißt Umsturz. 



„DER WALDGANG” ERNST JÜNGERS ZEITKRITIK 

 

- 183 - 

 

‘Erhaltender Umsturz’  – was soll das nun heißen.“
1
 Die konservative Revolution 

soll eine neue Form des Konservatismus sein, die nicht restaurativ sein kann, weil 

die überlieferte Ordnung schon verdorben ist. 

Es handelt sich eher darum, das zu finden oder auch 

wiederzufinden, was der gesunden Ordnung von jeher zugrunde 

gelegen hat und auch zugrunde liegen wird. Das aber ist ein 

Außerzeitliches, zu dem weder Rück- noch Fortschritt führt. Die 

Bewegungen kreisen nur herum. Nur Mittel und Namen ändern 

sich. In diesem Sinne muss man der Definition von Albrecht Erich 

Günther zustimmen, der das Konservative nicht versteht als ‘ein 

Hängen an dem was gestern war, sondern ein Leben aus dem, was 

immer gilt’. Immer gelten kann nur ein der Zeit Entzogenes. Das 

macht sich auch, und zwar auf unheilvolle Weide, geltend, wenn 

es nicht  geachtet wird.
2
       

In dieser Zeit (1932) erscheint die Abhandlung Der Arbeiter. Herrschaft und 

Gestalt. Jünger führt die Gestalt des Arbeiters ein, die an die Stelle des Bürgers tritt 

und bald die Welt dominieren soll. Es geht keineswegs um eine soziale Klasse, ein 

neues Menschentum ist zur Herrschaft bestimmt. Der Arbeiter ist eine 

metaphysische Gestalt. „Mit der Gestalt ist ein die Wirklichkeit organisierendes 

Prinzip gemeint, das alles durchdringt und einem einheitlichen Stil unterwirft: Ge-

stalten können nicht begriffen, sie können nur gesehen werden.“
3
       

Während der Herrschaft des nationalsozialistischen Regimes beteiligt sich 

Jünger nicht an dem öffentlichen Leben. 1939 wird der Roman Auf den 

Marmorklippen herausgegeben, der als Widerstandsschrift gedeutet wird. Während 

des Zweiten Weltkrieges ist Jünger als Offizier im Stab des deutschen 

Militärsbefehlshaber in Frankreich für die Briefzensur zuständig.  

1951 wird der Essay Der Waldgang veröffentlicht. In Der Waldgang stellt 

Jünger, nach dem unbekannten Soldaten und dem Arbeiter, die dritte geschichtliche 

Gestalt (man kann auch sagen: eine mythische Figur), den Waldgänger, dar. 

Doch während Soldat und Arbeiter insofern zusammengehören, 

als die Vereinigung von Uniformität, Mobilisierungselan und 

Massencharakter sie in hohem Grad zu Repräsentanten des 

                                                             
1 G. Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 2004, 

S. 734. Zu der kritischen Analyse der konservativen Revolution vgl.: Breuer, Stefan, 

Anatomie der konservativen Revolution, Darmstadt 1995. 
2 E. Jünger, Rivarol, Frankfurt am Main, Hamburg 1962, S. 52. Hervorhebung des Autors.   
3 H. Schwilk, Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben, München, Zürich 2007, S. 354. 

Hervorhebung des Autors.  
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technischen Zeitalters macht, ist der Waldgänger von Anfang an 

als Kontrahent der technischen Welt konzipiert.
4
 

Mit den Beispielen von Soldat, Arbeiter oder Waldgänger kann die Methode Jüngers 

erklärt werden. Es ist eine Art von „Magischem Realismus“, „der in der bunten Fülle 

der Erscheinungen ihren Wesensgrund, im flüchtigen Augenblick die ihm zugrunde 

liegende zeitlose Figur sichtbar zu machen sucht.“
5
 In der vorliegenden Abhandlung 

geht es um die Darstellung der Gestalt des Waldgängers.  

 

1. Die Zeitdiagnose 

1. 1. Die Epoche des Nihilismus 

Der Waldgang soll ein Anfang einer neuen Wissenschaft sein, „nämlich die 

Lehre von der Freiheit des Menschen gegenüber der veränderten Gewalt“
6
. Es geht 

um die Anweisungen für das Verhalten in der politisch-gesellschaftlich-

metaphysisch neuen Situation. Wie kann diese Situation dargestellt werden? Ernst 

Jünger schreibt über die Wüste (Friedrich Nietzsche: Die Wüste wächst, weh dem, 

der Wüsten birgt
7
), Interregnum, Werkstättenlandschaft, der Termitenzustand, die 

Maschinenwelt, die „Einöde rationalistischer und materialistischer Systeme“
8
. 

Mithilfe von diesen Bezeichnungen will Jünger den Kern der modernen Welt 

treffen. Und diesen Kern sieht er in dem Nihilismus. Jünger hat also die Absicht, 

dem modernem Menschen die Verhaltensanweisungen in der Zeit des Nihilismus zu 

verschaffen. Um diese Anweisungen zu verstehen, muss man zunächst den Begriff 

des Nihilismus erörtern.  

1950 wurde Jüngers Essay Über die Linie herausgegeben, ein Jahr früher als 

Der Waldgang. In diesem Essay beschäftigt sich Jünger mit dem Problem des 

Nihilismus. Vor allem führt er zwei große Propheten des herankommenden 

Nihilismus an, nämlich Friedrich Nietzsche und  Fjodor Dostojewski. Für Nietzsche 

ist Nihilismus die Folge des Niedergangs der christlichen Werte. „Gott ist tot“ und 

man muss daraus die Konsequenzen ziehen. Für Dostojewski führt Nihilismus zur 

Isolation. Der Mensch tritt aus der Gemeinschaft heraus, und gewinnt geistige und 

psychische Macht zuungunsten des Heils seiner Seele (Raskolnikow, Stawrogin). 

Das Wichtigste liegt darin, dass man, nach ihnen und auch nach Jünger, „den 

Nihilismus als großes Schicksal ahnen muss, als Grundmacht, deren Einfluss sich 

niemand entziehen kann.“
9
 Um den Nihilismus näher zu beschreiben, unterscheidet 

Jünger zwischen ihm und dem Bösen (nihilistische Aktionen können sich manchmal 

                                                             
4 P. Noack, Ernst Jünger. Eine Biographie, Berlin 1998, S. 241. 
5 V. Katzman, Ernst Jüngers Magischer Realismus, Hildesheim 1975, S. 96. 
6 E. Jünger, Der Waldgang, Frankfurt am Main 1951, S. 23. 
7 F. Nietzsche, Unter Töchtern der Wüste, in: Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, Bd. 

III, Köln 1994 , S. 500. 
8 E. Jünger, Der Waldgang, S. 96. 
9 E. Jünger, Über die Linie, Franfurt am Main 1950, S. 10. 
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durch gute Absicht und durch Philanthropie auszeichnen
10

), dem Kranken (man 

kann oft sogar von einer speziellen Gesundheit sprechen, von einer 

propagandistischen Frische
11

) und dem Chaos. Die letzte Unterscheidung ist 

besonders wichtig. Sie bedeutet, dass der Nihilismus mit ausgedehnten 

Ordnungssystem wohl harmonieren kann, ja dass das, wo er aktiv wird und Macht 

entfaltet, sogar die Regel ist. Die Ordnung ist für ihn ein günstiges Substrat, er bildet 

es zu seinem Zielen um. Vorausgesetzt wird lediglich, dass die Ordnung abstrakt sei, 

und also geistig – hierher gehört in erster Linie der durchgebildete Staat mit seinen 

Beamten und Apparaturen […] Ganz eng verbunden mit diesem Ablauf, in dem der 

Staat zum nihilistischem Objekt wird, ist das Auftreten großstädtischer 

Massenparteien, die sowohl rational als leidenschaftlich vorgehen.
12

     

Die Nihilismus kann also aktiv sein. Und vor seiner Tätigkeit muss 

man sich besonders klug wehren. 

 

1. 2. Das Wesen des Nihilismus 

Der Nihilismus kann unterschiedlich begriffen werden. Wo sieht Jünger das 

Wesen des Nihilismus? Es handelt sich dabei um die Reduktion und das 

Reduziertwerden. Die Welt schrumpft und das Leben verliert an seiner Tiefe (Liebe 

und Hass, Schuld und Sühne, Lust und Schmerz). „Die Reduktion kann räumlich, 

geistig, seelisch sein, sie kann das Schöne, das Gute, das Wahre, die Wirtschaft, die 

Gesundheit, die Politik berühren – nur wird sie immer im Ergebnis als Schwund 

bemerkt werden.“
13

  

Jünger stellt den Reduktionsvorgang in mehreren Bereichen dar. In der 

Wissenschaft (auch in den Geisteswissenschaften) können es die Spezialisierung und 

Mangel an synoptischer Begabung sein. Der Wissenschaftler tut nur einen Handgriff 

am Fließband.  

Die Kunst beginnt an dem Tabu-Abbau mitzuarbeiten. Es gibt aber ein Prob-

lem: „Das Wagnis liegt immer nur in den Anfängen“
14

. Die Erschreckung oder 

Befremdung gehen blitzschnell ins Selbstverständliche über.  

Dieser Prozess greift auch das Erotische an. Er verwandelt es ins Käufliche. 

Und dann tritt die Messbarkeit hinzu. 

Der Sex wird etwas, was man planen und messen kann 

(soundsoviel ‘Nummern’ pro Stunde). Er wird zu einer Technik 

[…] Der Sex wird ein Objekt der Werbung […] So wird das 

Geschlecht zur verfügbaren Ware entwertet […] Aber da ist wie 

                                                             
10 Vgl., ebenda, S. 21. 
11 Vgl., ebenda, S. 20. 
12 Ebenda, S. 13f. 
13 Ebenda, S. 23. 
14 Ebenda, S. 26. 
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mit der Pornographie, und sei sie von Guillaume Apollinaire 

persönlich: sie wird bald öde, weil sie ins Quantitative 

umschlägt“
15

 

In Religion kann man diesen Prozess beobachten, wo der „reduzierte“ Gott 

als „das Gute“ begriffen wird. Mehrere Ersatzreligionen tauchen auf und fast alles 

gewinnt die Möglichkeit der kultischen Beleuchtung. Natürlich gibt es auch große 

Gefahren. „Die verfallenen Altäre sind von Dämonen bewohnt“
16

  

Hier wären zwei Aspekte dieses Reduktionsvorgangs von Bedeutung, die 

eng mit der Problematik Des Waldgangs zusammenhängen. Erstens: die Reduktion 

in der Politik und zweitens: die in der Metaphysik.   

Das Politische wird auch angegriffen. In dem modernen Verwaltungsstaat 

schwindet der Freiheitsraum des einzelnen Menschen. Egalisierung und 

Gleichschaltung erreichen immer höhere Niveaus. Die Nivellierung erfasst alle 

Bereiche. In der Massendemokratie ist für den Einzelnen immer schwieriger, seine 

Unabhängigkeit zu bewahren. Durch Bürokratie wird „die Aussagung 

polypenhaft“
17

 betrieben. Sie beginnt das ganze Menschenleben zu bestimmen und 

im Verein mit der toten Maschine ist sie an der Arbeit, das Gehäuse jener Hörigkeit 

der Zukunft herzustellen, in welche vielleicht die Menschen sich, wie die Fellachen 

im altägyptischen Staat, ohnmächtig zu fügen gezwungen sein werden, wenn ihnen 

eine rein technisch gute und das heißt: eine rationale Beamtenverwaltung und 

- versorgung der letzte und einzige Wert ist, der über die Art der Leitung ihrer 

Angelegenheiten entscheiden soll.
18

  

Man kann auch den Schwund des Ethos beobachten. Die Stände (die 

Beamten, die Richter, die Generale, die Lehrer) werden in die reinen Funktionen 

überführt. Sie können zu verschiedenen Aktionen von beliebigen Mächten benutzt 

werden. „Die Tugend des Funktionärs liegt darin, dass er funktioniert, und es ist gut, 

wenn man sich darüber auch in ruhigen Zeiten keine Illusionen macht“
19

  

Den größten Verlust sieht man aber in der Metaphysik. Nihilismus heißt: 

„das Entschwinden des Wunderbaren, und mit ihm verflüchtigen sich nicht nur die 

Formen der Verehrung, sondern auch das Staunen als Quelle der Wissenschaft“
20

  

                                                             
15 A. Mohler, Sex und Politik, in: Liberalenbeschimpfung. Sex und Politik. Der Faschistische 

Stil. Gegen die Liberalen. Drei politische Traktate, Essen 1990, S. 34. 
16 E. Jünger, Epigrammatischer Anhang, in: Ernst Jünger, Blätter und Steine, Hamburg 1942, 

S. 217.  
17 E. Jünger, Über die Linie, S. 36. 
18 M. Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: Weber, Max, 

Gesammelte politische Schriften, Tübingen 1988, S. 332. 
19 E. Jünger, Über die Linie, S. 15. 
20 Ebenda, S. 23. 
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In der nihilistischen Epoche ist ein Wunder unmöglich. Es herrschen 

Rationalismus und Materialismus. Und die Welt wird, nach Nietzsche, zum: Tor zu 

tausend Wüsten stumm und kalt.
21

  

Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung 

bedeutet, […] dass es […] prinzipiell keine geheimnisvollen 

unberechenbaren Mächte gebe, […] dass man vielmehr alle Dinge 

– im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber 

bedeutet: die Entzauberung der Welt.
22

  

Man muss aber dem Nihilismus, der zum Normalstand geworden ist, 

Widerstand leisten, um seine Freiheit zu bewahren. Dazu braucht man 

Verhaltungsanweisungen, „praktische Winke hinsichtlich der Bewegung im 

nihilistischen Felde“.
23

 Und jetzt lässt sich die Problematik Des Waldgangs in 

vollem Umfang sehen. 

 

2. Das Politische 

2. 1. Die Möglichkeit des Widerstandes 

Der Waldgänger ist der Einzelne, der gegenüber der nihilistischen 

technischen Epoche den Widerstand leistet.  Der Widerstand gegenüber dem Staat 

soll hier vor allem erörtert werden. Es taucht sofort die grundsätzliche Frage auf: Ist 

ein solcher Widerstand überhaupt möglich? Auf der einen Seite steht der Einzelne 

und auf der anderen Seite die staatliche Macht mit der Polizei, dem Heer, der Justiz, 

der Propaganda, dem Bildungswesen, den Krankenkassen und der ganzen 

Bürokratie. 

Für Jünger gibt es immer die Möglichkeit des Widerstandes. Der Staat ist 

nicht nur gefährlich, sondern auch gefährdet. Eine winzige Minderheit, die wirklich 

entschlossen ist und über kluge Taktik verfügt, kann ihn auch bedrohen. Sogar ein 

einziger Mensch kann die Situation ganz verändern. 

Es handelt sich aber nicht um Zahlenverhältnisse. Bei einem 

Theaterbrande genügt ein klarer Kopf, ein starkes Herz, um einer 

Panik von tausend Menschen Einhalt zu gebieten, die sich 

gegenseitig zu erdrücken drohen und der tierischen Angst 

nachgeben.
24

     

                                                             
21 F. Nietzsche, Vereinsamt, in: Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1884-1885, 

München 1988, S. 329.  
22 M. Weber, Wissenschaft als Beruf, in: Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur 

Wissenschaftslehre, Tübingen 1951, S. 578. 
23 E. Jünger, Über die Linie, S. 29. 
24 E. Jünger, Der Waldgang, S. 51. 



STANISŁAW  PISKORZ 

 

- 188 - 
 

Jünger erinnert an ein Ereignis aus Berlin von 1933. Ein junger Soziademokrat soll 

ein halbes Dutzend so genannter Hilfspolizisten erschossen haben, als sie ihn 

verhaften wollten. Er war „der substantiellen, der altgermanischen Freiheit 

teilhaftig“
25

. Und die Lage der Freiheit hätte ganz anders ausgesehen, wenn die 

Nationalsozialisten auf jeder Strasse mit einem solchen Falle hätten rechnen müssen. 

Angesicht dieser Analyse kann lehrreich sein, wenn man nach dem Werk 

von Josef Mackiewicz greift. In seinem Roman Der Weg ins Nirgendwo vertritt 

einer von seinen Helden (Thaddäus) die Position, dass das Schießen die einzige 

Antwort auf die totalitäre Macht der Bolschewisten ist: „Die Bolschewisten fürchten 

nichts auf der Welt so sehr wie Schüsse, Schüsse in der Stille. Sie verstehen sehr 

gut, was für ein moralisches Echo ein solcher Schuss auslösen kann.“
26

  

Es ist auch sehr interessant, dass Thaddäus ein Beispiel von der Macht der 

Aktion eines einzigen Menschen gibt, das sehr ähnlich dem Jüngers ist: 

Mein Vater war Stabs-Kapitän in der russischen Armee zur 

Zarenzeit, im Krieg von 1914. Im Winter 1915 wurde sein Regi-

ment nach Suwalki geworfen, dicht an die Front. Sie luden aus 

und bezogen bereitgestellte Kasernen […]. Morgens, als das Reg-

iment in aller Ruhe auf dem Kasernenhof antrat, fiel eine 

Eskadron deutscher Kürassiere in Suwalki ein. Der Führer der 

Eskadron ritt in Begleitung von nur zwei Reitern […], und da er 

tausend Bewaffnete vor sich sah, befahl er ihnen ganz einfach, die 

Waffen niederzulegen. Und weißt du, was erfolgte? Alle begannen 

ihre Karabiner auf einen Haufen zu werfen […]. Mein Vater seifte 

sich gerade das Gesicht ein, am Fenster. Als er sah, was passierte, 

legte er ruhig den Pinsel hin, nahm einen Karabiner, stieß das 

Fenster auf, zielte und schoss. Er traf nicht, aber das war auch 

nicht unbedingt nötig. Die Deutschen jagten fliehend davon.
27

  

Um die Situation zu klären, um sich von der Macht eines Spukes zu 

befreien, braucht man nicht unbedingt zu schießen. Es genügt auch manchmal das 

wahre Wort. Dies hat Alexander Issajewitsch Solschenicyn in seiner Dankesrede für 

den Nobelpreis geschrieben: „Ein Wort der Wahrheit überwindet die ganze Welt.“
28

 

Aber auch dazu ist der Mut des Einzelnen notwendig. „So gleicht der einzelne dem 

                                                             
25 Ebenda, S. 109. 
26 J. Mackiewicz , Der Weg ins Nirgendwo, München 1959, S. 125. 
27 Ebenda, S. 126. 
28 Vgl. G. Zehm, Blitze zucken hier und da, zit. nach: 

http://jungefreiheit.de/index.php?id=144&tx_ttnews[tt_news]=1023&tx_ttnews[backPid]=15

&cHash=8fbfa1b20Zugriff am 05.08.2008. 
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Lichte, das, sich erzüzndend, zu seinem Teile die Verdunkelung bezwingt. Ein 

kleines Licht ist größer, ist zwingender als sehr viel Dunkelheit.“
29

 

 

2. 2. Widerstand bei der Wahlurne 

In Der Waldgang betrachtet Jünger genau die Thematik der Abstimmungen 

und Wahlen. Die Massendemokratie zeichnet sich dadurch aus, dass man die 

Antworten auf immer mehr Fragen geben muss. „Wir leben in Zeiten, in denen 

ununterbrochen fragestellende Mächte an uns herantreten.“
30

 Es geht aber nicht 

darum, dass die Menschen einen Beitrag für die Lösung von Problemen leisten. Den 

Wert wird auf die Antwort gelegt aber auf diese Art und Weise, dass die Wahl dem 

Verhör gleicht, und Wahlzettel zum Fragenbogen führt. Es gibt kein Entrinnen, denn 

Schweigen ist auch eine Antwort und es wird dafür die Quittung ausgestellt. „Es gibt 

Zeiten, in denen niemand ohne zu fallen, sich der Strömung entgegenstemmen kann. 

Es sind dieselben Zeiten, in denen es bereits zu den Verbrechen gehört, nicht 

begeistert zu sein.“
31

 Der Wähler beteiligt sich an „einem Beifall spendenden 

Akte“
32

. Der Leviathan fordert Begeisterung: 

Nimmer duld ich Gelassene. Schweigsame ähneln Verrätern,  

Immer triefe die Stirn, rinne vom Beifall der Schweiß.
33

 

Der Leviathan
34

 will den Schein wahren, aber die freie Wahl wird zum Plebiszit. Die 

Demagogen richten das Plebiszit nach ihren Wünschen aus. Und die Wähler werden 

zu einer geistig uniformierten Masse.  

Der Anblick großer, leidenschaftlich erregter Massen ist eines der 

wichtigsten Zeichen dafür, dass wir in ein neues Alter eingetreten 

sind. In solchem Bannkreis herrscht, wenn nicht Einhelligkeit, so 

doch gewiss Einstimmigkeit, denn wo hier eine andere Stimme 

sich erhöbe, würden sich Wirbel bilden, die ihren Träger 

vernichteten.
35

  

Der Staat hat die Monopol auf Regie und die Kunst liegt darin, die richtige 

Frage zu stellen. Dann kommt die Arbeit von Propagandisten und 

Überzeugungsträgern aus Massenmedien hinzu. „Der Wähler sieht sich einer Frage 

gegenüber, auf welche die Antwort aus triftigen Gründen im Sinne des Fragestellers 

                                                             
29 E. Jünger, Der Friede, in: Ernst Jünger, Schriften. Eine Auswahl, Stuttgart, Zürich, Salz-

burg, S. 334. 
30 E. Jünger, Der Waldgang, S. 8. 
31 E. Jünger, Rivarol, S. 40. 
32 Ebenda, S. 10. 
33 F. G. Jünger, Der Mohn, in: Friedrich Georg Jünger, Sämtliche Gedichte, Sankt Gallen 

1974, S. 35.   
34 Zur Erklärung des Symbols vgl. C. Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas 

Hobbes, Stuttgart 1982. 
35 E. Jünger, Der Waldgang, S. 11. 
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abzufassen sich empfiehlt.“
36

 In der Geschichte konnte man ein solches Geschehnis 

oft beobachten, in dem die Fragestellung selber die negative Antwort schwer 

machte. Ein gutes Beispiel kann das Plebiszit im Dritten Reich nach dem Einmarsch 

der Wehrmacht in Rheinland sein. 

Das Unternehmen, dessen Zweck war, Frankreich zu isolieren und 

von seinen Bundesgenossen im Osten zu trennen, wurde als ein 

Angebot ewiger Freundschaft zwischen Deutschland und den 

Westmächten dargestellt, als das Ausstrecken einer Bruderhand 

über den Rhein […] Nachdem das Volk ein paar Wochen lang mit 

‘Friedensreden’ überschüttet, zum Schluss noch mit einer Minute 

Schweigen, dann mit den Läuten aller Glocken, dem Heulen aller 

Sirenen regaliert worden, schritt er zur Urne – ‘wer nicht zur Wahl 

erscheint, ist ein Landesfeind’; und was Wunder, dass 

neunundneunzig vom Hundert alle die schönen Dinge bejahten, 

um die es angeblich ging?
37

  

Die Wahl könnte natürlich gefälscht werden und sogar hundert Prozent der 

Stimmen könnten im gewünschten Sinn sein. Aber wenn ein oder zwei Prozent der 

Stimmen dagegen sind, ist es noch günstiger. Sie bedeuten, dass man Nein sagen 

darf. Der Anschein der freien Wahl wird bewahrt und die Ja-Stimmen gewinnen an 

Wert.  

Es gibt auch einen weiteren Vorteil, wenn zwei Prozent der Wähler dagegen 

sind. Der Leviathan braucht einen Feind, sonst könnte er nicht die Bewegung 

unterhalten. Bei der Erfüllung des Ideals (hundert Prozent guter Stimmen) würden 

Propaganda und Terror sinnlos. Jetzt gibt es eine erdrückende Mehrheit, aber es gibt 

auch Nein-Sager. Die Ja-Sager sind also nicht gänzlich ungefährdet. Und 

selbstverständlich will niemand zu der Zwei-Prozent-Minderheit gezählt werden. 

„Im Gegenteil wird jeder darauf Wert legen, recht bekannt machen, dass er eine gute 

Stimme abgegeben hat.“
38

           

Es kann auch sein, dass mehr als zwei Prozent dagegen sind, aber jeder von 

ihnen soll sich einsam fühlen und noch mehr, er soll sich als Verbrecher fühlen, 

denn die Mehrheit hat auch die moralische Überlegenheit. Die Fragestellung hat 

doch eine höchst achtbare Form.   

Wer aber liebte Frieden oder Freiheit nicht? Er müsste ein 

Unmensch sein […] Der schlechte Wähler gleicht dem 

Verbrecher, der zum Tatort schleicht. Wie anders fühlt der gute 

Wähler sich durch diesen Tag erquickt. Bereits beim Frühstück 

                                                             
36

 Ebenda, S. 11f. 
37 G. Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, S. 855. 
38 E. Jünger, Der Waldgang, S. 15. 
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erhielt er durch den Rundfunk den letzten Antrieb, die letzte 

Anweisung. Dann geht auf die Strasse, auf der festliche Stimmung 

herrscht.
39

 

Wer Nein sagt, leistet bei der Wahlurne Widerstand, aber er macht zugleich 

das, was das Regime von ihm erwartet. Seine Tat wird von dem Staat ausgenutzt, 

denn dieser hielt sich nicht an die Spielregeln. Der Nein-Sager ist tapfer und 

ehrenwert, aber sein Akt ist sinnlos. Er ist noch kein Waldgänger. Der erste Schritt, 

um Waldgänger zu werden, wäre es, statt seinen Wahlzettel zu werfen, auf einem 

öffentlichen Platz den Satz zu schreiben: „Ich habe Nein gesagt“ oder nur „W“ wie 

Wir, Wachsam, Waffen, Wölfe, Widerstand, oder Waldgänger. Vor allem aber muss 

man 

aus dem Rahmen der Mehrheitsvorstellungen heraustreten […] In 

diesem Rahmen wird eine Minderheit von einem Prozent ganz 

ohne Bedeutung sein. Wir sahen das sie eher dazu dient, die 

überwältigende Mehrheit zu bestätigen. Das ändert sich, sowie 

man von der Statistik absieht zugunsten wertender Erwägungen.
40

  

Man geht aus der statistisch fassbaren Ordnung in eine unsichtbare, das heißt: in den 

Waldgang über. 

 

2.3. Widerstand unter fremder Besatzung 

Der Waldgänger kann auch gegen eine fremde Armee kämpfen. Er ist kein 

Soldat. Er kennt nicht die soldatische Disziplin und er kämpft nicht nach 

Kriegsrecht, aber auch nicht kriminell. Und er ficht in aussichtsloser Lage. Sein 

Wald kann allerorts sein, aber vor allem im Hinterland des Feindes. Jünger stellt die 

Techniken genau dar, die dem Waldgänger zur Verfügung stehen. Also: die Sabo-

tage, die Ausspähung, die Verbreitung von Nachrichten. Der Waldgänger sorgt 

ununterbrochen für Unruhe. Er kennt die Schwächen des Feindes und vermag sie 

anzugreifen, denn er verfügt über freie Wahl der Kampfmittel und kann den Ort der 

Schlacht bestimmen.  

Diese Beschreibung erinnert an Analysen, die Carl Schmitt durchgeführt hat. 

Um den Begriff des Partisanen zu präzisieren, gibt er vier Kriterien des Partisanen 

an: Irregularität, gesteigerte Mobilität, Intensität des politischen Engagements und 

tellurischen Charakter.
41

 Natürlich stellt sich Jünger in seinem Essay eine andere 

Aufgabe (nicht eine solche Präzisierung). Schmitt selbst weist darauf hin, dass die 

Figur des Partisanen oft als Metapher dient. 

                                                             
39 Ebenda, S. 17. 
40 Ebenda, S. 29. 
41 Vgl. C. Schmitt, Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, 

Berlin 2002, S. 8. 
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In einem übertragenen Sinne heißt ja ‘Mensch sein ein Kämpfer 

sein’, und der konsequente Individualist kämpft eben auf eigene 

Rechnung und, wenn er mutig ist, auch auf eigene Gefahr. Er wird 

dann eben sein eigener Parteigänger.
42

     

Jünger hebt auch die Bedeutung dieser Form vom Waldgänger für den Staat 

hervor. Wenn es den Willen zum Widerstand in dieser Form gibt, steigt die defen-

sive Kraft des Staates und er kann eine eigene Politik führen. 

 Der Kernpunkt dieser Betrachtungen liegt aber woanders. Es handelt sich 

vor allem um 

die Verwirklichung des alten Grundsatzes, dass der freie Mann 

bewaffnet sei, und zwar nicht mit Waffen, die in Zeughäusern und 

Kasernen aufbewahrt werden, sondern die er im Hause, in seiner 

Wohnung führt. Das wird auch auf die Grundrechte 

zurückwirken.
43

 

Das Recht, Waffen zu Hause zu besitzen, ist vor allem gegen den Leviathan 

gerichtet, der Anspruch auf Gewaltmonopol erhebt, um über die Menschen 

triumphieren.  

 

3. Die Metaphysik 

3. 1. Das Sinnbild des Waldes 

 Der Wald ist ein Symbol und als solches fordert er eine Klärung. „Die Lehre 

vom Walde ist uralt wie die menschliche Geschichte, ja älter als sie.“
44

 Und 

tatsächlich kann man das Thema des Waldes in Sagen, Märchen und Mysterien seit 

eh und je finden.  

Im Märchen, wie auch in den mittelalterlichen Ritterdichtung, 

wachsen Held oder Heldin in einem Wald auf. Oft müssen sie ihn 

auch betreten. In ihm begegnen sie wunderbaren Kräutern und 

tierischen oder übermenschlichen Wesen, die sie das Geheimnis 

ihren späteren magischen Fähigkeit lehren.In den indischen 

Religionen gilt als die Wohnung des Schöpfergottes der Brahma-

Wald (Brahma-vrinda) […] Wahrscheinlich geht die astrologische 

Vorstellung des Tierkreises auf dieses gewaltige Urbild des 

Kosmos als das eines heiligen Waldes.
45

  

                                                             
42 Ebenda, S. 25. In diesem Kontext erwähnt Schmitt auch das Essay von Jünger. Es wäre 

auch interessant, den Waldgänger mit dem Terroristen zu vergleichen. Dazu siehe: Benoist, 

Alain de, Carl Schmitt und der Krieg, Berlin  2007, Kapitel  3, Vom Partisanen zum globalen 

Terroristen.  
43 E. Jünger, Der Waldgang, S. 115. 
44 E. Jünger, Der Waldgang, S. 71. 
45 W. Bauer, I. Dümotz, S. Golowin, Lexikon der Symbole, Wiesbaden 1992, S. 232f. 
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 Es geht aber nicht um das Wort „Wald“. Der Wald ist Sitz einer kosmischen 

Macht, die Quelle der Überflusses. Auch in der Philosophie taucht er auf als Idee, 

Monade oder Ding an sich. Die Sinnbilder von Ursitzen der Kraft sind in sehr 

unterschiedlichen Bereichen zu finden. Es sind der Garten Eden, die Weinberge, das 

Weizenkorn der christlichen Gleichnisse, Gethsemane mit den Ölbäumen, die 

Felswand, an die Moses mit seinem Stabe klopft, aber auch die Rosenhecke 

Dornröschens, der Hain Glasur, verschiedene Höhlen oder Labyrinthen.  

 Der Wald bedeutet auch die Gefahr. Er ist heimlich, aber dieses Wort 

verbirgt seinen Gegensatz. „Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach 

einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich 

zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich.“
46

 Und umgekehrt, 

das Heimliche wird zum Unheimlichen.  

 Noch näher rückt man der Erklärung der Bedeutung des Symbols heran, 

wenn man seinen Gegensatz berücksichtigt. „Das Schiff bedeutet das zeitliche, der 

Wald das überzeitliche Sein.“
47

 Das Symbol des Schiffes weist auf den Kern der 

modernen Welt hin. Es geht hier um die Idee eines unaufhaltsamen Fortschreitens. 

Die Natur und der Mensch wird nur als ein Reservoir kinetischer Energie betrachtet. 

Die Folge ist die totale Mobilmachung der Technik, die den ganzen Planeten 

umfasst.
48

 Die technische Macht ist aber nur „ein flüchtiger Schimmer aus den 

Schatzkammern des Seins“
49

. Und der Mensch kann aus dem Schiff herabsteigen.  

Seefahrt und Wald – es mag schwer scheinen, so Entferntes zum 

Bilde zu vereinigen. Dem Mythos ist der Gegensatz vertrauter – so 

ließ der von tyrrhenischen Schiffern entführte Dionysos 

Weinreben und Efeu die Ruder umstricken und zu Masten 

emporwuchern. Aus ihrem Dickicht brach der Tiger hervor, der 

die Räuber zerriss.
50

 

In diesem Sinne ist der Waldgang ein Heraustreten aus der Zeit und Eintreten in den 

Raum. Die Opposition von der Zeit ist eben der Raum.  

Aber der Raum ist übergeordnet. Die Zeit setzt den Raum voraus 

[…] Der Raum ist selbstherrlich. Er ist göttlich. Die Zeit ist 

dagegen abhängig. Sie ist irdisch, sie ist menschlich, sie ist nur 

allzu menschlich […] Im Raume entstehen die Dinge – anfänglich 

und immer wieder. In der Zeit entwickeln sich die Dinge – 

                                                             
46 S. Freud, Das Unheimliche, in: Sigmund Freud, Psychologische Schriften, Studienausgabe 

Bd. IV, Frankfurt am Main 1970, S. 250.   
47 E. Jünger, Der Waldgang, S. 58. 
48 Zu der totalen Mobilmachung vgl. E. Jünger, Die totale Mobilmachung, in: Ernst Jünger, 

Blätter und Steine.  
49 E. Jünger, Der Waldgang, S. 58. 
50 Ebenda, S. 54. 
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vorübergehend und jeweilig einmal. Der Raum ‘bleibt’. Die Zeit 

‘entflieht’.
51

     

Den Wald trägt also jeder in sich und jeder kann das überzeitliche Sein aufsuchen. 

Wenn er das tut, macht er den Waldgang. 

Die knappste Formel lautet ‘Der Waldgang ist überall möglich’. 

Wie sich der Einzelne innerhalb und angesichts der modernen 

Beanspruchungen verhält, hängt weitgehend davon, in welchem 

Maß ihm die geistige Abstandnahme gelingt.
52

   

Es handelt sich nicht mehr um die praktische Aktion. Der wahrhafte Widerstand ist 

in dem Geist zu leisten. 

 

3. 2. Die ewige Wiederkehr  

Der Waldgang wurde 1951 herausgegeben, aber die Wurzeln des 

Schriftstellertums Jüngers stecken in der so genannten konservativen Revolution. 

Und für sie ist das Verstehen der Zeit als solche besonders kennzeichnend. 

Die Zeit  scheint ein einfacher Begriff zu sein. Es gibt aber verschiedene 

Zeitbegriffe. Die Kultur des Abendlandes hat ihre Quelle in dem Christentum. Wie 

sieht der christliche Zeitbegriff aus? Am Anfang schuf Gott die Welt durch seinen 

freien Willen aus Nichts und mit der Zeit, dann gab es den Sündenfall, die Flucht 

aus Ägypten, die Erscheinung Christi und den Kreuzestod Christi. Am Ende wartet 

auf die Menschheit das Jüngste Gericht. Dieser Prozess, der sich von der 

Weltschöpfung bis zur Vollendung des Erlösungsvorgangs ausdehnt, ist ein 

einmaliges historisches Geschehen. Für diesen Zeitbegriff steht die Linie, die sich 

zwischen diesen beiden Punkten spannt. Jedes Ereignis geschieht an einem 

bestimmten Punkt des Zeitablaufes. Und was geschah, kehrt nie wieder. Das ist 

unwiederbringlich vorbei. Die Zeit wird durch die Nicht-Umkehrbarkeit 

gekennzeichnet. Es ist die Geschichte im eigentlichen Sinne. 

Im klassichen Altertum stellte man sich die Zeit ganz anders vor. Eine 

solche Vorstellung liefert z. B. Herakleitos. Die Welt ist ein in sich zurücklaufender 

Kreisprozess. Am Anfang und am Ende steht das alles verzehrende und neu aus sich 

gebärende Feuer. Alles ist vorherbestimmt und alles ist notwendig. Das fließende 

Geschehen biegt sich zum Kreis. Es ist das ewige Werden und Vergehen, der ewige 

Wechsel von Leben und Tod. Wenn wir die Welt als das Ganze betrachten, sehen 

wir, dass „nur eines beharrt: das Gesetz im Wechsel, das Schicksal, das über dem 

Ganzen waltet […] Im Kosmos waltet eine Vernunft, ein Logos.“
53

 Für diesen 

Zeitbegriff steht die Kugel. Sie bedeutet, dass Gegenwart, Vergangenheit und 

                                                             
51 A. Moeller van den Bruck, Das dritte Reich, Hamburg 1931, S. 180. 
52 M. Meyer, Ernst Jünger, München Wien 1990, S. 425. 
53 E. von Aster, Geschichte der Philosophie, Leipzig 1932, S. 43f. 
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Zukunft in jedem Augenblick zusammenfallen.
54

 „Jeder Zustand, ja jeder 

Augenblick ist von unendlichem Wert, denn er ist Repräsentant einer ganzen 

Ewigkeit.“
55

 

Die ewige Wiederkehr des Gleichen soll eine Überwindung des Nihilis-

mus sein. Die Konservativrevolutionäre bezeichnen diese Haltung als „hero-

ischen Realismus“: „‘Heroisch’, weil diese Welt nicht darum ‘realistisch’, das 

heißt wirklichkeitstreu, gesehen werden soll, um eine andere und bessere von 

ihr abzuheben, sondern ums sie, wie sie ist zu bejahen.“
56

 

 In der modernen Welt hängt dieser Begriff von Zeit vor allem mit dem 

Namen eines der für Jünger wichtigsten Philosophen, nämlich mit dem Namen Nie-

tzsche zusammen. Die Formel der Überwindung des Nihilismus ist für ihn amor  

fati. 

Schild der Notwendigkeit!                                    

Höchstes Gestirn des Seins!                                               

- das kein Wusch erreicht,                                             

das kein Nein befleckt,                                              

ewiges Ja des Seins,                                                    

ewig bin ich dein Ja:                                                   

denn ich liebe dich, oh Ewigkeit! --
57

 

 Die Zeit läuft also nur scheinbar. Hinter der veränderten Geschehnissen steht 

dieselbe Ordnung der Welt. „Die neuen Welten sind immer nur die Abzüge ein und 

derselben Welt.“
58

 Es ist wie im Falle des Glücksrads: 

Immer finden wir die Weltangst und das Schicksalsbangen mit 

dem bewegten Teil des Rades oder mit dem Zeitablauf verbunden, 

während der tiefere Blick die ruhenden und unveränderlichen 

                                                             
54 Vgl. A. Mohler, Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Graz, Stuttgart 

1999, Abschnitt 3.2: Linie und Kugel. 
55 J. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, München 

1988, S. 57. Bezeichnend für Johann Wolfgang Goethe ist auch diese Äußerung: „Jeder 

Charakter, so eigentümlich er sein möge, und jedes Darzustellende, vom Stein herauf bis 

zum Menschen, hat Allgemeinheit; denn alles wiederholt sich, und es gibt kein Ding in der 

Welt, das nur einmal da wäre.“ Ebenda,  S. 54. 
56 A. Mohler, Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, S. 125. 
57

 F. Nietzsche, Ruhm und Ewigkeit, in: Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, Bd. III, 

S. 520. 
58 E. Jünger, Der Waldgang, S. 75. 
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Zeichen zu forschen sucht, die auf dem Symbolkreis eingetragen 

sind.
59

 

Es geht um Mythos, also um eine zeitlose Wirklichkeit, die in der Geschichte stets 

wiederkehrt. Der Begriff des Mythos lässt eine Reihe von Erklärungen zu. Das 

Wichtigste ist es, dass der Mythos stets in der Geschichte wirkt: „Es handelt sich 

beim mythischen Bild offenbar um eine Konstellation von Figuren, die als solche die 

Textur der zeitlichen Erscheinungen bestimmt.“
60

 

Die Furcht bleibt und nimmt nur eine neue Maske an. Heute erregen sie 

nicht die alten Höllenbilder, sondern die Fakten der Wissenschaft. Die Dämonenwelt 

stimmt immer auf die Zeit ab.  

Nun ist die Welt der Schauplatz von Mikrobenheeren; die 

Apokalypse droht wie je zuvor, wenngleich durch die Formeln der 

mathematischen Physik. Der alte Wahn blüht in Psychosen, 

Neurosen fort. Und auch Menschenfresser wird man in 

durchsichtiger Verkleidung wieder finden […]Er mag vielmehr als 

Serologe inmitten seiner Instrumente und Retorten darüber sinnen, 

wie man die menschliche Milz, das menschliche Brustbein zum 

Ausgangsstoff für wunderbare Medizinen nimmt. Da sind wir mit-

ten im alten Dahomey, im alten Mexiko.
61

   

 Und die Dummheit, das Vorurteil und die Leidenschaften werden immer 

(wie schon im Falle Sokrates) Blut fordern. Die Argumente (Verachtung der Götter, 

Ablehnung eines Dogmas oder einfach Verstoßung gegen eine Theorie) ändern sich, 

aber der Vorgang bleibt derselbe.    

Das Mytische hilft dem Menschen in der Zeit der Gefahr. In dem Werk von 

Jünger kann man „die Sehnsucht nach magischer Logik, nach der Einsicht in eine 

unsichtbare, gleichsam kosmische Vorbestimmtheit des Schicksal“
62

 feststellen. Der 

Mythos kann erlösend wirken. 

Und immer erscheinen die Riesen und Titanen in gleicher 

Übermacht. Der Freie fällt sie; er braucht nicht immer ein Fürst 

oder Herakles zu sein, der Stein aus einer Hirtenschleuder, die 

Fahne, die eine Jungfrau aufnahm, und eine Armbrust haben schon 

genügt.
63

 

                                                             
59 E. Jünger, Ernst, Das abenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios, Hamburg 1932, S. 

217. 
60 H-P. Schwarz, Hans-Peter, Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst 

Jüngers, Freiburg 1962, S. 214. 
61E. Jünger, Ernst, Der Waldgang, S. 77. 
62 Ch. Graf von Krockow, Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl 

Schmitt, Martin Heidegger, Frankfurt am Main, New York 1990, S. 109. 
63 E. Jünger, Der Waldgang, S. 64. 
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3. 3. Die Bewältigung der Furcht 

Die Zeit läuft immer schneller, und mit der Geschwindigkeit des Schiffs wächst die 

Furcht in der Seele des Menschen. Ein Sinnbild dieser Zeit ist ein Luxusdampfer, 

der „Titanic“ heißt. In ihm verknüpfen sich  der Fortschritt mit der Panik, der 

Komfort mit der Zerstörung und der Automatismus mit der Katastrophe. Es gibt aber 

doch den Wald und man soll es nicht vergessen. „Süßes und gefährliches Opium der 

Geschwindigkeit! Aber es ist nicht so, dass im innersten Zentro des Rades die Ruhe 

verborgen liegt? Die Ruhe ist die Ursprache der Geschwindigkeit.“
64

  

 Der Nihilismus bedeutet, dass der Mensch mit dem Nichts konfrontiert wird. 

Es ist eine Prüfung, die man, um zu überleben, bestehen muss. Das Nichts fragt 

nämlich nach ihm selbst: „Das Nichts will wissen, ob ihm der Mensch gewachsen 

ist, ob Elemente in ihm leben, die keine Zeit zerstört. In diesem Sinne sind Nichts 

und Zeit identisch.“
65

  

So kann man den Sinn der Geschichte erfassen, also als Prüfung, in der der 

Mensch seine Menschheit zu bewahren hat. Und um sich zu bewahren, muss der 

Mensch die Furcht überwinden. Da aber die menschliche Furcht unter allen Larven 

immer dieselbe ist, und zwar die Furcht vor der Vernichtung, muss man die 

Todesfurcht überwinden. Der Waldgang ist ein Todesgang. Er ermöglicht die 

Überwindung der Todesfurcht Der Waldgang ist eine Seinsberührung. Für den 

Menschen ist es die „Begegnung mit dem eigenen Ich, dem unverletzbaren Kerne, 

dem Wesen, aus dem sich die zeitliche und individuelle Erscheinung speist.“
66

 Man 

braucht das Vertrauen zur Welt aufs Neue zu gewinnen. Man tritt aus der Welt der 

Statistik heraus, aus Abstraktionen, Funktionen, Arbeitsteilungen, kurzum aus der 

Zeit überhaupt. Und man erkennt, „dass der Mensch im ‘de profundis’ eine Tiefe 

erreicht, die an die Grundfesten rührt und die Gewaltige Macht des Zweifels 

bricht.“
67

 Jünger lehrt den Menschen einen metaphysischen Optimismus. In der Welt 

herrscht eine Ausgewogenheit, eine Harmonie. „Es gibt eine immanente 

Gerechtigkeit.“
68

 Und der Mensch wird furchtlos. 

Die Bedeutung der nihilistischen oder materialischen Lehren kann jetzt 

erklärt werden. Sie dienen dem Leviathan als Einschüchterungsmittel. Ohne Wissen 

von den der Zeit überlegenen Ordnungen steht man wehrlos gegenüber dem Regime. 

Und die Tyrannei (egal von welcher Art) verfolgt immer die Gläubigen (wie 

                                                             
64 E. Jünger, Sizilischer Brief an den Mann im Mond, in: Ernst Jünger, Blätter und Steine, 

S. 119f.   
65 E. Jünger, Der Waldgang, S. 87. 
66 Ebenda, S. 121. 
67 Ebenda, S., 89. 
68 E. von Salomon, Fragenbogen, Hamburg 1961, S. 99. 
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harmlos sie sein könnten). „Der freilich ist am leichtesten einzuschüchtern, der 

glaubt, dass, wenn man eine flüchtige Erscheinung auslöscht, alles zu Ende sei.“
69

 

 Der Zugang zu den Quellen der Ewigkeit kann aber in jedem Augenblick 

erschlossen werden. Eine der bedeutendsten Rolle spielt hier der Dichter. Er selbst  

ist ein Waldgänger.  

Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie 

der Gartenbau, älter als der Acker: Malerei – als Schrift: Gesang – 

als Deklamation: Gleichnisse – als Schlüsse: Tausch – als Handel 

[…] Reden ist übersetzen – aus einer Engelsprache in eine 

Menschensprache, das heißt, Gedanke in Worte – Sachen in 

Namen – Bilder in Zeichen.
70

  

 Die Dichtung ist eine Art von  Annäherungen (Seinsberührungen) und dank ihrer 

kann man ins zeitlose Sein eintreten.   

 

Fazit 

Gegen was oder gegen wen wurde Der Waldgang geschrieben? Auf welche 

Gefahr soll die Aufmerksamkeit gerichtet werden? Geht es um das Dritte Reich? 

Warum schreibt aber Jünger 1951 gegen das schon nicht existierte Regime? 

Vielleicht handelt es sich um die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken? Ernst 

Jünger interessierte sich immer vor allem für Deutschland. Er ist einer der 

‘deutschesten’ Schriftsteller überhaupt. Woher also ein solches Interesse am 

Kommunismus?  

 Der Waldgang ist natürlich gegen jeglichen Totalitarismus gerichtet, sowohl 

gegen den braunen, als auch gegen den roten. Eine solche Analyse erschöpft aber die 

Bedeutung der Schrift nicht. Der Widerpart ist die Zeit, genauer die Epoche des 

Nihilismus. Und Nihilismus kann unterschiedliche Formen annehmen. Der 

Totalitarismus ist ein in höchstem Maße aktiver Nihilismus und dadurch sind seine 

Gefahren sehr auffällig. Man ist sich heute ihrer bewusst. Es gibt aber andere 

Gefahren und das Unheil kann auch weniger sichtbar sein. Die Antwort auf die oben 

gestellten Fragen scheint immer klarer zu werden. „Das eigentliche Angriffziel des 

                                                             
69 E. Jünger, Der Waldgang, S. 136. 
70 J. G. Hamann, Aesthetica in nuce, in: Sturm und Drang. Dichtungen und theoretische 

Texte Bd. I, ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Heinz Nicolai, München 

1971,  S. 8ff. Zur Beziehung Jüngers zu Haman vgl. H.-P. Schwarz, Der konservative Anar-

chist, Exkurs I. Drei Lehrer Ernst Jüngers: Johann Georg Hamann, Novalis, Goethe. 

Ähnlich ist auch der Stil. „Beiden Autoren gemeinsam ist das Vermögen, beinahe jeden Satz 

schmiedend bis zum Aphorismus durchzubringen, also das Gemeinte nicht in Schilderungen 

und Schlüssen, in der Länge der Zeit zu erreichen, sondern in der Ekstase des Augenblicks 

die große Welt ohne den Verlust der Breite in eine kleine zusammenzuziehen.“ Nebel, Ger-

hard, Hamann, Stuttgart 1973, S. 77. 
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Essays ist der liberale Wohlfahrtsstaat“
71

 Es geht also nicht um die vergangenen 

Tyranneien, sondern um das heutige Regime.  

Friedrich Nietzsche stellt die Vollendung der Geschichte in der Gestalt „der 

letzten Menschen“ dar. Das Leben ist scheinbar sehr bequem und ohne Sorge. 

‘Wir haben das Glück erfunden’ –  sagen die letzten Menschen 

und blinzeln. Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu 

leben, denn man braucht Wärme […] Ein wenig Gift ab und zu: 

das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem 

angenehmen Sterben […] Jeder will das gleiche, Jeder ist gleich: 

wer anders fühlt, geht freiwillig in Irrenhaus […] Man ist klug und 

weiß Alles, was geschehen ist […] Man hat sein Lüstchen  für den 

Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die 

Gesundheit.
72

    

 Fjodor Dostojewski bezeichnet die westliche Zivilisation in seiner 

Erzählung Aufzeichnungen aus dem Kellerloch als „Kristallpalast“. Dieses Wort 

(Crystal-Palace) bezieht sich auf den 1851 in London errichteten Kristallpalast, der 

als technisches Weltwunder galt. Der Kristallpalast soll eine Metapher für 

Ambitionen der modernen Menschen sein. Die Geschichte soll in den ewigen 

Frieden münden, das menschliche Leben soll sich in einem schützenden Gehäuse 

abspielen. 

Demgemäß gäbe es auch keine Politik und keine Wähler mehr, 

sondern allein Stimmungswettbewerbe der Parteien und die 

Fluktuationen unter deren Konsumenten […] Dieses gigantisches 

Treibhaus der Entspannung ist einem heiteren und hektischen 

Baalkult gewidmet, für den das 20. Jahrhundert den Ausdruck 

Konsumismus vorgeschlagen hat.
73

 

 Die beiden Darstellungen (vom letzten Menschen und vom Kristallpalast) 

zeigen die Gefahren, die für die moderne Welt eigentümlich sind. Der Mensch ist 

gefährdet wie immer, nur die Gefahren haben ihre Mäntel gewechselt. Der Staat 

greift in fast alle Aspekte des Menschenlebens ein und hat immer eine gute 

Erklärung parat. Es handelt sich um Sicherheit, Gesundheit oder Fortschritt. Also 

um alles, was nach dem Tod Gottes, in der Welt, wo die Angst vor der Hölle durch 

die Angst vor dem Tod ersetzt worden ist, noch übrig blieb. „Es ist kein Zufall, dass 

                                                             
71 H. Schwilk, Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben, S. 463. 
72 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, Bd. 

II, S. 102f. 
73 P. Sloterdijk, Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophische Theorie der 

Globalisierung, Frankfurt am Main 2006, S. 268. 
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die Politik eben damals, als es mit den Göttern abwärts ging, ihren 

Beglückungscharakter gewonnen hat.“
74

 

Die Zentralisierung nimmt zu. Der Leviathan bestimmt sogar die Form der 

Familie und versucht das Kind dem Einfluss der Familie zu entziehen, um es 

umzuerziehen. Der Staat soll sich um fast alles sorgen und das Leben jedes Mensch-

en erleichtern: „So nimmt der Leviathan mehr und mehr die Züge einer Milchkuh 

an, die Funktionen als Produktionshelfer, Sozialgesetzgeber und Auszahlungskasse 

treten in den Vordergrund.“
75

 Das Handeln des Staates wird immer perfekter und der 

Handlungsspielraum des einzelnen Menschen immer kleiner. „Die wirkliche Gefahr 

des Planes liegt weniger darin, dass er scheitert, als darin, dass er zu billig 

reüssiert.“
76

 Die Freiheit wird immer häufiger begrenzt. Es gibt verschiedene Gründe 

für diese Beschränkungen. Sie sind rational und überzeugend.  

Die Sachen, die man darf, sind doch, sagen wir mal, dem Barock 

gegenüber, gewaltig reduziert […] Zum Beispiel dürfen Sie heute 

nicht sagen: ‘Ich bin Faschist.’ Dann sind Sie gleich der Unterste. 

Oder: Sie dürfen nicht auf der linken Seite fahren mit Ihrem 

Automobil. Das greift tief in das Individuum ein.“
77

  

Die Willensfreiheit ist aber das Gattungsmerkmal des Menschen. Es bedeutet, dass 

der Mensch unvollkommen ist und auch Fehler begehen kann. Die perfekte Ordnung 

tötet die Freiheit und dadurch auch den Menschen als das Wesen, das ethische 

Entscheidungen treffen kann. 

Die neuen Gefahren bedrohen vielleicht mehr die Seele als den Leib, aber 

ihre Wirkung bleibt vernichtend für den Menschen. Und im Fall, wenn das nackte 

Leben nicht bedroht ist, kann Unheil noch größer werden. Die Folge ist die 

Entmenschlichung. 

Ich sehe zwischen einem Schau-Gespräch und einem Schau-

Prozess nur graduelle Unterschiede in der Vorführung von 

Denunzierten. Wer sich bei einer privaten Unterhaltung von 

Millionen Unbeteiligter begaffen lässt, verletzt die Würde und das 

Wunder des Zwiegesprächs, der Rede von Angesicht zu Angesicht 

                                                             
74 E. Jünger, Eumeswil, in: Sämtliche Werke Band 17, S. 191. Zu der Rolle des Staates und 

dem Verhalten des Einzelnen („Anarch“) in Eumeswil vgl. Weilmeier, Christian, Eumeswil. 

Ernst Jüngers Philosophie der institutionellen Ordnung, Inaugural-Dissertation zu Erlangung 

des Doktorgrades, München 2004.   
75 A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, Frankfurt am Main 2004, 

S. 107. 
76 E. Jünger, Der Weltstaat, in: Jünger Ernst, Schriften. Eine Auswahl, Stuttgart Zürich Salz-

burg, S. 361.  
77 E. Jünger, Ein Bruderschaftstrinken mit dem Tod, Gespräch in: Der Spiegel Nr. 33/1982, 

S. 160. 
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und sollte mit einem lebenslangen Entzug der Intimsphäre bestraft 

werden. Das Regime der telekratischen Öffentlichkeit ist die 

unblutigste Gewaltherrschaft und zugleich der umfassendste 

Totalitarismus der Geschichte. Es braucht keine Köpfe rollen zu 

lassen, es macht sie überflüssig. Es kennt keine Untertanen und 

keine Feinde. Es kennt nur Mitwirkende, Systemkonforme. 

Folglich merkt niemand mehr, dass die Macht des 

Einverständnisses ihn missbraucht, ausbeutet, bis zur 

Menschenunkenntlichkeit verstümmelt.
78

  

Die Furcht kann in verschiedenen Formen erscheinen. Es entsteht die Welt der 

Krankenkassen, Versicherungen und Experten für alle Fälle. Und in der „Luft der 

Treibhäuser“
79

 sucht der erschöpfte Mensch nach Ärzten, Rettern, Wundermännern. 

 Der Widerstand ist aber auch in dieser Situation möglich. Der Mensch leistet 

ihn auf verlorenem Posten
80

, und darin besteht sein Wert. 

Man kann einen Fortschritt sehr wohl als unvermeidlich und 

schicksalsgegeben betrachten, ohne ihm  im mindesten gestimmt 

zu sein, mit hurra und hussa hinterdrein zu hetzen, – was, sollte 

ich denken, der Fortschritt auch gar nicht nötig hat. Der Fortschritt 

hat alles für sich, vor allem die guten Federn […] Aber man kann 

auch sagen: Solange noch für eine Sache gut geschrieben wird, hat 

sie auch Wert und Berechtigung, selbst wenn sie nicht der 

Fortschritt ist […] Ich wiederhole: Der Fortschritt hat alles für 

sich. Nur scheinbar ist er Opposition. Der erhaltende Gegenwille 

ist es, der in Wahrheit immer und überall die Opposition bildet, 

der sich in Verteidigung befindet, und zwar in einer, wie er genau 

weiß, aussichtslosen Verteidigung.
81

    

 Ob die heutige Welt als eine Wüste oder als ein Treibhaus bezeichnet wird, 

das hat keine Bedeutung. Es kann die Welt der letzten Menschen sein. Aber es 

bedeutet nicht, dass in dieser Welt dem Menschen das Heil zuteil wird. Der Mensch 

durstet nach anderen, ihm überlegenen Ordnungen, nach dem Wunderbaren. Er will 

aus dem entleerten Kosmos der nihilistischen Reduktion aussteigen. Er will ein 

Waldgänger werden. 

                                                             
78 B. Strauss, Anschwellender Bockgesang, zit. nach: 

http://www.die-union.de/aufsaetze/anschwellender_bocksgesang.htm, Zugriff am 12. 07. 

2008. 
79 E. Jünger, Der Waldgang, S. 105.  
80 Zur Bedeutung der Figur des verlorenen Posten vgl. E. Jünger, Das abenteuerliche Herz. 

Figuren und Capriccioc, S. 128. 
81 T. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin 1925, S. 32f. 
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Er ist die höchst seltsame Erscheinung des preußischen 

Anarchisten, möglich geworden in einer Zeit, da jede Ordnung 

Schiffbruch erlitt, und der, allein mit dem kategorischen Imperativ 

des Herzens bewaffnet und nur ihm verantwortlich, das Chaos der 

Gewalten nach den Grundmaßen neuer Ordnungen durchstreift.
82

       

  

 

Streszczenie w języku poskim 

Autor analizuje esej Der Waldgang jako lekcję oporu i zachowania wolności w epo-

ce postępującego nihilizmu.  

 

Słowa kluczowe: postać, redukcja nihilistyczna, opór, państwo, Lewiatan, czas, 

przestrzeń, wieczny powrót, ostatni człowiek, kryształowy pałac 
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WŁODZIMIERZ PSZENNY 

STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY                     

- RAPORT 

PRÓBA METODOLOGICZNEJ OCENY                    

PROCESU BADAŃ i UZYSKANYCH WYNIKÓW 

 Konieczność przeprowadzania w państwie cyklicznie Strategicznego Prze-

glądu Obronnego (SPO) wynika z treści §34, ust. 2, pkt 3 Regulaminu Organizacyj-

nego Ministerstwa Obrony Narodowej opublikowanego w Zarządzeniu Nr 40/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu orga-

nizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz.Urz. MON z 2006 r, Nr 21, poz. 

270 ze zm.). W tym celu sporządzono w Departamencie Transformacji MON „Zało-

żenia do Strategicznego Przeglądu Obronnego 2009–2010”, które 27 kwietnia 2009 

r. zatwierdził Minister Obrony Narodowej. Następnie Decyzją Nr 324/MON Mini-

stra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie Strategicznego Prze-

glądu Obronnego (Dz.Urz. MON z 2009 r., Nr 17, poz. 197) wskazano warunki or-

ganizacji i przeprowadzenia przeglądu obronnego w państwie. 

 Zapoznając się z treścią Raportu ze Strategicznego Przeglądu Obronnego
1
, 

szczególną uwagę przykuwa poniższy fragment słowa wstępnego do tegoż Raportu, 

które to zasadnie można już na wstępie uznać za koncepcję i istotę procesu ba-

dawczego, prowadzonego w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego. 

 

 

 

                                                             
1 Strategiczny Przegląd Obronny – profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie 

– Raport, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2011, http://www.dt.wp. 

mil.pl/pl/89_115.html.  
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============================================================ 

 
============================================================ 

Słusznie zauważono, że proces badaczy stanowił poważne wyzwanie dla wielu 

uczestników tego procesu. Istotą badań naukowych jest zdefiniowanie jego obszaru, 

następnie celu oraz zakresu i ostatecznie dobranie narzędzi badawczych stosownie 

do celu i charakteru badań. Proces badawczy powinien spełnić trzy podstawowe kry-

teria: 

 powinien być audytowalny – czyli ma być przejrzysty, co do obsza-

ru, celów, narzędzi badawczych ze wskazanymi źródłami oraz powinien być 

pozbawiony cech stronniczości; 

 powinien być powtarzalny – wynika to głównie z warunku uprzed-

niego, przy zdefiniowanym celu, obszarze oraz wskazanych narzędziach ba-

dawczych i sposobie ich wykorzystania w procesie badawczym warunek 

powinien zapewnić możliwość prześledzenia procesu oraz jego ponowne 

przeprowadzenie przez niezależnych badaczy; 

 wynik badań powinien być niepodważalny – przy spełnieniu łącz-

nie dwóch powyższych warunków niezależny badacz powinien dojść do ta-

kich samych lub podobnych wyników bądź wniosków.    

Mając powyższe na uwadze, w niniejszym tekście spróbujemy poddać ocenie 

wyniki badań SPO, głównie, jak słusznie zauważono, z punktu widzenia poprawno-

ści metodologicznej przeprowadzonych badań z uwzględnieniem spełnienia przez 

ten proces istotnych kryteriów badawczych. Nie można w takim przypadku mieć 

wątpliwości co do wartości uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań bez 

uprzedniego uczynienia zarzutu co do ich poprawności metodologicznej. Jakkolwiek 

sam wynik badań może nas nie satysfakcjonować w pełni. 

Określając cel i obszar badań należy poddać analizie treść §3 pkt 1 Decyzji Nr 

324/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie Strate-

gicznego Przeglądu Obronnego (Dz.Urz. MON z 2009 r., Nr 17, poz. 197), gdzie 
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wskazano, że Strategiczny Przegląd Obronny (SPO) to proces analityczny, służący 

wypracowaniu i rekomendowaniu kierunków transformacji Sił Zbrojnych Rze-

czypospolitej Polskiej w perspektywie 25 lat.  

Z treści tak zdefiniowanego celu, zadaniem SPO było wypracowanie kierunków 

transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie 25 lat. Zada-

nia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogólnie zdefiniowane w art. 26 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997, Nr 78 poz., 483), z którego 

treści wynika, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepod-

ległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpie-

czeństwa i nienaruszalności jego granic. W artykule 146 ust. 4 pkt 8 Konstytucji 

RP stwierdza się, że Rada Ministrów zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa 

(w rozumieniu m.in. art. 26 – zapewnienie niepodzielności terytorium oraz zapew-

nienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic) oraz zgodnie z pkt 11 wskazanego 

artykułu Konstytucji RP Rada Ministrów sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzi-

nie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do 

czynnej służby wojskowej.  

Zadania Sił Zbrojnych RP z kolei doprecyzowywano w kolejnych aktach praw-

nych, Na uwagę zasługują tutaj dwie ustawy: 

 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-

wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 241, 

poz. 2416, tj. ze zm.), gdzie w art. 5 pkt 1 wskazano, że Prezydent 

RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej określa główne kierun-

ki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony pań-

stwa; 

 ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji 

technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz.U. z 2009 r., Nr 87, poz. 570, tj. ze zm.) gdzie w art. 2 

ustęp 1 ustala się 11 kierunków przebudowy i modernizacji Sił 

Zbrojnych
2
, a w ust. 2 pkt 1 wskazuje główne kierunki rozwoju 

określane przez Prezydenta. 

                                                             
21) wyposażenie Sił Zbrojnych w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy, w tym w szcze-

gólności w samoloty wielozadaniowe, środki walki wojsk lądowych i sprzęt pływający; 

2) dostosowanie, w celu osiągnięcia pełnej interoperacyjności w ramach Traktatu Północno-

atlantyckiego, systemów rozpoznania, dowodzenia, obrony powietrznej i zabezpieczenia lo-

gistycznego; 

3) dostosowanie składu bojowego oraz poszczególnych elementów Sił Zbrojnych do potrzeb 

obronnych państwa; 

4) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego eksploatowanego sprzętu wojskowego; 

5) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury wojskowej; 

6) zwiększenie możliwości manewrowych wojsk oraz możliwości ich przerzutu w oddalone 

rejony działań; 
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Po przeprowadzonej analizie powyższych aktów prawnych zasadne wydaje się 

stwierdzenie, że Siły Zbrojne RP są narzędziem państwa w celu ochrony niepodle-

głości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

i nienaruszalności jego granic. Stają się zatem istotnym elementem jego systemu 

obronnego. Zatem, aby wypracować i rekomendować kierunki transformacji Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie 25 lat, badaniom należałoby 

poddać kompleksowo system obronny państwa. W szczególności jego procesy ewo-

lucyjne oraz transformacyjne w okresie nadchodzących 25 lat. To przyszłe, szeroko 

rozumiane, warunki i czynniki geopolitycznego środowiska kształtować będą nowe 

zagrożenia z nimi związane i z niego wynikające. Z analizy oraz oceny przeszłych 

zagrożeń wynikać powinien kształt i stan systemu obronnego państwa oraz nowo de-

finiowana w nim rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To z kolei powinno 

determinować kierunki transformacyjne Sił Zbrojnych RP
3
.  

Reasumując, obszarem badań objętych w ramach Strategicznego Przeglądu 

Obronnego powinien być system obronny państwa, który nadal wymaga precyzyj-

nego i prawnego wyodrębnienia. Z kolei celem badań powinna być transformacja 

istniejącego systemu obronnego państwa w okresie 25 lat. Oczekiwanym wynikiem 

takich badań powinny być prognozowane kierunki transformacji Sił Zbrojnych Rze-

czypospolitej Polskiej w tymże okresie. Niezbędne jest przy tym uwzględnienie fak-

tu, że jesteśmy w NATO i UE, która w polityce bezpieczeństwa skłania się do inte-

gracji działań obronnych w ramach jej struktur, co bywa przyjmowane w Polsce ja-

ko próba marginalizacji NATO. 

Przyjrzyjmy się, jak w praktyce zdefiniowano obszar badawczy, cele i zakładane 

wyniki badań w dokumentach opisujących założenia do Strategicznego Przeglądu 

Obronnego. Do tego dokumentu w § 2 odwołuje się Decyzja Nr 324/MON w spra-

wie SPO. W dokumencie zatytułowanym „Założenia do Strategicznego Przeglądu 

Obronnego 2009–2010” zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 

27 kwietnia 2009 r. w pkt 1.1. rozdziału „Istota Strategicznego Przeglądu Obronne-

go” stwierdzono, że „Strategiczny Przegląd Obronny (SPO), jako narzędzie polityki 

obronnej, ma na celu ukierunkowanie oraz racjonalizacje wyborów w procesie trans-

formacji potencjału obronnego państwa, w którym główną rolę odgrywają Siły 

                                                                                                                                                             
7) stopniowe odtwarzanie zapasów środków bojowych i materiałowych; 

8) wycofanie przestarzałego i nieperspektywicznego sprzętu wojskowego; 

9) przekazanie Agencji Mienia Wojskowego zbędnej dla Sił Zbrojnych infrastruktury woj-

skowej; 

10) zmiana struktury etatowych stanowisk służbowych, w tym zmniejszenie liczby stanowisk 

przeznaczonych dla oficerów; 

11) dostosowanie systemu szkolnictwa wojskowego do potrzeb Sił Zbrojnych.  
3 Zob. szerzej, W. Pszenny, Programowanie obronne w świetle regulacji prawnych, [w:] 

„Kwartalnik Bellona” Nr 3 (2010), W. Pszenny, Regulacje prawne dotyczące kierunków 

rozwoju sił zbrojnych, [w:] „Kwartalnik Bellona” Nr 2 (2011). 
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Zbrojne RP”. Z treści zdania wynikałoby, że Siły Zbrojne RP odgrywają istotną rolę 

w procesie kształtowania potencjału obronnego państwa (racjonalizując wybory 

transformacyjne), Prerogatywy takie posiadają, co do zasady, kierownicze (politycz-

ne) organy państwa (Parlament, Prezydent, Rada Ministrów, Minister Obrony Naro-

dowej). Zapis ten sformułowano w sprzeczności z brzmieniem art. 26 ust. 2 Konsty-

tucji RP, gdzie stwierdza się, że Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach 

politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. 

Zaś w punkcie 1.4. tego dokumentu można by doszukać się znamion zdefiniowa-

nia obszaru, celu oraz oczekiwanych wyników badań. W ramach, w których wska-

zuje się na poszczególne wymienione poniżej etapy badawcze: 

 kompleksową diagnozę Sił Zbrojnych rozumianą jako opis i analizę 

strategiczną ich stanu; 

 prognozę rozwoju:  

o środowiska bezpieczeństwa; 

o środowiska operacyjnego; 

o techniki bojowej, 

co powinno stanowić podstawę prawidłowego planowania ich         

rozwoju. 

 wymagania, jakie mają spełnić Siły Zbrojne RP w przyszłości, budo-

wane w oparciu o szeroki przegląd potrzeb obronnych państwa 

w perspektywie wieloletniej, umożliwiające określenie wizji rozwoju 

SZ RP oraz harmonizację procesu wymiany uzbrojenia i sprzętu woj-

skowego. 

Przyjrzyjmy się zatem powyższym etapom badawczym. Z treści powyższych 

można wywnioskować, że obszarem badań są tylko „człony bojowe”, a nie całe Siły 

Zbrojne RP oraz bez podsystemów zasilających. Wynika to z pierwszego etapu – 

dokonanie kompleksowej diagnozy Sił Zbrojnych RP. Diagnoza z greckiego dia-

gnosis oznacza rozpoznanie, w tym znaczeniu stwierdzenie, że istotne cechy bada-

nego obiektu są w normie czy też od niej odbiegają. W tym fragmencie nie zdefi-

niowano celów dokonania takiej diagnozy. Stwierdza się jedynie konieczność doko-

nania opisu stanu oraz dokonanie strategicznej analizy tego stanu. Przy czym zbyt-

nio nie wiadomo, co w tym przypadku oznacza analiza strategiczna, jako że analiza 

strategiczna zawiera już w sobie prognozę rozwoju. Skoro tak, to jakim innym ce-

lom ma służyć prognoza rozwoju, jeżeli etap poprzedni powinien już stanowić pod-

stawę prawidłowego planowania rozwoju Sił Zbrojnych RP
4
.   

W etapie trzecim zakłada się zdefiniowanie wymagań, jakie mają spełnić Siły 

Zbrojne RP w przyszłości. W istocie, w tym etapie założono osiągnięcie takich sa-

                                                             
4 Analiza strategiczna – to zbiór działań, które diagnozują organizację i jej otoczenie w spo-

sób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określo-

nego planu strategicznego. 
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mych celów, jakie stawiały sobie dwa poprzednie etapy badawcze. Co prawda 

w pierwszym etapie takich celów nie sformułowano wprost, ale zastosowanie w nim 

analizy strategicznej pozwala na wyciagnięcie takiego wniosku. Zaś w drugim etapie 

badawczym sformułowano taki sam cel, jak i w trzecim. Jakkolwiek odmiennie go 

nazwano, w drugim etapie – podstawę do planowania rozwoju Sił Zbrojnych RP; 

w trzecim natomiast – określenie wizji rozwoju Sił Zbrojnych RP
5
.  

Należałoby tutaj zwrócić uwagę na treść §3 pkt 3 Decyzji Nr 324/MON w spra-

wie SPO, gdzie wskazuje się, że „Biała Księga” ma stanowić wizję rozwoju Sił 

Zbrojnych RP w okresie 25 lat, która to z kolei powinna stanowić podstawę do pla-

nowania rozwoju Sił Zbrojnych RP na kolejne okresy planistyczne. W związku z 

tym nie bardzo wiadomo, co w istocie powinno stanowić podstawę do planowania 

rozwoju SZ RP – etap prognostyczny badań czy też okres definiowania wymagań 

rozwojowych?   

Z dokumentów zarówno metodycznych (Założenia do SPO), jak wynikowych 

(Raport SPO) wyłania się obraz obszaru badań, którym są wyłącznie Siły Zbrojne 

RP, a celem badań procesy ich transformacji. Jeżeli przyjąć, że na system obronny 

państwa składa się podsystem kierowania (Parlament, Prezydent, Rada Ministrów, 

Minister Obrony Narodowej) oraz podsystem wykonawczy zawierający ogniwa mi-

litarne (siły zbrojne) i ogniwa niemilitarne (elementy gospodarcze, bezpieczeństwa, 

informacyjne), to Siły Zbrojne RP w tak zdefiniowanym systemie obronnym pań-

stwa nie powinny stanowić jego środka ciężkości. Centralne usytuowanie Sił Zbroj-

nych RP w systemie obronnym państwa wydaje się błędnym założeniem meryto-

rycznym oraz metodologicznym. To nie siły zbrojne, jako jeden z elementów wyko-

nawczych systemu obronnego państwa, decydują o swojej misji i zadaniach, a w 

związku z tym o kierunkach swojego rozwoju. Siły zbrojne, co do zasady, są jednym 

z wielu narzędzi w ręku państwa w realizacji jego celów politycznych. To właściciel 

narzędzia (państwo – jego organy polityczne) decyduje o jego potrzebach, kształcie 

i wielkości, biorąc przy tym pod uwagę cele, jakie zamierza ono osiągnąć. Demokra-

tyczne państwo prawne powinno takich narzędzi używać w celu przeciwdziałania 

obecnym i przyszłym zagrożeniom jego bezpieczeństwa. Stopień zagrożenia mie-

rzony jako suma zdolności i zamiarów (lub wrogich intencji) powinny być wy-

znacznikiem potrzeby, kształtu i wielkości narzędzi użytych w celu przeciwdziałania 

zdefiniowanym zagrożeniom. Nie w każdej sytuacji takim skutecznym narzędziem 

lub wyłącznie użyte będą tylko siły zbrojne. Z tego powodu założenie w tym proce-

sie badawczym centralnej roli sił zbrojnych jest nietrafne, a nawet niedopuszczalnie 

błędnym podejściem. 

                                                             
5 Zob. P. Sienkiewicz (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, Akademia 

Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 37–57, metody logiki formalnej. 
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Innym, jak się wydaje, istotnym błędem założeń badawczych jest brak uwzględ-

nienia w nim ograniczeń wynikających z prawnych uwarunkowań działania central-

nych organów administracji publicznej oraz Sił Zbrojnych RP. Skutkuje to zdefi-

niowaniem na samym wstępie założeń badawczych misji Sił Zbrojnych RP, która 

powinna być, według autorów, wypadkową przeprowadzonych badań
6
. Na jakiej za-

tem podstawie na początku badań zdefiniowano poniższa misję Sił Zbrojnych RP, 

skoro nie przedstawiono jeszcze żadnych jej wyników?  

     
Pewne jest, że odczytanie misji Sił Zbrojnych RP nie powinno wynikać z treści 

założeń do SPO
7
, ale z treści art. 26 Konstytucji RP oraz art. 3 ustawy z dnia 21 li-

stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2004 r, Nr 241, poz. 2416, t.j. ze zm.). Powstaje przy tym niewątpliwie 

trafna ocena, że powyższą treść zapożyczono z uprzedniego systemu politycznego 

(dawno minionego, a pobrzmiewającą życzeniowymi sloganami (hasłami plakatów 

poligonowych) z Układu Warszawskiego), zamiast oprzeć ją na obowiązujących ak-

tach prawnych. 

Właśnie to jest istotną wadą tego dokumentu. Na stronie 22 Raportu wskazuje się 

na opracowanie Wizji Sił Zbrojnych RP 2035 roku, którego wymóg wynika z tre-

ści §17 Decyzji Nr 324/MON w sprawie SPO. Natomiast z treści przywołanego aktu 

prawnego wynika, że Dyrektor Departamentu Transformacji w terminie trzech mie-

sięcy od dnia przyjęcia, na podstawie Raportu, strategicznych kierunków transfor-

macji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opracuje i przedstawi Ministrowi 

Obrony Narodowej projekt Białej Księgi. Czy zatem Biała Księga jest Wizją Sił 

Zbrojnych RP 2035 roku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy posiłkować się 

treścią §3 pkt 3 Decyzji, gdzie definiowano pojęcie Białej Księgi. W rozumieniu tej 

legalnej definicji Białą Księgą jest dokument sporządzony na podstawie Raportu, 

po przyjęciu strategicznych kierunków transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedstawiający wizję ich rozwoju w perspektywie 25 lat, stanowiącą 

                                                             
6 Zob. Strategiczny Przegląd Obronny – Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym pań-

stwie – Raport, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2011, str. 22, http://www. 

dt.wp.mil.pl/pl/89_115.html. 
7 Ibidem, op. cit., s. 22. 



WŁODZIMIERZ PSZENNY 

 

- 210 - 
 

punkt wyjścia do planowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nieuprawnione wydaje się, na podstawie wskazanych przepisów prawa, stwierdze-

nie, że Wizja Sił Zbrojnych 2035 roku jest tym samym, co Biała Księga. Dokument 

ten powinien przedstawiać wizję, ale rozwoju Sił Zbrojnych RP w perspektywie 25 

lat, a nie stanu Sił Zbrojnych w 2035 r. Wizja rozwoju Sił Zbrojnych RP stanowi 

bowiem punkt wyjścia do planowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Inaczej mówiąc, wskazujący ich kierunki rozwoju w okresie 25 lat. Należało-

by w tym miejscu odnieść się również do głównych kierunków rozwoju Sił Zbroj-

nych oraz ich przygotowań do obrony państwa określanych przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej oraz artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-

dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, gdzie ustala się 11 kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych
8
.   

W punkcie 1.8. Założeń wskazuje się na konieczność zastosowania nowocze-

snych metod badawczych w celu istotnego podniesienia jakości opracowania. Wy-

daje się, że dobór metod badawczych powinien mieć znaczenie dla poprawności 

procesu badawczego. Samo opracowanie jest opisem procesu badawczego oraz uzy-

skanych wyników, a dobór metod badawczych dla jakości tego etapu zdaje się nie 

mieć tak bezpośrednio istotnego znaczenia.  

Dobór metod badawczych przy zdefiniowanym obszarze, celach badawczych 

oraz postawionej hipotezie roboczej stanowi istotny element uzyskania poprawnego 

wyniku badań. Zbiór proponowanych metod badań nad bezpieczeństwem oraz 

obronnością proponuje się w publikacji pod redakcją prof. Piotra Sienkiewicza zaty-

tułowanej Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością
9
. Wymienia się w niej 

szereg metod, takie jak: 

 

 metody logiki formalnej; 

 metody statystyczne; 

 modelowanie matematyczne; 

 metody badań systemowych; 

 symulacje komputerowe; 

 techniki eksperymentu; 

 metody scenariuszowe. 

                                                             
8 Szer. zob. W. Pszenny, Regulacje prawne dotyczące kierunków rozwoju sił zbrojnych, [w:] 

„Kwartalnik Bellona” Nr 2 (2011). 
9 P. Sienkiewicz (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, Akademia Obro-

ny Narodowej, Warszawa 2010. 
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Analizując obszar, cele oraz oczekiwane wyniki oraz proponowane metody ba-

dawcze, zasadne byłoby zastosowanie dla potrzeb SPO metod scenariuszowych
10

. 

Z treści definicji pojęcia scenariusz wynika kilka istotnych jego elementów. Po 

pierwsze, mamy do czynienia z dwiema jego funkcjami – opis stanu możliwego oraz 

opis stanu pożądanego badanego obiektu. Dla potrzeb badań definiowanych przez 

Strategiczny Przegląd Obronny należałoby wyróżnić dwa obiekty badań oraz dwie 

odmienne funkcje. Pierwszym obiektem badań powinien być system obronny pań-

stwa w celu ustalenia jego możliwych przemian w ciągu 25lat (opis stanu możliwe-

go). W kolejnym etapie badań obiektem powinny być Siły Zbrojne RP i ich pożąda-

ne kierunki transformacji (opis stanu pożądanego oraz ich proces przemian) przy 

prognozowanej (możliwej) przemianie systemu obronnego państwa. Konkludując, 

pożądane kierunki transformacji Sił Zbrojnych RP muszą być efektem możliwych 

przemian systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 25 lat. W kon-

struowaniu scenariusza ważne są zdarzenia i procesy. Przy konstruowaniu scenariu-

szy pomocne są ich techniki tworzenia, takie jak np.: QUEST (Quick Environmental 

Scanning System), PEST (Political, Economic, Social, Technical), SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Zbudowany scenariusz podlega 

analizie prognostycznej oraz analizie diagnostycznej, gdzie analizie takiej poddawa-

ne są elementy jego otoczenia. Zbudować zatem należy cały system prognostyczno-

diagnostyczny, na który powinny składać się symptomy, czynniki, wskaźniki ze ska-

lą miar oraz kryteriami ich stosowania. Aby zbudować taki system, należałoby po-

siłkować się określoną gamą dodatkowych metod badawczych, zaczynając od metod 

logiki formalnej, poprzez modelowanie matematyczne oraz badania statystyczne, 

kończąc na technikach eksperymentu.  

Na s. 24 dokumentu znajduje się odniesienie do metod badawczych stosowanych 

w procesie tworzenia Raportu. Zatem, zapis punktu 1.8. Założeń do SPO jest nie 

tylko niefortunnym sformułowaniem, ale celowym zapisem, według którego opis 

procesu badawczego miałby zastąpić sam proces. Puentując, metod badawczych nie 

zastosowano w procesie badawczym, ale w jego opisie, uznając przy tym Raport za 

swoistego rodzaju proces badawczy. O takim rozumieniu charakteru tego dokumen-

                                                             
10 Scenariusz – to uporządkowany i spójny opis możliwej lub pożądanej przyszłości badane-

go obiektu, skonstruowany przy pomocy logicznego ciągu zdarzeń i procesów – Ibidem, 

op. cit. s. 202.  
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11 

tu świadczy również brak odwołania się w całym dokumencie do jakichkolwiek ma-

teriałów źródłowych, pomimo że w Raporcie jest odniesienie się do tego faktu
11

.  

Z dalszej treści tego fragmentu Raportu wynika, że w tym procesie uznano tech-

niki tworzenia scenariuszy (PEST, PESTEM, SWOT) za samodzielne metody ba-

dawcze. Przy czym uznano, że metody scenariuszowe stanowią odmienną metodę 

badawczą, niezależną od technik tworzenia scenariuszy. W zasadzie nie zdefiniowa-

no tak naprawdę żadnego systemu prognostyczno-diagnostycznego zbudowanego 

scenariusza, bo w istocie nie zbudowano spójnego i logicznego scenariusza, który 

prognozowałby na etapie opisu stanu możliwego transformację systemu obronnego 

RP oraz diagnozowałby kierunki pożądanych zmian transformacji Sił Zbrojnych RP. 

Wskazano co prawda skale pomiarowe, ale nie zdefiniowano ich kryteriów stosowa-

nia. Nie zdefiniowano tzw. „lejka scenariusza”
12

, a w nim symptomów, czynników 

oraz wskaźników. Nie wskazano, które z nich są kluczowe oraz istotne dla oceny 

poprawności rozwoju założonych scenariuszy.  

Na tym etapie analizę procesu badawczego należy zakończyć oraz uznać, że pro-

ces badawczy nie spełnia wskazanych na początku kryteriów. W istocie nie zdefi-

niowano poprawnie obszaru badań, jego celów oraz zakładanych wyników. Przy 

czym (w konsekwencji) niepoprawnie dobrano metody badawcze, myląc techniki 

tworzenia metody badawczej z samą metodą badawczą. 

Skoro błędne są (co wykazano powyżej) założenia metodyczne, zatem trudno 

oczekiwać, aby wynik badań był poprawny.  

 Nie uzyskano w tym przypadku przejrzystości i spójności procesu badawczego, 

czyli niespełniony został wymóg audytowalności. A to skutkuje brakiem możliwości 

powtórzenia procesu badawczego przez niezależnych badaczy, gdyż tak naprawdę 

ten proces badawczy nie istnieje. Skoro tak, to nie można oczekiwać, że wynik po-

wtórnych, niezależnych badań będzie podobny i potwierdzi (zweryfikuje) uzyskane 

efekty.  

Reasumując, mogę zasadnie stwierdzić, że proces badawczy w ramach przepro-

wadzonego Strategicznego Przeglądu Obronnego stanowił duże wyzwanie dla jego 

uczestników i z przykrością obiektywnie stwierdzam, że takiemu złożonemu 

                                                             

 
Strategiczny Przegląd Obronny - Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie – 

Raport, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2011, str. 24–25, 

http://www.dt.wp.mil.pl/pl/89_115.html. 
12 Zob. szerzej: P. Sienkiewicz (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, 

Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 210. 
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wyzwaniu nie sprostano zarówno pod względem metodycznym, jak 

i merytorycznym. 

Pod względem metodycznym błędnie zdefiniowano obszar oraz cele badawcze, 

co w efekcie przełożyło się na mylne założenia dotyczące oczekiwanych wyników. 

Na to wszystko nałożył się nieodpowiedni dobór metod badawczych (a w zasadzie 

ich brak), co w ogólnej ocenie podaje pod znaczną wątpliwość wartość i rzetelność 

uzyskanych wyników badawczych. 

W sferze oceny merytorycznej na uwagę zasługuje brak przygotowania meryto-

rycznego zespołu badawczego w obszarze metod badawczych nad bezpieczeństwem 

i obronnością. Ponadto należałoby zwrócić uwagę na kilka sformułowań zawartych 

w samym Raporcie, które również podają pod wątpliwość wiedzę merytoryczną jego 

autorów. Po pierwsze, na stronie 8 Raportu w odniesieniu do Narodowych Sił Re-

zerwowych użyto sformułowania „formacja”. Otóż zgodnie z obowiązującym sta-

nem prawnym Narodowe Siły Rezerwowe nie są formacją, tylko są jedynie formą 

służby w określonych formacjach Sił Zbrojnych RP
13

. Po drugie, na s. 22 stwierdza 

się, że nowoczesne państwo to państwo prawa. Jak się wydaje, jest to dość niefor-

tunne (raczej kolokwialne niż eksperckie) stwierdzenie faktu, że nowoczesne pań-

stwo to demokratyczne państwo prawne. Ponieważ w myśl zasady dura lex, sed lex 

każde państwo jest państwem, w którym obowiązują określone reguły prawa (pań-

stwo prawa), ale nie każde z nich są demokratyczne (państwo demokratyczne). Wy-

różnikiem demokratycznego państwa prawnego nie jest tylko fakt obowiązywania 

w nim określonych reguł prawnych, ale fakt, że te reguły są również demokratyczne. 

Nie można zatem uznać za prawdziwe twierdzenie, że każde nowoczesne państwo to 

państwo, w którym obowiązują tylko reguły prawa bez dalszego wskazania, że regu-

ły tego prawa powinny być demokratyczne.  

Ostatecznie, biorąc pod uwagę obie sfery oceny procesu badawczego (metodycz-

ną oraz merytoryczną), trudno jest zakwalifikować ten proces do procesu badawcze-

go o cechach eksperckich, a z całą pewnością nie jest to proces badawczy o cechach 

naukowych, pomimo że autorzy w przytoczonym na wstępie fragmencie sami tak się 

zdeklarowali.            

 

                                                             
13 Zob. art. 3, 99a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, tj. ze zm.). 
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Summary 

Strategic Defence Review Report. A preliminary methodological assessment of the 

research and its results 

The necessity to run a cyclical Strategic Defence Review (SDR) in the country is 

presented in the clause 34.2 point 2 of the Operational Regulation of National De-

fence Ministry, published in the Decree no. 40/MON by the National Defence Min-

ister on 22 November 2006, “On the operational regulation of the National Defence 
Ministry” (Dz. Urz. MON z 2006 r, Nr 21, poz. 270 ze zm.). Therefore, Department 
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of Transformation in the National Defence Ministry prepared “The Guidelines for 

the Strategic Defence Review 2009-2010”, which were approved by the National 

Defence Minister on 27 April 2009. Following that, a Decree no. 324/MON of the 
National Defence Minister on 15 September 2009, “On the Strategic Defence Re-

view” (Dz. Urz. MON z 2009 r., Nr 17, poz. 197) presented the provisions and or-

ganisation of the defence review in the state. 

The following paper is an assessment of the results of SDR, mainly from the point of 

view of methodology of research, with special attention paid to important research 

criteria being fulfilled by this process. The value of the results of this research can-

not be questioned without a prior examination of the methodology. However, the re-
sults of the research might not be fully satisfactory.  

Keywords: strategy, defence review, report, research 
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KRYSTYNA SZCZECHOWICZ                                                                 

JAROSŁAW SZCZECHOWICZ 

KONTAKTY i KOMUNIKACJA                           

MIĘDZYLUDZKA A ŻYCIE                                     

POD KONTROLĄ 

Nie ufam tym, którzy są przekonani,  

 że mają wielu przyjaciół.                                                                                                      

To znak, że nie znają ludzi. 

Carlos Ruiz Zafón 

 

 

Utrzymywanie relacji z innymi ludźmi to element życia człowieka od czasów 

prehistorycznych. Powstanie i rozwój cywilizacji nie byłby możliwy bez nabycia 

przez człowieka umiejętności porozumiewania się. Nawiązywanie kontaktów 

i porozumiewanie się umożliwia nam funkcjonowanie w społeczeństwie, realizację 

celów grupy i naszych.  

Encyklopedia powszechna PWN  definiuje „komunikację interpersonalną” jako 

psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną 

osobą przekazuje i otrzymuje informacje…
1
. Natomiast według Słownika języka 

polskiego „kontaktować się” oznacza nawiązywać, utrzymywać kontakty z ludźmi 

lub instytucjami bądź nawiązywać, utrzymywać wzajemne kontakty
2
. 

  W związku z rozwojem nauki i techniki możliwości w zakresie sposobów 

komunikowania się w ogromny sposób wzrosły. Postęp jest tak szybki, że nasi 

przodkowie nawet nie marzyli o takich możliwościach, podobnie my nie jesteśmy 

                                                             
1 B. Petrozolin-Skowrońska (red. nacz.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, War-

szawa 1995, s. 440.  
2 S. Żaboklicka (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 240.  

http://cytaty.eu/autor/carlosruizzafon.html


STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 

 

- 217 - 

 

w stanie wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało w przyszłości wraz z rozwojem 

nowych technologii.  

Pierwszym sposobem komunikacji międzyludzkiej była mowa, którą dzięki ewo-

lucji mózgu człowiek wykształcił w odróżnieniu od zwierząt. Kolejnym krokiem 

w przekazywaniu informacji było pismo z jego prekursorami w postaci symboli. 

Z rozwojem pisma szedł w parze rozwój narzędzi do pisania. Człowiek jednak dążył 

do tego, by możliwa była komunikacja na odległość, poczynając od przesyłania sy-

gnałów optycznych, po dźwiękowe. Milowymi krokami w tej dziedzinie było wyna-

lezienie telegrafu i telefonu. Rozwinęła się również komunikacja masowa dzięki 

wynalezieniu: radia, telewizji,  komputera oraz Internetu.   

 Rodzi się jednak pytanie, czy ten rozwój możliwości komunikowania się 

i zdobycze techniki wpływają pozytywnie na relacje interpersonalne? Jak wskazuje 

się w dalszej części definicji  komunikacji interpersonalnej, relacje te, by dawały sa-

tysfakcję, winny być otwarte i jawne
3
.   

 Niewątpliwie wskazane powyżej środki ułatwiają nam, i to na odległość, 

utrzymywanie kontaktów z rodziną, znajomymi czy przyjaciółmi przebywającymi 

nawet tysiące kilometrów od nas. Jednocześnie jednak współczesny poziom techniki 

stwarza wręcz nieograniczone możliwości kontrolowania nas. Obserwując współ-

czesne życie Europejczyka, trudno oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy permanentnie 

inwigilowani, w pracy, bankach, sklepach, szkołach jesteśmy obserwowani, śledzą 

nas kamery. Rozwój telekomunikacji wraz z jej digitalizacją (np. GPRS) umożliwia, 

przez zapisywanie danych, ustalenie miejsca pobytu i ruchu osoby dzwoniącej. 

Dzięki takim technologiom dyskrecja milionów osób jest potencjalnie zagrożona
4
. 

Z drugiej zaś strony, dzięki kamerom, monitoringowi czujemy się bardziej bez-

pieczni, a materiał uzyskany z zapisu tych urządzeń pozwala niejednokrotnie orga-

nom ścigania ustalić sprawców przestępstw.  

Nie można jednak zapominać, że telefon, dyktafon, ukryte kamery, urządzenia 

podsłuchowe czy służące do szpiegowania czynności wykonywanych na kompute-

rze, system monitoringu coraz częściej stają się narzędziem w walce między ludźmi. 

Urządzenia te wkraczają w świat polityki, w życie rodzinne oraz do miejsc pracy. 

Materiały z zapisów z tych urządzeń są wykorzystywane do eliminacji przeciwnika 

w życiu politycznym, pozyskiwania dowodów zdrady małżeńskiej w sprawach 

o rozwód, w walce pracowników z pracodawcami czy eliminacji konkurenta w pra-

cy itd.  

Patrząc na obecne możliwości proponowanych w sprzedaży urządzeń do „szpie-

gowania”, w zasadzie nigdzie nie możemy czuć się bezpieczni i wszystko, co robi-

                                                             
3 Por.  B. Petrozolin-Skowrońska (red. nacz), op. cit. s. 441. 
4 Zob. K. Szczechowicz, Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym, Olsztyn 2009, 

s. 9. 



KRYSTYNA SZCZECHOWICZ   JAROSŁAW SZCZECHOWICZ 

 

- 218 - 
 

my, może być kontrolowane. Powstaje tylko pytanie, kto nas szpieguje i jak to chce 

oraz może wykorzystać?  

Istnieje szereg możliwości prowadzenia podsłuchu. Jedną z nich jest prowadze-

nie podsłuchu na odległość. Odnosząc się tylko do tych urządzeń, które może nabyć 

przeciętny obywatel, wskazać należy, że są to urządzenia o dużych możliwościach 

i dobrych parametrach, a dostępne są już za kwoty rzędu 300 zł. Przykładem jest  

zestaw do podsłuchu S.C. – 01
5
. Z opisu podanego przez sprzedawcę wynika, że jest 

to podsłuch o małych wymiarach – posiada bardzo czuły mikrofon ze wzmacnia-

czem. Funkcja stabilizacji częstotliwości zapobiega rozstrajaniu się nadajnika, dzię-

ki temu urządzenie zachowuje pełną stabilność nawet podczas przenoszenia, doty-

kania lub jakiegokolwiek ruchu. Raz nastrojona częstotliwość nie zmienia się samo-

czynnie w trakcie użytkowania, a zasięg jego wynosi 200–400 m. Poniżej przedsta-

wiona jest fotografia tego rodzaju urządzenia podsłuchowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawą możliwość prowadzenia podsłuchu dają urządzenia podsłuchowe wyko-

rzystujące technologię GSM. W tym przypadku wystarczy zadzwonić na numer kar-

ty SIM w urządzeniu, aby usłyszeć wszystko, co dzieje się w jego pobliżu. Dzięki 

sprzętowemu wzmocnieniu idealnie nadaje się do monitoringu mieszkań, biur, kabin 

samochodów z dowolnego miejsca na ziemi. Jako przykład można pokazać ten na-

dajnik podsłuchowy pracujący w technologii GSM ukryty w popielniczce. Po wy-

kryciu głosu urządzenie oddzwania na numer, z którego wcześniej wykonywano po-

łączenie na to urządzenie i można prowadzić podsłuch. Taki nadajnik może być 

ukryty wszędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://spycenter.pl/?pages=zestawy400m – dostępne w dniu 26 listopada 2011 r. 
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Innym rodzajem inwigilowania jest kontrola tego, co dana osoba robiła na kom-

puterze np. przy pomocy urządzenia keylog std. Pozwala ono na wgląd w to, co było 

robione  przy użyciu komputera, czyli, to co pisano na klawiaturze, i to, co wyświe-

tlało się na monitorze. Umożliwia  to tym samym szpiegowanie komunikatorów ty-

pu: gadu-gadu, tlen, poczta – e-mail oraz portali społecznościowych, np. „Nasza  

klasa”. Wystarczy chwilowe podłączenie wskazanego urządzenia do komputera. Po-

niżej pokazano, jak wygląda keylog std.
6
 

Instalacja takiego urządzenia jest bardzo prosta i wystarczy odłączenie klawiatu-

ry od komputera, w to miejsce wpięcie keyloggera, po czym podłączenie do niego 

klawiatury. Od tej chwili urządzenie to zapisuje wszystko, co jest pisane na kompu-

terze. Ta forma „szpiegowania” jest o tyle groźna, że za pomocą keyloggera można 

uzyskać numery kont bankowych, hasła, loginy, kody dostępu do kont bankowych 

itp. Dodatkowo fakt podłączenia tego urządzenia nie wykryją systemy zabezpieczeń 

komputera od wirusów. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Istnieją urządzenia, których oprogramowanie pozwala odczytać skasowa-

ne/utracone smsy i skasowane numery telefonów z karty SIM. W celu odzyska-

nia takich smsów lub numerów telefonów wystarczy włożyć kartę SIM do czyt-

nika, uruchomić oprogramowanie, a zawartość karty SIM wyświetli się na ekra-

nie komputera. Poniżej  pokazano wygląd takiego urządzenia
7
.  

 

                                                             
6 http://www.spycenter.pl/?pages=kontrola_komputera, dostępne dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 

 
7 http://enposi.shop-it.pl/?gclid=CL3ayIC45awCFaEntAodp3DGMw, dostępne dnia 3 grud-

nia 2011 r. 
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Od wieków ludzi interesowało podsłuchiwanie tego, co dzieje się u sąsiadów za 

ścianą. Dla wielu niezawodna okazywała się szklanka przyłożona do ściany. Obec-

nie możliwe jest podsłuchiwanie rozmów prowadzonych w pomieszczeniu (miesz-

kaniu, biurze) przez ścianę przy wykorzystaniu przenośnego mikrofonu sejsmiczne-

go. Wystarczy przyłożyć do ściany mikrofon stetoskopowy i ustawić odpowiedni 

filtr. Do urządzenia możliwe jest podłączenie jakiegokolwiek sprzętu nagrywającego 

treść rozmów.  

 Ogromne możliwości inwigilowania daje lokalizator pojazdów GSM z mo-

dułem do przesyłania danych, a jego mały rozmiar umożliwia skuteczne ukrycie 

przed innymi osobami. Urządzenie to ma szereg możliwości, tj.:  

– dokładne lokalizowanie położenia, 

– prowadzenie na żywo podsłuchu prowadzonej rozmowy, np. w kabinie auta, 

– wysyłanie informacji o aktualnej prędkości, 

– podawanie informacji o zmianie położenia
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymane dane o lokalizacji można również wpisać w Google Maps 

(http://mapy.google.pl). Na mapie zobaczymy wówczas punkt,w którym znajduje się 

obiekt (z dokładnością do kilku metrów)
9
.  

 

                                                             
8 http://www.spycenter.pl/?pages=kontrola_komputera, dostępne dnia 28 listopada 2011 r. 
9 http://www.spycenter.pl/?pages=kontrola_komputera, dostępne dnia 28 listopada 2011 r. 

http://mapy.google.pl/
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Przykłady powyżej wskazanych urządzeń dają już pewne wyobrażenie o możli-

wościach „szpiegowania” nas przez inne osoby. Dodatkowo nie można zapominać, 

że szereg organów tzw. policyjnych ma uprawnienia do prowadzenia działań o cha-

rakterze operacyjnym, w ramach których stosowany jest podsłuch telefoniczny oraz 

kontrola i utrwalanie przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub 

przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. 

Przypadkowym uczestnikiem takiej kontroli operacyjnej możemy stać się, gdy bę-

dziemy prowadzić rozmowę z osobą, wobec której ją zarządzono, bądź korzystać 

z telefonu np. w pracy, a on objęty jest taką kontrolą. Rodzi się pytanie, jak utrzy-

mywać kontakty międzyludzkie, jak prowadzić szczerą rozmowę z innymi, w sytu-

acji gdy możemy być podsłuchiwani. Niektórzy twierdzą nawet, że w obecnej dobie 

powinniśmy zachowywać się tak, jakbyśmy byli cały czas kontrolowani. Niewątpli-

wie nie sprzyja to utrzymywaniu bliskich więzi za pośrednictwem urządzeń pozwa-

lających na komunikowanie się na odległość.  

Rodzi się jednak o wiele ważniejsze pytanie, jak materiały uzyskane za pomocą 

urządzeń do szpiegowania mogą być wykorzystane legalnie wobec nas?  Tego ro-

dzaju działania wkraczają daleko w sferę konstytucyjnie zagwarantowanych praw 

jednostki
10

, a zwłaszcza w prawo do prywatności, prawo do swobody komunikowa-

nia się i prawo do zachowania tajemnicy korespondencji
11

. Prawa te są chronione 

tak przez Konstytucję RP
12

, jak i przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 

                                                             
10 Zob. S. Pikulski, K. Szczechowicz, Podsłuch telefoniczny w ustawie o Policji, a prawa 

człowieka do tajemnicy komunikowania się i życia, „Studia Prawnoustrojowe” 2008, Nr 8, 

s. 29. 
11 Artykuł 49 Konstytucji RP stanowi, że „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komu-

nikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w usta-

wie i w sposób w niej określony”.  
12  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483. 
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i Politycznych
13

 oraz Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-

ności
14

. 

Sytuacja co do możliwości wykorzystania takich materiałów jest bardzo różna, 

a różnice te związane są z tym, kto pozyskał takie materiały i w jakim postępowaniu 

miałyby być wykorzystane. Kodeks postępowania karnego, który reguluje stosowa-

nie w trakcie postępowania karnego podsłuchu telefonicznego i kontroli innych 

rozmów oraz korespondencji, w sposób ścisły reguluje, w odniesieniu do jakich 

przestępstw można go zastosować i wykorzystać. Dodatkowo w polskim systemie 

prawnym dopuszczalne jest stosowanie podsłuchu pozaprocesowego. Prowadzony 

jest on w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, na podstawie ustaw 

szczególnych, przez podmioty do tego uprawnione wskazane w tychże ustawach. 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze występują w zakresie uprawnień szeregu or-

ganów, które mogą prowadzić podsłuch telefoniczny, są nimi: Policja, Agencja Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 

Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, wywiad skarbowy, Służba Kontrwywiadu 

i Służba Wywiadu Wojskowego
15

. Podsłuch taki może być prowadzony za zgodą 

sądu. Według tych przepisów podsłuch procesowy i podsłuch operacyjny zostały 

ograniczone do postępowania dotyczącego przestępstw wymienionych w zamknię-

tych katalogach. Każda z ustaw regulująca stosowanie podsłuchu zawiera taki kata-

log. Z tych list wynika, że chodzi o przestępstwa o dużym ładunku społecznej szko-

dliwości, o którym decyduje także wartość chronionego dobra. W przypadku, gdy 

w trakcie prowadzonego podsłuchu zostanie uzyskany materiał świadczący o popeł-

nieniu przestępstwa przez inną osobę niż ta, wobec której sąd zarządził jego stoso-

wanie, to aby wykorzystać ten materiał wobec tej innej osoby, prokurator musi uzy-

skać zgodę sądu, pod warunkiem że odnosi się to do przestępstwa z katalogu. Inny-

mi słowy, gdyby nawet z rozmowy wynikało, że np. mąż znęca się nad żoną, to or-

gany ścigania i wymiaru sprawiedliwości  nie mogłyby wykorzystać tych materia-

łów, bowiem to przestępstwo nie należy do katalogu.  

 Istnieje zatem zakaz dowodowego wykorzystania informacji pozyskanych 

w czasie założonego podsłuchu telefonicznego, które mają miejsce wtedy, gdy: 

  podsłuch telefoniczny został zastosowany mimo braku postanowienia 

sądu, 

                                                             
13 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym 

Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., ratyfikowany przez Polskę 3 marca 1977 r., Dz.U. z 1977, 

Nr 38, poz. 167. 
14 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 

4 listopada 1950 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 7 kwietnia 1993 r., Dz.U. z 1993, Nr 61, 

poz. 285. 
15 Zob. K. Szczechowicz, Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym, Olsztyn 2009, 

s. 77. 
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 zastosowany został podsłuch telefoniczny do innego numeru, niż został 

określony w postanowieniu organu procesowego, 

 kontynuowano czynności procesowe mimo upływu czasu, na jaki zostały 

określone, 

 zastosowano podsłuch telefoniczny w sprawach o inne przestępstwa niż 

wymienione w katalogu
16

. 

Niezachowanie ustawowych warunków dopuszczalności przeprowadzenia czyn-

ności operacyjno-rozpoznawczych tym samym uniemożliwia w procesie karnym 

wykorzystanie uzyskanego w ich trakcie materiału dowodowego
17

. 

 W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że ograniczenia wynikające 

z przepisów karno-procesowych, odnoszące się do kontroli i utrwalania rozmów 

przy użyciu środków technicznych, skierowane są do organów procesowych, nie do-

tyczą natomiast prywatnego gromadzenia w ten sposób dowodów. Tym samym nie 

ma żadnych podstaw prawnych na gruncie np. prawa polskiego do odrzucenia takie-

go dowodu zgromadzonego przez osobę prywatną nawet w sposób bezprawny. 

W Polsce nie obowiązuje, tak jak w USA, zakaz korzystania z „owoców zatrutego 

drzewa”, czyli korzystania z dowodów uzyskanych w sposób bezprawny. 

Zagadnieniem rodzącym się na tym tle jest to, czy wykorzystanie takich dowo-

dów w procesie, w szczególności uzyskanych w wyniku przestępstwa, nie narusza 

zasady rzetelnego procesu, o jakim mowa w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wy-

roku Schenk przeciwko Szwajcarii
18

 przyjął, że chociaż art. 6 Konwencji gwarantuje 

prawo do rzetelnego procesu, nie ustanawia jednak żadnych reguł dotyczących do-

puszczalności dowodu, dlatego też kwestia ta podlega w zasadzie regulacji prawa 

krajowego. Dlatego Trybunał nie może wykluczyć z samej zasady i w ujęciu abs-

trakcyjnym, że bezprawne uzyskanie dowodu jest niedopuszczalne. Musi jedynie 

upewnić się, czy proces skarżącego jako całość był rzetelny. Część sędziów orzeka-

jących w tej sprawie złożyła zdanie odrębne, w którym uznali, iż żaden sąd bez 

szkody dla prawidłowego wymiaru sprawiedliwości nie może nie tylko opierać się 

na dowodach uzyskanych w sposób nieuczciwy, a przede wszystkim na dowodach 

uzyskanych w sposób bezprawny. Jeśli tak uczyni, to proces nie może być uznany za 

rzetelny w rozumieniu Konwencji. Stanowisko swoje Trybunał podtrzymał w wyro-

ku z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie Welfe i Białek przeciwko Polsce
19

, stwierdza-

jąc, iż mimo tego, że art. 6 gwarantuje prawo do rzetelnego procesu, nie ustanawia 

on żadnych zasad dopuszczalności dowodów jako takich, które zasadniczo stanowią 

                                                             
16 Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Katowice 2001, s. 298. 
17 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2010 r., III K 152/10, OSNKW 

2011/1/8. 
18 Wyrok ETPC z dnia 12 lipca 1988 r., skarga nr 10862/84. 
19 Wyrok ETPC, skarga nr 15924/09, Lex nr 736608. 
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kwestię regulowaną przez prawo krajowe. Tym samym nie jest rolą Trybunału roz-

strzyganie, co do zasady, czy określone rodzaje dowodów – na przykład dowody 

uzyskane sprzecznie z prawem – mogą być dopuszczalne. Pytaniem, na które należy 

odpowiedzieć, brzmi, czy postępowanie jako całość, włącznie ze sposobem, w jaki 

materiał dowodowy został pozyskany, było rzetelne.  

Reasumując, w sprawie karnej można wykorzystać wszystkie dowody zgroma-

dzone przez osoby prywatne, a uzyskane w drodze „szpiegowania” przy pomocy 

wszelkiego rodzaju urządzeń innej (innych) osoby (osób). Zaznaczyć jednak należy, 

że osoba posługująca się tego typu dowodami musi liczyć się z odpowiedzialnością 

karną za zdobycie ich w sposób sprzeczny z prawem.  

Nie jest bowiem tak, że polskie prawo karne nie chroni prywatności i tajemnicy 

komunikowania się. Taką ochronę  zapewnia art. 267 k.k. Obejmuje on pięć typów 

przestępstwa naruszenia tajemnicy informacji, polegającego na uzyskiwaniu bez 

uprawnienia informacji nieprzeznaczonych dla sprawcy poprzez: 

– otwieranie zamkniętego pisma,  

– podłączanie się do sieci telekomunikacyjnej,  

– przełamywanie albo omijanie: elektronicznych, magnetycznych, informatycz-

nych lub innych szczególnych zabezpieczeń,  

– uzyskanie bez uprawnienia dostępu do całości lub części systemu informatycz-

nego, 

– zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo 

innym urządzeniem specjalnym 

oraz na ujawnieniu innej osobie informacji uzyskanych w któryś ze sposobów 

określonych  powyżej.  

Jest to przestępstwo powszechne i może go popełnić każdy. W sytuacji zatem, 

gdy  jakaś osoba prowadzić będzie bezprawnie podsłuch naszego telefonu, pozyska 

w taki sposób informacje z naszego komputera itd., poniesie za to odpowiedzialność 

karną. Nie zmienia to jednak faktu, że materiały uzyskane bezprawnie przez tę oso-

bę mogą być wykorzystane w innej sprawie karnej.  

Rzecz jednak w tym, że często dla osoby pokrzywdzonej takim działaniem naj-

bardziej istotne będzie upublicznienie materiałów pochodzących z nielegalnego 

podsłuchu, a nie poniesienie odpowiedzialności karnej przez sprawcę.  

 Natomiast w postępowaniach cywilnych stanowiska sądów są bardziej re-

strykcyjne, w szczególności w sytuacji, gdy dowód został uzyskany podstępem. Sąd 

Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r.
20

 stwierdził, że pod-

stępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody 

i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) 

                                                             
20 i A Ca  1057/07, Lex nr nr 466434. 
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i dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu 

cywilnym co do zasady dopuszczane. 

Zwraca się również uwagę w orzecznictwie, że bezprawność takiego działania 

w celu pozyskania dowodu może być jednak wyłączona w pewnych wypadkach ze 

względu na działanie tej osoby w obronie usprawiedliwionego interesu prywatnego 

i wówczas taki dowód może być dopuszczony w postępowaniu cywilnym
21

. Tym 

samym, co wskazano już powyżej, o ile jest możliwe wykorzystanie dowodów zdo-

bytych przy użyciu urządzeń do tzw. „szpiegowania” w postępowaniu karnym, to 

możliwość taka w postępowaniu cywilnym jest ograniczona tylko do sytuacji, gdy 

osoba je zdobywająca działała w obronie usprawiedliwionego interesu prywatnego. 

Analizując orzecznictwo sądowe, należy stwierdzić, że będą to wyjątkowe sytuacje. 

 Abstrahując od  możliwości  wykorzystania pozyskanych materiałów po-

chodzących ze wszelkiego rodzaju inwigilacji w procesie karnym czy cywilnym, dla 

wielu osób ważne jest, by czuć się bezpiecznie we własnym miejscu pracy, własnym 

mieszkaniu czy samochodzie. Nie czuć się tak, że wszystko, co powiem, może jest 

nagrywane i wykorzystane przeciwko mnie, a zatem powinienem kontrolować się. 

Mamy prawo być sobą, zachowywać się naturalnie i w kontaktach z ludźmi nawią-

zywać szczere relacje, tylko wówczas będą one dobre, wartościowe i inspirujące. 

Bez tego nigdy nie zbudujemy uczucia bliskości i poczucia więzi z innymi ludźmi.  

Pocieszające jest to, choć to małe pocieszenie, że w świecie techniki jest tak, iż 

jeśli wynaleziono urządzenia do „szpiegowania”, to skonstruowano także urządzenia 

„antyszpiegowskie”, pozwalające na wykrycie tych pierwszych. Istnieją zatem 

wszelkiego rodzaju wykrywacze podsłuchów (w tym prowadzonych w systemie 

GPS/GSM), kamer i innych tego typu urządzeń
22

.  Sami również, np. w przypadku 

komputera, możemy sprawdzić, czy nie jest  do niego podłączone urządzenie, które-

go tam nie umieszczaliśmy.   

Niewątpliwie zdobycze techniki pomagają nam w życiu, ułatwiają je, jednak jak 

widać, mogą również skomplikować je i w znaczny sposób zakłócić nasz spokój. 

Stanowi to cenę, którą musimy niestety zapłacić za postęp i rozwój nowych techno-

logii. Wszystko, co złe w relacjach międzyludzkich, wypływa jednak ze smutnej 

konstatacji, że człowiek człowiekowi nie zawsze jest przyjacielem.      

 

 

                                                             
21 Por. wyrok SN z dnia 19 października 1989 r., II CR 418/89, OSP 1990, nr 11–12, poz. 

377. 
22 Zob. http://www.podsluchy.com.pl/produkty/wykrywacze-podsluchow/index.html, do-

stępne dnia 3 grudnia 2011 r.  
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Słowa kluczowe: komunikacja międzyludzka, podsłuch telefoniczny, urządzenia 

podsłuchowe, lokalizator pojazdów,  komputer, postępowanie cywilne, postępowa-

nie karne, czynności operacyjne.  

 

Summary 

Interpersonal contacts and communication versus controlled life 

The article discusses the issue of interpersonal contacts and communication in the 

contemporary world. Due to the development of science and technology, means of 
communication developed greatly. Humans always aspired to be able to communi-

cate audio-visually at a distance. Telephone and telegraph where the first steps in 

this direction, and with the invention of radio, television, computer and the Internet 
mass communication has become possible. On the one hand, technical innovations 

enable people to engage and maintain interpersonal contacts, but on the other they 

effectively steal our privacy and destroy our trust. It cannot be forgotten that tele-

phones, audio recorders, hidden cameras, tapping devices, monitoring and computer 
spying devices have become tools in interpersonal conflicts. These devices enter the 

world of politics, family and working spaces. Records made by these devices are 

used in eliminating political enemies, in controlling a spouse or a partner, in provid-
ing evidence for infidelity in divorce cases, in the conflicts between employers and 

employees or in elimination competition, etc. The authors of this article present 

a range of choices in invigilation and present the ways in which these materials can 

be used.  

     Keywords: interpersonal communication, telephone tapping, tapping devices, 

vehicle GPS, computer, civil proceedings, criminal proceedings, operations. 
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PAULINA KOWALSKA 

KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH                    

i POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW                

CZŁOWIEKA - MIĘDZYNARODOWE                        

(UNIWERSALNE) PRAWO PRAW CZŁOWIEKA 

Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych było efektem powołania do życia Or-

ganizacji Narodów Zjednoczonych. Istniejąca dotąd Liga Narodów nie przyniosła 

spełnienia oczekiwanych względem niej nadziei, nie zapobiegała konfliktom. Zna-

czenie Ligi osłabło po klęsce poniesionej przez Francję w 1941 r., jednak oficjalne 

zakończenie działalności organizacji miało miejsce 18 kwietnia 1946 r.
1
 Ważnym 

etapem w kształtowaniu systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych miała konfe-

rencja w Jałcie
2
, zajmowała się przede wszystkim sprawami veta przysługującego 

wszystkim stałym członkom Rady Bezpieczeństwa. Jednak decydującym etapem by-

ło spotkanie w San Francisco, gdzie zdecydowano o ostatecznym kształcie przyszłej 

organizacji działającej na podwalinach Ligi Narodów
3
. Organizacja powołana na 

podstawie Karty Narodów Zjednoczonych otrzymała nazwę Narody Zjednoczone 

(ang. United States). Należy jednak zaznaczyć, że pierwotna nazwa organizacji zo-

                                                             
1 J. Dobrowolska-Polak, Globalne poszanowanie dla praw człowieka – idea czy rzeczywi-

stość, [w:] „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 1, s. 54; P. Kobza, Układy regionalne w sys-

temie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, ASPRA – JR, Warszawa 2005, 

s. 75–82.  
2 J. Reginia-Zacharski, Organizacja Narodów Zjednoczonych, [w:] Liga Narodów, ONZ, 

NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, red. P. Żurawski vel Grajewski, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 57. 
3 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemo-

we, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1999, s. 92; T. Astramowicz-Leyk, Międzynaro-

dowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyńska Wyższa Szkoła im. Józefa Ru-

sieckiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 15.  
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stała przyjęta na konferencji w Dumbarton Oaks i jest używana w niektórych artyku-

łach Karty Narodów Zjednoczonych
4
.  

Na konferencji w San Francisco przedstawiciele rządów domagali się daleko po-

suniętych ustaleń, ale zastrzeżenia wnoszone przez mocarstwa (w tym Stany Zjed-

noczone) spowodowały, że poprzestano na przyjęciu skromnych ustaleń. Konferen-

cja nie zdołała doprowadzić do ukształtowania definicji praw człowieka ani nie 

ustanowiła ich katalogu
5
. Po zakończeniu II wojny światowej doszło do konieczno-

ści zdefiniowania pojęcia ochrony  praw człowieka. Pojawiła się możliwość zade-

klarowania praw i wolności, a także równości bez względu na dzielące różnice. 

Uczestnicy konferencji zajęli się zwłaszcza zagadnieniami dotyczącymi poszanowa-

nia bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwiązywaniem konfliktów zbrojnych 

oraz określeniem zasad funkcjonowania organizacji wspólnej dla wszystkich. Po raz 

pierwszy w historii powstała organizacja obejmująca swoim zasięgiem całokształt 

stosunków międzynarodowych (wszystkie sfery życia społecznego w mniejszym lub 

większym zakresie)
6
. Ustalenia dotyczące samej ochrony praw człowieka stały się 

podstawą do tworzenia innych uregulowań prawnych w tym zakresie. Za przykład 

mogą posłużyć postanowienia zawarte w Paktach Praw Człowieka z 1966 r.
7
  

Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych rozpoczęło proces nazywany mianem 

internacjonalizacji praw człowieka
8
. Dokument swoimi założeniami nie odnosi się 

tylko do funkcjonowania organizacji, ale znajdują się w nim zasady, jakie rządzą 

społecznością międzynarodową
9
. Istotnym elementem zawartym w Karcie jest kwe-

stia członkostwa.  

Państwa biorące udział w konferencji w San Francisco nazywane są członkami 

pierwotnymi, to państwa założycielskie. Do tej grupy krajów należała również Pol-

ska. Po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej podpis pod doku-

mentem złożył ówczesny minister spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski dnia 

16 października 1945 r.
10

 Aby państwo stało się członkiem Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, musiało spełnić warunki określone w art. 4 Karty: „Do Organizacji 

Narodów Zjednoczonych mogą być przyjęte wszystkie inne państwa miłujące pokój, 

które przyjmą zobowiązania zawarte w niniejszej Karcie i zdaniem Organizacji, 

                                                             
4 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze 

Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 301. 
5 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, SCHOLAR, 

Warszawa 2009, s. 57.  
6 Ibidem. 
7 Ibidem.  
8 S. Jarosz-Żukowska, Uniwersalny system ochrony praw człowieka, [w:] Prawa człowieka 

i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, (red.) M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wydawnic-

two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 180.  
9 Ibidem.  
10 Ibidem.  
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zdolne są i pragną zobowiązania te wykonywać. Przyjęcie takiego państwa do Orga-

nizacji Narodów Zjednoczonych nastąpi decyzją Zgromadzenia Ogólnego, powzięte 

na zlecenie Rady Bezpieczeństwa”
11

. Przyjęcie nowego państwa do grona krajów 

ONZ następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na zlecenie 

Rady Bezpieczeństwa.  

W pierwotnym projekcie Karty mocarstwa przewidywały powstanie trzech orga-

nów nowej organizacji: Organizacji Ogólnej (pełniącej rolę forum, na którym można 

było omawiać problemy oraz rozwiązywać konflikty), Komitetu Wykonawczego 

(złożonego z 10 lub 11 państw, zajmującego się problemami współpracy międzyna-

rodowej z zakresu rolnictwa, ekonomii oraz ochrony socjalnej i społecznej), Komi-

tetu Czterech Policjantów (odpowiedzialnego za utrzymanie pokoju na świecie 

i bezpieczeństwa pomiędzy narodami)
12

. 

Karta Narodów Zjednoczonych nie jest uważana tylko za Konstytucję Narodów 

Zjednoczonych, nie jest tylko statutem samym w sobie. Jest aktem prawno-

międzynarodowym o zasadniczym znaczeniu. Jest to deklaracja przyjęta przez Na-

rody Zjednoczone jako gwarantująca reguły współpracy oraz stanowiąca wizję prze-

strzegania bezpieczeństwa światowego. Ponadto kontrolująca najważniejsze sfery 

życia międzynarodowego i regulująca zasady funkcjonowania ONZ. Nie ulega wąt-

pliwości, że podłoże konfliktów pomiędzy narodami jest raczej znane w wielu re-

gionach świata. Przyczyna konfliktów nie jest tajemnicą dla społeczności międzyna-

rodowej. Powszechnie wiadomo, że czynnikiem sprawczym i potęgującym antago-

nizmy najczęściej jest religia oraz ideologia.  

Dokument porusza również problem szeroko rozumianej współpracy międzyna-

rodowej
13

. Obejmuje 111 artykułów, które zostały podzielone na 19 rozdziałów. 

Karta jest bardzo klasyczną umową międzynarodową o tradycyjnej formie, dobro-

wolnie podpisaną przez państwa założycielskie ONZ. Jest otwarta do podpisu także 

przez państwa niebędące stronami organizacji oraz niebędące członkami pierwot-

nymi, ale zgadzającymi się z ideałami organizacji, jej celami  i założeniami
14

.  

Karta Narodów Zjednoczonych została spisana w pięciu językach: angielskim, 

francuskim, hiszpańskim, chińskim oraz rosyjskim. Każdy z języków jest jednako-

wo autentyczny, co nie umniejsza znaczenia żadnego z nich. Sporządzenie Karty 

w tak wielu językach miało na celu postawienie najbardziej uprzywilejowanych kra-

                                                             
11 Zob. art. 4 Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90. Tekst jest dostępny 

na oficjalnej stronie internetowej: isip.sejm.gov.pl (data pobrania 06 czerwca 2012 r.). 
12 Ibidem.  
13 E. Pawlak, A. Malkowski, Przegląd organizacji międzynarodowych, Akademia Rolnicza 

w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 132. 
14 E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 379; L. Gelberg, Prawo międzyna-

rodowe i historia dyplomatyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, 

s. 27; T. Astramowicz-Leyk, op. cit., s. 16. 
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jów świata (Wielkich Mocarstw), które w okresie powojennym manipulowały poli-

tyką światową, w skali równouprawnienia. Jeżeli udało się uzyskać consensus w 

grupie tych krajów, to możliwe było uzyskanie go w szerszym gronie (biorąc pod 

uwagę orbity wpływów)
15

. Wiadome było, że bez zgody mocarstw organizacja nie 

miała zasięgu działania. Istotne znaczenie miał fakt, że ONZ nie była wyposażona w 

możliwość podejmowania decyzji, nie była więc egzekutorem przestrzegania praw 

człowieka
16

. Depozytariuszem dokumentów ratyfikacyjnych Karty Narodów Zjed-

noczonych był Rząd Stanów Zjednoczonych
17

. 

Karta traktowana jest na zasadzie Konstytucji państw, wszystkie umowy mię-

dzynarodowe powinny pozostać w zgodzie z Kartą, tak jak wszystkie ustawy przyj-

mowane w ramach państwa nie mogą pozostać sprzeczne z obowiązującą ustawą za-

sadniczą. Zasada ta została przyjęta w art. 103 Karty: „W razie sprzeczności między 

zobowiązaniami członków ONZ, wynikającymi z niniejszej Karty, a ich zobowiąza-

niami wynikającymi z jakiejkolwiek innej umowy międzynarodowej, zobowiązania 

wynikające z Karty mają pierwszeństwo”
18

. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Karta jest podstawą prawną ONZ. 

W dokumencie odnaleźć można również regulacje dotyczące państw, które nie nale-

żą do systemu ONZ. Żaden z organów organizacji nie jest zobligowany do dokony-

wania wiążącej interpretacji Karty ani wprowadzenia kontroli legalności aktów wy-

dawanych przez inne organy na podstawie KNZ. Międzynarodowy Trybunał Spra-

wiedliwości ma pozwolenie na wydawanie niewiążącej interpretacji Karty przy wy-

dawaniu opinii doradczych
19

. Nie należy jednak Karty traktować jako aktu prawne-

go, zupełnie odmiennego od pozostałych, dotychczas przyjętych norm prawa mię-

dzynarodowego
20

. 

W Preambule Karta Narodów Zjednoczonych wyraźnie określa cele i zasady po-

wstania organizacji, zaczynając się od słów: „My ludy Narodów Zjednoczonych, 

zdecydowane – uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie 

w ciągu naszego życia wyrządziła niewypowiedziane cierpienia ludzkości, 

i przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w dostojeństwo i wartość jego 

osoby, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wiel-

kich i małych, i stworzyć warunki, w których będzie mogła panować sprawiedliwość 

i poszanowanie zobowiązań opartych na traktatach i innych źródłach prawa między-

                                                             
15 I. Gawłowicz, Wybrane organizacje międzynarodowe, „Albatros”, Szczecin 1998, s. 46. 
16 Ibidem.  
17 A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie poprawione 

i uzupełnione, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003, s. 175.  
18 Ibidem, s. 302. Zob. również art. 103, Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 nr 23 

poz. 90.  
19 A. Łazowski, A. Zawidzka, op. cit., s. 174.  
20 J. Gilas, Prawo międzynarodowe. Drugie zmienione, poprawione wydanie, „Pracownia 

Dyszycki”, Toruń 1999, s. 131. 
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narodowego, i przyczynić się do postępu społecznego i podniesienia stopy życiowej 

przy większej wolności”
21

. 

Art. 1 należy określić jako ramy funkcjonowania całej organizacji, więc podsta-

wowy kodeks prawny systemu międzynarodowego, który ukształtowany został po 

zakończeniu II wojny światowej. W tym zakresie powinny mieścić się nie tylko za-

sady funkcjonowania organizacji, ale także działania innych organizacji o zasięgu 

międzynarodowym. Działalność ONZ początkowo miała skupiać się na funkcjono-

waniu sześciu podstawowych organów: Rada Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogól-

ne, Rada Gospodarczo-Społeczna, Rada Powiernicza dla obszarów mandatowych, 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jako organ sądowy
22

 oraz Sekretariat
23

 

na czele z Sekretarzem Generalnym
24

. Siedzibą nowej organizacji stał się Nowy 

Jork, pomimo tego, że pierwsza sesja organizacji miała miejsce w Londynie w 1946 

r.
25

 

W Karcie sprawy dotyczące zapewnienia pokoju pomiędzy narodami traktuje się 

z szerokim zainteresowaniem. Uwidocznione jest to w pracach Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych oraz przyjętych przez organizację postanowieniach. Działanie 

organizacji opiera się również na zapewnieniu przyjaznych stosunków pomiędzy na-

rodami, które powinny opierać się na zasadach równouprawnienia oraz prawach do 

samostanowienia narodów. Następnym czynnikiem poruszonym w Karcie jest roz-

wiązywanie na drodze współpracy zagadnień międzynarodowych. Karta szerzej niż 

Pakt Ligi Narodów skupia uwagę na zasadach poszanowania praw człowieka, hu-

manitaryzmu, równouprawnienia narodów
26

. W dokumencie wymienione zostały 

zagadnienia o zakresie gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym. 

Szczególną uwagę w tym zakresie Karta zwraca na poszanowanie praw i godności 

człowieka, bez wzglądu na dzielące różnice, rasę, płeć, narodowość, język, system 

wyznawanych wartości. Wyrazem tego jest rozdział V Karty, który określa zasady 

powstawania i funkcjonowania Rady Gospodarczo-Społecznej
27

. 

Karta Narodów Zjednoczonych stała się podłożem, na którym ukształtowane zo-

stały kolejne regulacje dotyczące ochrony praw człowieka. Pierwszym aktem o ta-

                                                             
21 Zob. Preambuła, Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90.  
22 Zob. J. Gilas, Rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego w praktyce działalności 

ONZ, [w:] Narody Zjednoczone. Między oczekiwaniem a spełnieniem, red. T. Łoś-Nowak, 

op. cit., s. 99–169. 
23 S. Rogala, Podstawowe problemy politologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszow-

skiej, Rzeszów 1999, s. 130. 
24 Szerzej na temat Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zob. 

B. Lewandowski, Sekretarz Generalny ONZ: Kim jest, a kim być powinien?, [w:] Narody 

Zjednoczone. Między oczekiwaniem a spełnieniem, red. T. Łoś-Nowak, op. cit., s. 79–109. 
25 Ibidem.  
26 A. Michalska, Prawa człowieka w  systemie norm międzynarodowych, Państwowe Wy-

dawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1982, s. 62. 
27 Ibidem.  
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kim zasięgu stała się Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), podążająca 

w kierunku uniwersalizmu praw
28

. Następnymi dokumentami, mającymi charakter 

umów międzynarodowych, są Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych wraz 

z Pierwszym Protokołem Fakultatywnym (1966) i Pakt Praw Ekonomicznych So-

cjalnych i Kulturalnych (1966). Wymienione powyżej dokumenty nazywane są 

Międzynarodową Kartą Praw Człowieka
29

. W ślad za tymi aktami ONZ przyjęła do-

kumenty bardziej wyspecjalizowane, m.in.: Konwencja w sprawie likwidacji wszel-

kich form dyskryminacji rasowej (1966), Konwencja w sprawie likwidacji wszel-

kich form dyskryminacji kobiet (1979), Konwencja w sprawie zakazu stosowania 

tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającemu traktowania albo kara-

nia (1984), Konwencja o prawach dziecka (1989).  

Karta Narodów Zjednoczonych zawierała tylko ogólne zasady na temat ochrony 

praw człowieka, dlatego zaistniała konieczność stworzenia bardziej szczegółowego 

unormowania w tym zakresie
30

. Powstały dokumenty będące aktami prawa między-

narodowego, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią akty 

o charakterze prawa międzynarodowego, nazywane aktami generalnymi (normują 

różnorodne prawa człowieka). Druga grupa to dokumenty dotyczące grup, podmio-

tów lub wyspecjalizowanych zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka
31

. 

Karta Narodów Zjednoczonych jest dokumentem stanowiącym podstawę do 

współpracy pomiędzy narodami, honorując w pełni zasadę suwerenności państw. Na 

tym fundamencie wszystkie narody gotowe podjąć inicjatywę budują światowy sys-

tem ochrony, który jeszcze wykazuje istotne braki, ale wciąż się doskonali i rozwija. 

Luki istniejącego systemu ujawnione zostaną dopiero w praktyce. 

Drugim obok Karty dokumentem o znaczeniu uniwersalnym jest Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka. W okresie powojennym, w warunkach rywalizacji poli-

tycznej, tworzony był międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Przejawem 

tego procesu były spory dotyczące ochrony praw jednostki, znaczenia kategorii tych 

praw, zakazu ingerencji w sprawy wewnętrzne państw, roli instytucji międzynaro-

dowych. Procesy demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz upadek 

komunizmu umożliwił społeczności międzynarodowej zajęcie bardziej jednolitego 

stanowiska oraz dawał możliwość postrzegania praw człowieka jako całości składa-

jącej się z praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych 

                                                             
28 B. Orend, Human rights: concept and context, Broadview Press, Ontario 2002, s. 244;  

E. Brems, Human rights: universality and diversity, Martinus Nijhoff Publishers, Boston–

London 2001, s. 20 i n. 
29 M. Jabłoński, Międzynarodowe prawo praw człowieka i jego systemy, [w:] Prawa człowie-

ka 

i systemy ich ochrony…, op. cit., s. 174. Por. A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw 

człowieka, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 15.  
30 Ibidem, s. 16. 
31 A. Michalska, Prawa człowieka…, op. cit., s. 22. 
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i kulturalnych. Wzmocnieniu uległ także pogląd o uniwersalizacji praw człowieka
32

. 

Bezkres zbrodni dokonanych w czasie wojny wpłynął na ostateczny kształt Po-

wszechnej Deklaracji Praw Człowieka
33

.   

Konferencja założycielska w San Francisco nie przyniosła pożądanych rezulta-

tów, gdyż przedstawiała jedynie zarys sformułowań dotyczących ochrony praw 

człowieka. W 1946 r. Narody Zjednoczone wezwały Radę Gospodarczą i Społeczną 

do utworzenia Komisji Praw Człowieka ONZ. Komisja miała za zadanie nakłonić 

Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych do podjęcia prób kodyfikacji, ska-

talogowania omawianych praw
34

. Pierwszym krokiem było przygotowanie doku-

mentu o zasięgu globalnym, który umożliwiłby utworzenie katalogu praw zaakcep-

towanych przez wszystkie państwa Narodów Zjednoczonych. Deklaracja miała za-

pewnić równe prawa mężczyzn i kobiet, wolność informacji oraz eliminację wszel-

kich form ucisku bez względu na różnice. Miała być uzupełnieniem postanowień 

zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 r.
35

 Projekt dokumentu opra-

cowany został w pierwotnych założeniach przez Komisję Praw Człowieka
36

.  

Prace nad uchwaleniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prowadzone 

były w latach 1947–1948
37

. Tekst Deklaracji uchwalono w Paryżu, 10 grudnia 1948 

r., większością 48 głosów
38

. Kraje obozu radzieckiego nie zabierały głosu, w tym 

także Polska
39

 i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wraz z Arabią 

                                                             
32 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 268. Por. R. Kuźniar, Prawa człowieka i polityka 

zagranicza-przypadek Polski, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka 
w procesie globalizacji, Warszawa 2003, s. 419; K. Barcikowska-Gruchalska, Uwarunkowa-

nia realizacji koncepcji uniwersalizmu praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe” 2003, 

nr 3, s. 64. 
33 A. Redelbac, Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wo-

bec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Dom Organizatora” , Toruń 2000, s. 105. 
34 K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, MORPOL, Lublin 2001, 

s 31; T. Astramowicz-Leyk, op. cit., s. 17.  
35

 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Insty-

tut Spraw Publicznych, Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, Warszawa 2001, s. 270. 
36 Z. Resich, op. cit., s. 39. 
37 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec…, op. cit., s. 270. 
38 Szerzej na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: T. Jasudowicz, op. cit., s. 66–

67. Por. A. Przyborowska-Klimczak, op. cit., s. 134. 
39 Stanowisko Polski względem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: A. Bieńczyk-

Missala, Polska a prawa człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2005, s. 220–224. Zob. również: Przemówienie ministra spraw zagranicznych Bronisława 

Geremka na 53 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dnia 24 września 1998 

r., A/53.PV.13, s. 24 oraz Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych Janusza Stań-

czyka na 53. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1998 r., 

A/53.PV.88, s. 17–18. Por. R. Kuźniar, Prawa człowieka i polityka zagraniczna. Przypadek 

Polski, s. 408–426; K. Drzewicki, Zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie praw 

człowieka, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1998; J. Symonides, Realizacja przez 

Polskę zobowiązań międzynarodowych dotyczących praw człowieka w świetle ocen organów 
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Saudyjską (przyczyna religijna) i Republiką Południowej Afryki (polityka aparthe-

idu)
40

. Okazała się niemożliwa do przyjęcia przez państwa komunistyczne oraz naj-

bardziej konserwatywne reżimy świata, które uznały zasady Deklaracji za niezgodne 

z ich praktyką
41

. „Stosunek Polski Ludowej do doktryny praw człowieka był raczej 

wrogi, bowiem krytycy systemu komunistycznego czerpali z praw człowieka uza-

sadnienie tej krytyki. W PRL Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie była sze-

roko dostępna (pierwszy raz wydrukowano ją dopiero 9 lat po przyjęciu, w 1957 ro-

ku). Kiedy na mocy ustaleń Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

Polska ratyfikowała Pakty Praw Człowieka, w Dziennikach Ustaw ukazały się same 

komunikaty o ratyfikacji, bez tekstu”
42

. Deklaracja miała stanowić podstawę cywili-

zowanych stosunków politycznych na skalę krajową i międzynarodową
43

. 

Deklaracja była pierwszym aktem ujmującym w uniwersalny sposób prawa jed-

nostki w systemie ONZ. Nie była jednak dokumentem mającym moc obowiązującą 

w znaczeniu normy prawa międzynarodowego
44

. Od pierwszych dni istnienia Dekla-

racja nie miała prawnie wiążącego charakteru, jednak nie ulega wątpliwości, że mia-

ła ona doniosłe znaczenie
45

. Stała się punktem wyjścia kolejnych rezolucji z zakresu 

ochrony praw człowieka, uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne, Radę Gospo-

darczo-Społeczną, Radę Bezpieczeństwa oraz Radę Powierniczą. Powszechna De-

klaracja ma wpływ na administrację, ustawodawstwo oraz władzę sądowniczą. Za-

początkowała powstanie Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, była inspiracją 

dla dalszych uregulowań prawnych z zakresu ochrony praw człowieka
46

. 

Następstwem powstania Deklaracji było wezwanie państw-członków do opubli-

kowania tekstu Deklaracji. Miało to na celu rozpowszechnienie dokumentu, obja-

śnienie jego treści w szkołach i placówkach oświatowo-naukowych, bez uwzględ-

nienia statusu politycznego kraju albo terytorium. Na uchwalenie Deklaracji miały 

duży wpływ wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej. Po rozpo-

                                                                                                                                                             
traktatowych, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2001; J. Symonides, Polska w euro-

pejskich systemach ochrony praw człowieka, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2002. 
40 Polska w 1948 r. była jednym z ośmiu krajów, które wstrzymały się od głosu przy głoso-

waniu nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka – podobnie zachował się Związek Ra-
dziecki i pozostali jego satelici, a także Arabia Saudyjska, która nie była w stanie zaakcep-

tować wolności zmiany religii gwarantowanej w Deklaracji, a także RPA, gdzie w 1948 r. 

zaczynało się budowanie systemu apartheidu. 
41 W. Roszkowski, op. cit., s. 35. 
42 W. Makowski, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ma 59 lat, www.wiadomosci. 

ngo.pl, (data pobrania 09 maja 2012 r.).  
43 W. Roszkowski, op. cit., s. 35.  
44 S. Jarosz-Żukowska, op. cit., s. 181. Por. R. Kuźniar, Prawa człowieka…, op. cit., s. 59–

60.  
45 J. Symonides, Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa 

1977, s. 33–36. 
46 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 270–271.  
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wszechnieniu świadectw zbrodni, jakie stały się udziałem Niemiec, uznano, że pra-

wa opisane w przyjętej wcześniej Karcie Narodów Zjednoczonych są sformułowane 

dość lakonicznie, nie obejmują problematyki w całości. Znaczącą rolę w utworzeniu 

Deklaracji Praw Człowieka odegrał Kanadyjczyk John Peters Humphrey, dyrektor 

Wydziału Praw Człowieka w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Wpływ na powstanie Deklaracji miał również René Cassin, pochodzący z Francji 

humanista, prawnik i uczony. W czasie pracy nad tekstem dokumentu dokładnie 

analizował projekty konferencji i stowarzyszeń, przemówienia mężów stanu, publi-

kacje wybitnych prawników i polityków. Zawdzięczano mu koordynację strony 

prawnej i filozoficznej dokumentu. René Cassin został laureatem Pokojowej Nagro-

dy Nobla w 1968 r. Do ostatecznego kształtu tekstu przyczyniła się Eleonora Ro-

osevelt, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka. Dzięki zaangażowaniu organiza-

cyjnemu i mediacyjnemu w większym stopniu przyczyniła się do ostatecznego 

kształtu Deklaracji. Nad projektem dokumentu, oprócz rządów państw, czuwali 

również przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych
47

. 

Wszechstronne zainteresowania i różnorodne wykształcenie grupy redakcyjnej 

miało wpływ na uniwersalny charakter. Dzięki wysiłkom pracowników redakcji 

udało się stworzyć ogólne zasady, na których opierają się prawa człowieka
48

. Pod-

czas prac nad uchwaleniem dokumentu pojawiła się kwesta sporna, wywołująca ży-

wą dyskusję nad prawami mającymi być przedmiotem dokumentu. Dyskusja miała 

miejsce na płaszczyźnie pomiędzy krajami socjalistycznymi a liberalnymi. Osta-

tecznie zdecydowano się na kompromis, uwzględniając w Karcie katalog praw oso-

bistych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Gotowy projekt 

dokumentu został przedstawiony do akceptacji Radzie Gospodarczej i Społecznej 

w 1948 r., a następnie  rozpatrzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
49

. 

Na bazie Deklaracji w 1966 r. uchwalono Międzynarodowe Pakty Praw Czło-

wieka, które jako umowy międzynarodowe od początku obowiązywały wszystkie 

państwa-strony, jednak nie stanowiły ochrony praw człowieka w tak szerokim ro-

zumieniu. Deklaracja do dziś jest podstawą systemu ochrony praw człowieka Orga-

nizacji Narodów Zjednoczonych
50

. 

Formalnie Deklaracja składa się z  Preambuły i 30 artykułów. Zakres przedmio-

towy Deklaracji obejmuje kilka wspomnianych już grup i wolności: prawa osobiste 

(jako prawa fundamentalne), prawa polityczne (jako prawa obywatelskie), prawa 

                                                             
47 R. Kuźniar, op. cit., s. 59; M. Freeman, Liberal Democracy and Minority Rights, [w:] 

A. Pollis,  

P. Schwab, Human rights: new perspectives, new realities, Lynne Rienner Publishers, Boul-

der 2000, s. 31–32. 
48 S. Sagan, op. cit., s. 61. Por. R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 270. 
49 T. Astramowicz-Leyk, op. cit., s. 19; T. Astramowicz-Leyk, Uniwersalizacja praw czło-

wieka – początek drogi, „Szkice Humanistyczne” 2006, nr 3/4, s. 25–28.  
50 R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., s. 270–271.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cassin
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ekonomiczne, socjalne i kulturalne
51

. Do praw i wolności osobistych można zaliczyć 

m.in.: prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, zakaz niewolnictwa, zakaz tortur 

lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego karania lub traktowania, równość 

wobec prawa, prawo do jednakowej ochrony prawnej, prawo do ochrony sądowej, 

prawo do rzetelnego sądu, zasada domniemania niewinności, prawo do obrony 

i publicznej rozprawy, prawo do prywatności, prawo do poszanowania życia rodzin-

nego, prawo do ubiegania się o azyl, prawo do utrzymania tajemnicy koresponden-

cji, prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania, prawo do opuszczania 

państwa i powrotu, prawo do zawierania małżeństwa, równe prawa kobietyi męż-

czyzny w małżeństwie, prawo własności, wolności myśli, sumienia i wyznania
52

. 

Osobną grupę stanowią prawa i wolności polityczne (inaczej publiczne). Są to 

m.in. prawo do obywatelstwa, wolność zgromadzania się i stowarzyszania, wolność 

słowa, prawo do brania udziału w rządzeniu krajem, możliwość dostępu do funkcji 

publicznych i demokratycznych wyborów
53

. 

Karta zawiera ponadto katalog praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. 

Zaliczyć do tego katalogu można m.in.: prawo do pracy, prawo do godziwego wy-

nagrodzenia za pracę, prawo do ochrony przed bezrobociem, prawo do zakładania 

i przystępowania do związków zawodowych, prawo do urlopu, prawo do zapewnie-

nia godziwego poziomu życia, prawo do opieki medycznej, prawo do zabezpiecze-

nia społecznego, prawo matki i dziecka, prawo do bezpłatnej nauki na poziomie 

podstawowym, prawo do kultury
54

. 

Deklaracja nie przewiduje żadnych środków kontroli swoich postanowień. Nie 

mówi, w jaki sposób mają być realizowane. W tym zakresie pozostawia krajom 

wolność w doborze metod i zasad ich respektowania. Realizacją zadań związanych 

z przestrzeganiem praw człowieka zajmują się organy ONZ, np. Rada Bezpieczeń-

stwa, Rada Społeczno-Gospodarcza, Wysoki Komisarz do spraw Praw Człowieka
55

. 

Tekst dokumentu został  przetłumaczony na 360 języków. Istnieje w sześciu ofi-

cjalnych językach Organizacji Narodów Zjednoczonych: arabskim, chińskim, an-

gielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, którymi posługują się miliardy lu-

dzi
56

. 

Charakter prawno-międzynarodowy dokumentu niejednokrotnie był przedmio-

tem sporów. Według jednych autorów Deklaracja jest dokumentem niewiążącym. 

Inni sądzą, że korzystanie z niej w praktyce międzynarodowej doprowadza do trak-

towania jej jako elementu prawa zwyczajowego. Pomimo wielu antagonizmów 

                                                             
51 S. Jarosz-Żukowska, op. cit., s. 182. Por. A. Michalska, op. cit., s. 23; R. Bierzanek, 

J. Symonides, Międzynarodowa ochrona…,  op. cit., s. 270; R. Kuźniar, op. cit., s. 61. 
52 S. Jarosz-Żukowska, op. cit., s. 182. 
53

 Ibidem.  
54 Ibidem.  
55 Ibidem, s. 182–183. 
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wszyscy autorzy Deklaracji wyrażają przekonanie, że jest ona dokumentem po-

wszechnym, posiadającym duże znaczenie dla ochrony praw człowieka 

i podstawowych wolności
57

. Dzięki Deklaracji standardy dotyczące ochrony praw 

człowieka znalazły uznanie w szerokim stopniu na arenie międzynarodowej 

i zaczęły być respektowane w wielu rejonach świata. Dokument jest ukłonem w kie-

runku kompromisu i ważnym krokiem w dojrzewaniu świadomości moralnej społe-

czeństwa
58

. 

Od początku istnienia do momentu uchwalenia Paktów Praw Człowieka Dekla-

racja była szczytowym osiągnięciem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszyst-

kie rezolucje uchwalone w późniejszym okresie odwołują się do Powszechnej De-

klaracji Praw Człowieka. Dokument wiąże poszczególne organy systemu Narodów 

Zjednoczonych w toku wykonywania przez nie przewidzianych statutem zadań. 

Znajduje to odzwierciedlenie w praktyce organizacji
59

. Deklaracja jest katalogiem 

praw wspólnych dla wszystkich, jednak nie stanowi ich kontroli międzynarodowej 

nad przestrzeganiem swoich postanowień. Jest dokumentem, który wytycza standar-

dy, jednak mogła być odebrana różnorodnie, stała się  programem, który może być 

zrealizowany w przyszłości
60

. 
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ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, katalog praw, Karta Narodów Zjed-
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Summary 

United Nations Charter and Universal Declaration of Human Rights- interna-

tional(universal) law of human rights 

The actual dissemination of a concept of a universal protection of human rights and 

freedoms happened only once II World War was concluded. United Nations played 

an important role in this process by formulating a catalogue of rights and freedoms, 
expressed mainly in two documents, United Nations Charter and Universal Declara-

tion of Human Rights. The latter, although it did not have legal force, has become a 

determinant in terms of constitutions of democratic states. Subsequent acts of this 
organisation, being of international nature, have built an elaborate system of human 

rights protection and to a large extent refer to United Nations Charter and Universal 

Declaration of Human Rights. 

Keywords: United Nations, United Nations Charter, Universal Declaration of Hu-
man Rights, catalogue of rights  

                                                             
57 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, op. cit., s. 18. 
58 R. Bierzanek. J. Symonides, op. cit., s. 267. 
59 Z. Resich, op. cit., s. 29. 
60 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. Rybczyńska, op. cit., s. 123. 
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JACEK CHEDA 

WPŁYW                                                                                   

SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO                                                       

NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI              

PUBLICZNEJ W POLSCE 

 Skala oddziaływania administracji publicznej na obywateli jest bardzo duża. 

Stosunki administracyjno-prawne, które powstają pomiędzy obywatelami a organa-

mi administracji publicznej, charakteryzują się nierównorzędnością. Obywatel co do 

zasady jest stroną słabszą, dlatego też konieczne jest istnienie takiego systemu, który 

zapewni mu ochronę w relacjach z organami administracji publicznej. Podstawo-

wym elementem tego systemu jest zapewnienie stronom prawa do dwukrotnego 

rozpatrzenia sprawy administracyjnej. Jednak dopiero zapewnienie możliwości we-

ryfikacji rozstrzygnięć przez niezawisły sąd daje obywatelom gwarancję, że roz-

strzygnięcie podjęte przez organ administracji w jego sprawie będzie podlegało 

obiektywnej kontroli. Możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na po-

wyższe rozstrzygnięcie jest czynnikiem obiektywizującym rozstrzygnięcie. Stoso-

wanie sądowej ścieżki weryfikacji decyzji administracyjnych z jednej strony zapew-

nia obywatelom możliwość dochodzenia swoich praw w sporze z organem admini-

stracji, z drugiej zaś stanowi silny bodziec zapobiegający wydawaniu przez organy 

administracji publicznej „niewłaściwych”, niezgodnych z prawem rozstrzygnięć. 

Jest swoistego rodzaju czynnikiem prewencyjnym. Podkreślić jednak należy, że są-

dy administracyjne zajmują się także sprawami, których rozstrzygnięcie bezpośred-

nio służy ochronie interesu organów administracji publicznej, w szczególności orga-

nów jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tu w szczególności o rozpatrywa-

nie spraw dotyczących rozstrzygania sporów o właściwość między organami jedno-

stek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi 
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oraz spraw dotyczących stosowania wobec organów jednostek samorządu terytorial-

nego środków nadzoru.  

  Celem opracowania jest ukazanie istoty sądowej kontroli działania admini-

stracji, jej genezy, stanu aktualnego oraz organów, które ją obecnie realizują, a także 

wskazanie, jak istotną rolę odgrywa ona w sprawnym funkcjonowaniu administracji 

publicznej w naszym kraju.  

Istotą sądowej kontroli administracji jest ochrona wolności i praw jednostki 

(podmiotów prawa) w stosunkach z administracją publiczną oraz budowanie 

i utrwalanie zasady państwa prawa i wyprowadzanych z niej standardów. Podsta-

wową funkcją sądownictwa administracyjnego jest ochrona praw podmiotowych 

jednostki. Przyjęcie tej funkcji wypływa z założeń systemu weryfikacji administracji 

publicznej w państwie prawa, co ma związek z realizacją zasady praworządności
1
. 

Sądowa kontrola administracji, stanowiąca jedną z fundamentalnych zasad demokra-

tycznego państwa prawa, wywodzi się z tego systemu wartości, w którym jednostka 

zajmuje centralne miejsce
2
. Odnosząc się do zasady państwa prawa, Trybunał Kon-

stytucyjny wskazał, że zasada dostępu obywateli do sądu w celu umożliwienia im 

obrony interesów przed niezawisłym sądem, kierującym się wyłącznie obowiązują-

cym prawem, jest jednym z fundamentalnych założeń tego państwa. Trybunał wska-

zywał, że prawo jednostki do rzetelnego i publicznego procesu, w którym są roz-

strzygane prawa jednostki o charakterze administracyjnym i cywilnym, wynika z za-

sady państwa prawa
3
. Odnosząc się do zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r.
4
, należy stwierdzić, że zasada sądowego wymiaru sprawie-

dliwości ma doniosłe znaczenie dla gwarancji praworządności oraz ochrony praw 

i wolności obywateli
5
. 

Realizowanie przez sąd administracyjny prawa do sądu w sprawach administra-

cyjnych należy postrzegać między innymi jako konsekwencję zasady podziału władz 

zastrzegającej sprawowanie administracji na rzecz organów władzy wykonawczej
6
. 

Podstawową formą, w jakiej sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności 

                                                             
1 B. Adamiak, Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyj-

nego. Polski model  
   sądownictwa administracyjnego , Lublin 2003, s. 21–22.  
2 P. Przybysz, Sądowa kontrola administracji a prawa człowieka, [w:] Administracja i prawo 

administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia – Materiały Konferencji Katedr Prawa 

i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, 

s. 383. 
3 Wyrok TK z  dnia 7 stycznia 1992 r., K 9/91 i z dnia 25 lutego 1992 r., K 3/91. 
4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 

483, zwana dalej w skrócie Konstytucją RP.  
5 J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., 

Wrocław 1998, s. 275. 
6 L. Garlicki, Komentarz do art. 184 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Komentarz, t. IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 7. 
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administracji publicznej, jest wymierzanie sprawiedliwości przez wiążące rozstrzy-

ganie sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub 

podmiot podobny. Tym samym treść i zakres działalności sądów administracyjnych 

muszą być ukształtowane w sposób zapewniający prawidłowe wymierzanie spra-

wiedliwości, czyli także prawo do sądu, wynikające z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 

Konstytucji RP. W tej perspektywie art. 184 dookreśla proceduralne aspekty prawa 

do sądu, można więc mówić o funkcji gwarancyjnej tego przepisu
7
. 

Tradycje polskiego sądownictwa administracyjnego sięgają początków XIX w. 

W Konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r. była zapowiedź powołania „są-

downictwa sporów administracyjnych”, którą w późniejszych aktach prawnych zre-

alizowano ściśle według francuskiego wzoru, powołując rady prefekturalne jako or-

gany pierwszej instancji oraz nadające Radzie Stanu kompetencje sądu administra-

cyjnego drugiej instancji. Z wieloma zmianami i przerwami w działaniu ten model 

rozstrzygania sporów administracyjnych przetrwał w Królestwie Polskim aż do 1867 

r., kiedy to w toku likwidacji odrębności ustrojowych zniesiono Radę Stanu
8
.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. podjęto prace nad stworzeniem sądow-

nictwa administracyjnego na terenie naszego kraju. Zapowiedź utworzenia sądow-

nictwa administracyjnego nastąpiła w Konstytucji z 1921 r. Artykuł 73 Konstytucji 

z 1921 r. stanowił, że do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie 

administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej osobna ustawa powoła sądow-

nictwo administracyjne, oparte w swojej organizacji na współdziałaniu czynnika 

obywatelskiego i sędziowskiego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na 

czele. Realizacja zapisu Konstytucji nastąpiła wraz z wejściem w życie przepisów 

ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym
9
. 

Kompetencja NTA była określona klauzulą generalną, ograniczoną enumeracją ne-

gatywną. Do zaskarżenia aktu administracyjnego uprawniony był każdy, kto twier-

dził, że naruszono jego prawo lub że obciążono go obowiązkiem bez podstawy 

prawnej
10

. Należy jednak zauważyć, że wprowadzone postępowanie sądowo-

administracyjne było jednoinstancyjne, co stało w sprzeczności z treścią wspomnia-

nego art. 73. Najwyższy Trybunał Administracyjny zasadniczo poddawał kontroli 

wszystkie sprawy administracyjne. Wyjątki od tej zasady określone były w ustawie. 

                                                             
7 L. Garlicki, Komentarz do art. 184 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 6. 
8 Szerzej: W. Witkowski, Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim 

i Królestwie Polskim 1807–1867, Warszawa 1984, s. 13–23. 
9 Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, tekst jedn. 

Dz.U. z 1926 r. Nr 68, poz. 400. 
10 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, 

M Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, 

Warszawa 2000, s. 375. 
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Trybunał posiadał kompetencje kasacyjne i dokonywał kontroli w oparciu o kryte-

rium legalności. 

Po II wojnie światowej nie doszło do reaktywacji Najwyższego Trybunału Ad-

ministracyjnego. Wprawdzie w 1944 r. przepisy ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lu-

tego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej 

Polskiej
11

, zwanej Małą Konstytucją, zostały uznane za podstawę działania organów 

państwowych, ale nie reaktywowano wielu instytucji ustanowionych w tej konstytu-

cji, nie reaktywowano również Trybunału Administracyjnego
12

.  

Sądownictwo administracyjne odtworzono w Polsce dopiero w roku 1980. 

Uchwalono wówczas ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Admi-

nistracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
13

. 

Zakres działania NSA był jednak ograniczony do spraw wyraźnie wyliczonych 

w ustawie. Kolejnym ważnym wydarzeniem w procesie przebudowy sądownictwa 

administracyjnego w Polsce było reaktywowanie samorządu terytorialnego oraz 

przemodelowanie administracji rządowej w terenie. Nastąpiło to na mocy przepi-

sów: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
14

, ustawy z dnia 22 

marca 1990 r.o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
15

, ustawy 

z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmia-

nie niektórych ustaw
16

 oraz ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego
17

. Wskutek zmiany systemu NSA poddawał kon-

troli wszystkie decyzje administracyjne (nieliczne wyjątki wymienione zostały 

w ustawie). Szczególne znaczenie ustrojowe miało reaktywowanie na poziomie 

gmin samodzielnego, wyposażonego w osobowość prawną i własne dochody samo-

rządu terytorialnego, co w znacznym stopniu przybliżyło administrację obywatelom. 

Wprowadzono jednak pewne instrumenty umożliwiające kontrolę działalności gmin. 

                                                             
11

 Ustawy konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 

organów Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 18, poz. 71. 
12 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wy-

dawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 79.  
13 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. Nr 4, poz. 8 z późniejszymi zmia-

nami. 
14 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 16, poz. 95 z póź-

niejszymi zmianami. 
15 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r.o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, 

Dz.U. Nr 21, poz. 123. 
16 Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie nie-

których ustaw Dz.U. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami. 
17 Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjne-

go, Dz.U. Nr 34, poz. 201. 
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Ustanowiono sądową kontrolę nad działalnością uchwałodawczą gmin oraz nadzór. 

W związku z powyższym NSA uzyskał prawo do rozpatrywania skarg na uchwały 

gminy, co wzmacniało ochronę interesów obywateli oraz skarg na rozstrzygnięcia 

organów nadzorczych nad samorządem, co z kolei wzmacniało pozycję organów 

gminy i ich związków. Sądowi powierzano również rozstrzyganie sporów kompe-

tencyjnych między organami samorządu terytorialnego a terenowymi organami ad-

ministracji rządowej.  

Kolejny etap przebudowy sytemu sądownictwa administracyjnego w naszym kra-

ju nastąpił wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym
18

. Ustawa określała organizację sądu, zakres jego działania oraz 

przebieg postępowania sądowo-admnistracyjnego. W dalszym ciągu postępowanie 

sądowo-administracyjne było jednoinstancyjne, chociaż w celu usprawnienia pracy 

sądu oraz jego większej dostępności powołano środki zamiejscowe.  

Kluczowym momentem tworzenia dwuinstancyjnego sądownictwa administra-

cyjnego było wejście w życie Konstytucji RP. W art. 175 ustawy ustawodawca wy-

mienił sądy administracyjne obok Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów 

wojskowych, określając w ten sposób polski wymiar sprawiedliwości. W systemie 

tym można wyodrębnić dwa typy sądów szczególnych (sądy wojskowe i sądy admi-

nistracyjne). Zapis ten oznacza zakaz tworzenia jakichkolwiek innych sądów szcze-

gólnych
19

. Wyodrębnione sądy administracyjne uzyskały swoją pozycję prawną oraz 

własne kompetencje. W myśl art. 184 Konstytucji RP sądy administracyjne sprawu-

ją wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. 

Obejmuje ona również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samo-

rządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rzą-

dowej. Dlatego też kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez 

NSA oraz inne sądy administracyjne powinna obejmować wszystkie działania orga-

nów administracji publicznej, które bezpośrednio lub pośrednio wywołują skutki 

w sferze praw i wolności obywatela
20

. W ustawie zasadniczej zagwarantowano co 

najmniej dwuinstancyjne postępowanie sądowo-administracyjne (art. 175 ust. 1). 

W pierwszej instancji skargi rozstrzygają sądy wojewódzkie, w drugiej NSA.  

Warunkiem wstępnym realizacji konstytucyjnego prawa do sądu jest zapewnie-

nie drogi sądowej przez ustawodawcę zwykłego. Realizacja postanowień Konstytu-

cji RP nastąpiła wraz z wejściem w życie dwóch ustaw: ustawy z dnia 25 lipca 

                                                             
18Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. Nr 74, poz. 

368 z późniejszymi zmianami. 
19 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007, s. 332–

335.  
20 J. Boć (red.), Konstytucje…, op. cit., s. 283.  
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2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
21

 oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
22

. Na mocy prze-

pisów tych ustaw powołano wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrujące sprawy 

w pierwszej instancji. NSA stał się sądem drugiej instancji. Zatem w obowiązują-

cym stanie prawnym sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych roz-

poznają w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne. Natomiast NSA 

sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w za-

kresie orzekania w trybie określonym ustawami, a w szczególności rozpoznaje środ-

ki odwoławcze od orzeczeń tych sądów, podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnie-

nia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy in-

nych ustaw. Odstępstwo od tej zasady przewiduje art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 

czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-

stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
23

. W myśl zapisu tego artykułu je-

żeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem admini-

stracyjnym lub NSA – właściwy do jej rozpoznania jest NSA. W  tym zakresie NSA 

przysługują kompetencje charakterystyczne dla sądu pierwszej instancji. Należy za-

tem zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy w pełni odzwierciedlają strukturę 

sądownictwa administracyjnego określonego w art. 175 Konstytucji RP. 

Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej może być spełnio-

ne jedynie przez badanie zgodności zaskarżonych decyzji z prawem
24

. Dlatego też, 

tak jak i w poprzednim stanie prawnym, sądy administracyjne nie badają sprawy 

merytorycznie. Należy takie rozwiązanie uznać za właściwe i zgodzić się z poglą-

dem, że przyznanie sądom administracyjnym kompetencji do merytorycznego roz-

poznania doprowadziłoby do wyręczania administracji publicznej w realizacji po-

wierzonych zadań
25

. W myśl art. 1 § 1 p.u.s.a. wynika, że sąd administracyjny został 

powołany do kontroli działalności organów administracji publicznej, a zatem kon-

troli działalności organów państwa (organów administracji rządowej, jak i innych 

organów państwa wykonujących administrację publiczną) oraz organów samorzą-

dowych wykonujących administrację publiczną. Przedmiotem kontroli sądu admini-

stracyjnego jest zatem kontrola władczych działań organów państwa oraz organów 

                                                             
21 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U. Nr 153, 

poz. 1269 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.u.s.a. 
22 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-

nymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.  
23Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 

sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz.U. Nr 179, poz. 1843 

z późniejszymi zmianami. 
24A. Józefowicz, Problem rozstrzygania sporów kompetencyjnych, PL z 2004 r., nr 4, s. 28.  
25 T. Woś, Reforma sądownictwa administracyjnego – projekty dalekie od ideału, „Państwo 

i Prawo” 2001, z. 7, s. 31. 
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wspólnot samorządowych
26

. Dlatego też funkcja kontrolna działalności administracji 

publicznej jest decydująca dla określenia natury polskiego sądownictwa administra-

cyjnego. Sądy administracyjne posiadają zasadniczo charakter sądów kasacyjnych. 

Są one uprawnione do badania wydanych przez organy administracji publicznej ak-

tów oraz podjętych czynności.  

W myśl art. 3 § 2. p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez 

sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 

1) decyzje administracyjne, 

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy 

zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzy-

gające sprawę co do istoty, 

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, 

na które służy zażalenie, 

4) inne niż określone wyżej akty lub czynności z zakresu administracji pu-

blicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, 

5) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywi-

dualnych sprawach, 

6) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego 

i terenowych organów administracji rządowej,  

7) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż 

określone punkt wyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji 

publicznej,  

8) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialne-

go, 

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. 

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw 

szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepi-

sach. 

Jak już była mowa, przepisy p.u.s.a. (art. 1 § 1) oraz p.p.s.a. (art. 4) obejmują 

również rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między 

wskazanymi w tych przepisach organami administracji publicznej. Rozstrzyganie 

sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu te-

rytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami 

a organami administracji rządowej, o których mowa w art. 1 § 1 p.u.s.a., mieści się 

w zakresie konstytucyjnej regulacji właściwości sądów administracyjnych.  

                                                             
26 B. Adamiak, O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądo-

wym, „Państwo i Prawo” 2006, z. 11, s. 44. 
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Sporem o właściwość (sporem kompetencyjnym) jest sytuacja, w której zachodzi 

rozbieżność poglądów między organami co do upoważnienia do rozpatrzenia 

i rozstrzygnięcia tej samej sprawy administracyjnej, przy czym o tożsamości sprawy 

można mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z identycznością jej podmiotów, 

przedmiotu (czyli węzła praw i obowiązków) oraz podstawy prawnej i faktycznej
27

. 

W piśmiennictwie podkreśla się, że przez pojęcie sporu kompetencyjnego należy ro-

zumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy jednocześnie uważają się za 

właściwe do konkretnej sprawy albo każdy z nich uważa się za niewłaściwy do zała-

twienia tej sprawy
28

. Istota sporu kompetencyjnego polega na tym, że sprawa, w któ-

rej powstał spór kompetencyjny, musi mieć charakter sprawy z zakresu administracji 

publicznej, musi być zindywidualizowana, należeć do spraw rozstrzyganych w dro-

dze decyzji administracyjnej, a wśród organów uczestniczących w postępowaniu 

przed sądem w sprawie o rozstrzygnięcie sporu musi brać udział organ właściwy do 

jej załatwienia. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że spór zachodzi w takiej sytu-

acji prawnej, kiedy istnieje materialnoprawna podstawa do załatwienia przez organ 

administracji publicznej określonej sprawy administracyjnej
29

.  

Sądy administracyjne są też właściwe do rozpatrywania skarg na akty nadzoru 

nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. Idea decentralizacji 

władzy publicznej poprzez samorząd terytorialny stanowi istotną zasadę konstytu-

cyjną. Jeśli stwierdzenie to połączy się z innymi normami Konstytucji RP, wskazu-

jącymi na rolę, jaką powinien odgrywać i jaką zaczyna odgrywać samorząd teryto-

rialny w naszym kraju, potrzeba instytucji nadzoru nad działalnością jednostek sa-

morządu terytorialnego powinna stać się oczywista
30

. Kwestie szczegółowe doty-

czące nadzoru regulują ustawy ustrojowe odnoszące się do poszczególnych jedno-

stek samorządu terytorialnego, a mianowicie: ustawa o samorządzie gminnym
31

, 

ustawa o samorządzie powiatowym
32

, ustawa o samorządzie województwa
33

. W tym 

miejscu chciałbym nadmienić, że przepisy o nadzorze nad powiatami i gminami sto-

suje się odpowiednio do związków i porozumień powiatów oraz związków 

                                                             
27 T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi.   Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 94. 
28 J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsza-

wa 2004, s. 34. 
29 Postanowienia NSA z 14 grudnia 2005 r., II OW 79/05, ONSAiWSA z 2006 r., Nr 3, poz. 

75; z 27 kwietnia 2007 r.,    II OW 10/07, ONSAiWSA 2008, nr 2, poz. 30 
30 H. Izdebski, Samorząd terytorialny – podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006, 

s. 290. 
31 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.  Nr 16  poz. 95 z później-

szymi zmianami, w skrócie  – u.s.g. 
32 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. Nr 142, poz. 1592 

z późniejszymi zmianami.  
33 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 142, poz. 1590 

z późniejszymi zmianami. 
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i porozumień międzygminnych. Jednak należy tu zaznaczyć, iż w sprawach związ-

ków i porozumień międzygminnych, wykraczających poza granice województwa, 

organy nadzorcze działają w zakresie swojej właściwości miejscowej i za pośrednic-

twem organów nadzorczych właściwych ze względu na siedzibę władz związku lub 

porozumienia, chyba że statut związku lub porozumienie przekazuje uprawnienia 

nadzorcze Prezesowi Rady Ministrów (art. 99 ust. 2 u.s.g.). Natomiast art. 76 ust. 

3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż nadzór nad związkiem powiatów 

sprawuje wojewoda właściwy dla siedziby związku. We wskazanych wyżej aktach 

prawnych zdefiniowane zostały nie tylko organy nadzoru nad samorządem, ale także 

środki nadzoru, jakie te organy mogą stosować w odniesieniu do wskazanych rów-

nież w tych ustawach organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozstrzygnięcia
34

 organów nadzorczych podlegają zaskarżeniu do sądu administra-

cyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. 

Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych stanowi gwarancję prawnej samodziel-

ności gminy
35

, powiatu i województwa samorządowego. Do złożenia skargi są 

uprawnione: województwo, powiat lub gmina, których interes prawny, uprawnienie 

albo kompetencja zostały naruszone. Do postępowania w tych sprawach stosuje się 

odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywi-

dualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Rozstrzygnięcia nadzorcze 

stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia 

lub odrzucenia skargi przez sąd. Postępowania sądowe, o których wyżej mowa, 

wolne są od opłat sądowych. Prawo do zaskarżania przez wspólnoty samorządowe 

aktów nadzoru do sądu administracyjnego nie  jest obwarowane przesłanką wezwa-

nia do usunięcia naruszenia prawa. Przesłankę tę wyłącza art. 102a ustawy o samo-

rządzie gminnym, art. 90a ustawy o samorządzie powiatowym, art. 88a o samorzą-

dzie województwa. Nie dotyczy to zaskarżenia do sądu administracyjnego uchylenia 

przez wojewodę uchwały i wydania w to miejsce zarządzenia. Przesłanką dopusz-

czalności skargi jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
36

.  

  Do rozstrzygania powyższych spraw właściwe są sądy wojewódzkie. Dele-

gacja do rozstrzygania tych spraw wynika z art. 13 p.p.s.a. Na podstawie § 1 tego ar-

tykułu wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowo-

administracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość NSA. 

Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego 

obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działal-

ność została zaskarżona (art. 13 § 2 p.p.s.a). Właściwość NSA określona została 

                                                             
34 Szerzej na temat środków nadzorczych: J. Cheda, Nadzór nad samorządem terytorialnym 

w świetle obowiązującego ustawodawstwa, „Przegląd Humanistyczny”, Szczecińska Szkoła 

Wyższa Collegium Balticum z 2009 r., nr 2, s. 185–193.  
35 E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, s. 90. 
36 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie…, op. cit., s. 381. 
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w art. 15 p.p.s.a. Sąd ten rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich 

sądów administracyjnych, podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepi-

sów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień 

prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowo-

administracyjnej, rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samo-

rządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory 

kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej, 

rozpoznaje także inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy odrębnych 

ustaw. 

Rozstrzygnięcie sprawy przez sąd pierwszej instancji odbywa się po przeprowa-

dzeniu postępowania wszczętego przez sąd na podstawie skargi złożonej przez stro-

nę (po wyczerpaniu środków zaskarżenia) lub przez prokuratora, Rzecznika Prawa 

Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka (art. 52. § 1 p.p.s.a.). Skargę, na pod-

stawie art. 53 § 1 p.p.s.a., wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżące-

mu rozstrzygnięcia w sprawie. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do NSA, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 173 

§ 1 p.p.s.a.)
37

. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw 

Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia 

z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wy-

rok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzecze-

nia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 p.p.s.a.). 

Orzeczenia sądu administracyjnego, w razie uwzględnienia skargi, rozstrzygają 

o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu oraz zobowiązują or-

gan administracji do określonego zachowania się w toku dalszego załatwiania spra-

wy. Warto wspomnieć, iż aby w postępowaniu umożliwić stronom wypracowanie 

kompromisu, ustawodawca wprowadził szczególny etap postępowania sądowego, 

jakim jest postępowanie mediacyjne
38

. Postępowanie to służy stronom do takiego 

wyjaśnienia sprawy, które umożliwi rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z ich oczeki-

waniami, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Postępowanie to może 

być prowadzone na wniosek stron, ale także bez ich zgody, przed rozpoczęciem roz-

prawy. Brak dokonania ustaleń przez strony stanowi podstawę do przeprowadzenia 

rozprawy i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.  

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji może złożyć 

skargę kasacyjną do sądu drugiej instancji. Należy pamiętać, że ustawodawca nie 

                                                             
37 Dotyczy to m.in. przypadków, w których NSA rozstrzyga sprawę tak jak organ pierwszej 

instancji (badanie skargi na przewlekłość postępowania przed wojewódzkim sądem admini-

stracyjnym lub NSA). 
38 Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s. 150. 
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przewidział możliwości rozpoznawania skargi kasacyjnej bądź zażalenia od orze-

czeń wydanych przez NSA. Zatem od wyroków i postanowień wydanych przez 

NSA nie przysługuje żaden środek odwoławczy
39

. Granice skargi kasacyjnej zostały 

bardzo ograniczone w stosunku do kasacji pierwszoinstancyjnej, co prowadzi do 

wniosku, że prawo do sądu administracyjnego jest realizowane głównie przed wo-

jewódzkimi sądami administracyjnymi, postępowanie zaś przed NSA zostało potrak-

towane przez ustawodawcę jako niezbędna korekta poważniejszych błędów sądu 

pierwszej instancji. Jednak NSA może naprawiać tylko te błędy sądu pierwszej in-

stancji, które zostaną wskazane w skardze kasacyjnej. Biorąc pod uwagę, że woje-

wódzki sąd administracyjny ocenia stosowanie prawa przez organ administracji 

i w tym zakresie podstawy kasacji ograniczono do wadliwej oceny stosowania pra-

wa materialnego, można uznać, że podstawa kasacyjna obejmuje jedynie naruszenie 

przepisów postępowania przez wojewódzkie sądy administracyjne
40

. 

 Realizacja spoczywających na sądach administracyjnych zadań możliwa jest 

dzięki stworzonej strukturze organizacyjnej wojewódzkich sądów administracyjnych 

i NSA. Struktura organizacyjna sądownictwa administracyjnego w Polsce jest po-

chodną zapisów Konstytucji RP oraz  p.p.s.a. i p.u.s.a. Jak już była mowa, zgodnie 

z zasadą dwuinstancyjności w pierwszej instancji rozstrzygają wojewódzkie sądy 

administracyjne, w drugiej NSA. Tak określony zakres właściwości tych sądów de-

terminuje ich organizację. W obowiązującym stanie prawnym funkcjonuje 17 woje-

wódzkich sądów administracyjnych
41

 (16 obejmujących swoim działaniem obszary 

                                                             
39 Postanowienie NSA z dnia 14 kwietnia 2004 r., GSK 68/04, Lex nr 103141; „Mon. Praw.” 

2004, nr 9, s. 391. 
40 Z. Kmieciak, Dwuinstancyjne postępowanie sądowoadministracyjne a europejskie stan-

dardy sądowej kontroli aktów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 5, s. 11.  
41 Utworzono: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – dla obszaru województwa podlaskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy – dla obszaru województwa kujawsko-

pomorskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku – dla obszaru województwa pomorskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – dla obszaru województwa śląskiego; 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim – dla województwa lubu-

skiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach – dla województwa świętokrzyskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – dla obszaru województwa małopolskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie – dla obszaru województwa lubelskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – dla obszaru województwa łódzkiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie – dla obszaru województwa warmińsko-

mazurskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu – dla obszaru województwa opolskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – dla obszaru województwa wielkopolskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie – dla obszaru województwa podkarpackie-

go; 
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poszczególnych województw oraz działający od dnia 1 stycznia 2007 r. Wydział 

Zamiejscowy w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-

wie)
42

. 

Wojewódzki sąd administracyjny dzieli się na wydziały orzecznicze. Liczba tych 

wydziałów zależy od wpływu spraw określonego rodzaju oraz liczby sędziów. Licz-

ba sędziów w wydziale, łącznie z jego przewodniczącym, nie powinna być mniejsza 

niż sześciu.  W oddziałach wojewódzkiego sądu administracyjnego, o obsadzie po-

wyżej 40 sędziów, prezes sądu może tworzyć zespoły do załatwiania określonych 

rodzajów spraw. Utworzenie zespołu wymaga zgody Szefa Kancelarii Prezesa NSA. 

Sędziowie sądów administracyjnych w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli 

i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Sędziów sądów administracyjnych do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie sądów administracyj-

nych są powoływani na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjne-

go z wyznaczeniem miejsca służbowego sędziego albo na stanowisko sędziego 

NSA. 

Sędzią sądu administracyjnego może być osoba, która: 

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 

i obywatelskich, 

2) jest nieskazitelnego charakteru, 

3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub 

zagraniczne uznane w Polsce, 

4) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędzie-

go, 

5) ukończyła 35 lat życia, 

6) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji pu-

blicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związa-

nych z działaniem organów administracji publicznej, 

7) pozostawała co najmniej osiem lat na stanowisku sędziego, prokuratora, 

radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo przynajmniej przez 

osiem lat wykonywała zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza 

                                                                                                                                                             
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie – dla obszaru województwa zachodniopo-

morskiego; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – dla obszaru województwa mazowieckie-

go; 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – dla obszaru województwa dolnośląskie-

go. 
42Utworzony na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,  Dz.U.  Nr 256, poz. 2144. 
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albo przez 10 lat pozostawała w instytucjach publicznych na stanowiskach 

związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego lub 

pracowała w charakterze asesora sądowego w wojewódzkim sądzie admi-

nistracyjnym co najmniej dwa lata. 

Wymagania, o których mowa wyżej, nie dotyczą osób z tytułem naukowym pro-

fesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. W wy-

jątkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej 

Rady Sądownictwa, może powołać kandydata na stanowisko sędziego mimo krót-

szych niż wskazane wyżej okresów pozostawania na wymienionych stanowiskach. 

Osoby te mogą być zatrudnione na stanowisku sędziego również w niepełnym wy-

miarze czasu pracy. Zwierzchni nadzór nad działalnością sądów administracyjnych 

ustawa powierza Prezesowi NSA. Szczegółowy tryb wykonywania nadzoru nad 

działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych osobiście 

przez Prezesa NSA określa rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 

2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością 

administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych
43

.  

Siedzibą NSA jest Warszawa. W skład tego sądu wchodzą: Prezes NSA, wice-

prezesi oraz sędziowie. Organami NSA są Prezes NSA, Zgromadzenie Ogólne Sę-

dziów NSA i Kolegium NSA. Liczbę stanowisk sędziowskich w NSA, w tym liczbę 

wiceprezesów, ustala w drodze rozporządzenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. Na czele sądu stoi Prezes NSA, 

który kieruje jego pracami i reprezentuje na zewnątrz. Ponadto prezes wykonuje 

czynności administracji sądowej w stosunku do NSA. W przypadku stwierdzenia 

uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego Prezes NSA może zwró-

cić na nie uwagę i żądać usunięcia skutków uchybienia. Czynności te jednak  nie 

mogą naruszać niezawisłości sędziowskiej. NSA dzieli się na: Izbę Finansową, Izbę 

Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną. 

Reasumując, należy stwierdzić, że instytucja sądowej kontroli administracji 

publicznej odgrywa ważną rolę w demokratycznym państwie prawa. Jest istotnym 

czynnikiem wpływającym na podniesienie jakości indywidualnych rozstrzygnięć 

organów administracji publicznej oraz aktów prawa miejscowego tworzonych przez 

organy jednostek samorządu terytorialnego. Obywatele mają gwarancję, że zgodnie 

z zapisami Konstytucji RP i ustaw szczegółowych (przede wszystkim p.u.s.a. 

i p.p.s.a.) ich sprawa po wyczerpaniu toku instancji  rozpatrzona zostanie 

w dwuinstancyjnym postępowaniu sądowo-administracyjnym. Wprawdzie sądy te 

nie rozpatrują sprawy merytorycznie, a jedynie badają, czy organ dokonał 

rozstrzygnięcia w sposób zgodny z prawem, to jednak sam fakt rozstrzygnięcia 

                                                             
43 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu 

wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administra-

cyjnych, Dz.U. Nr 169, poz. 1645. 
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sprawy przez niezawisły sąd daje obywatelom możliwość skutecznego dochodzenia 

swoich praw. Dotyczy to także skarg na bezczynność organu, stanowiących 

gwarancję rozpatrzenia spraw, od rozstrzygnięcia których organ uchylał się. 

Pamiętać jednak należy, że ustawodawca przekazał sądom sprawy, których 

rozstrzygnięcie jest bardzo istotne z punktu widzenia sprawnego działania organów 

administracji publicznej, szczególnie organów jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i miedzy tymi 

organami a organami administracji rządowej z jednej strony podnosi sprawność 

działania administracji publicznej, z drugiej zaś ma na celu ochronę samodzielności 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jest ważnym czynnikiem 

gwarantującym realizację idei decentralizacji władzy w naszym kraju. Ochrona 

podmiotowości prawnej samorządu terytorialnego podlega szczególnej ochronie 

w związku ze stosowaniem wobec organów jednostek samorządu terytorialnego 

środków nadzorczych przez organy nadzorcze. Niewątpliwie stosowanie środków 

nadzoru zgodnie z wolą ustawodawcy ma w praktyce prowadzić do usprawnienia 

procesu tworzenia prawa miejscowego, to jednak organy jednostek samorządu 

terytorialnego muszą mieć gwarancję ochrony swoich praw. Instytucją, która im to 

zapewnia, jest niewątpliwie sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych.  

Należy uznać, że zawarta w Konstytucji RP koncepcja budowy 

dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego została w pełni zrealizowana. 

Przepisy p.u.s.a. i p.p.s.a. czytelnie określają właściwość wojewódzkich sądów 

administracyjnych i NSA. Przewidują także taką ich organizację, która zapewnia 

obywatelom swobodny do nich dostęp. Wprawdzie można mieć zastrzeżenia do 

długości postępowań przed sądami administracyjnymi, jednak przewlekłość 

postępowań to bolączka całego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sądy 

administracyjne niestety nie są tutaj wyjątkiem. Zmiany w tym zakresie powinny 

być przedmiotem głębokiej reformy całego systemu sądownictwa w naszym kraju.  

 

 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, sąd administracyjny, kontrola 

 

Summary 

The influence of administrative jurisdiction on the functioning of public administra-

tion in Poland 

The following article is devoted to the influence of administrative jurisdiction on the 
functioning of public administration in Poland. The author has presented the main 

tenets of administrative jurisdiction. In the description of the current administrative 

jurisdiction, he has referred also to its history, mainly to the High Administrative 

Tribunal which operated before II World War. He described the scope of their op-
eration, their characteristics and organisational structure. In the conclusions he as-
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sessed the administrative courts operating in Poland and potential directions for 

change in the currently operating system. 

    Keywords: public administration, administration court, control 



 

- 253 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMIA 

 

  



 

- 254 - 
 

 

TOMASZ WIERENKO 

MIEJSCE E-COMMERCE W E-BIZNESIE 

Wiele niejasności dotyczy rozumienia pojęcia e-handel, szczególnie w kontek-

ście pojęć pokrewnych, takich jak: e-gospodarka i e-biznes. Często pojęcia te są 

traktowane jednoznacznie. W szczególności dotyczy to terminów: e-biznes                   

i e-handel
1
. „E-biznes oznacza model prowadzenia działalności gospodarczej, w któ-

rym przedsiębiorstwo transakcje biznesowe (z klientami, dostawcami itp.) realizuje 

w sposób elektroniczny – głównie z wykorzystaniem sieci komputerowych, teleko-

munikacyjnych oraz technologii internetu”
2
. E-handel odnosi się tylko do procesu 

sprzedaży, zaś e-biznes jest pojęciem szerszym, obejmującym całość przedsiębior-

stwa i wszystkie zachodzące w nim procesy biznesowe
3
. 

Na e-biznes składa się kilka rozwiązań: 

 e-commerce, 

 e-advertising, 

 e-loyalty, 

 e-consulting, 

                                                             
1 Por.: K. Gienas, E-business i e-commerce, „Networld” 2001, nr 2, s. 22. 
2 C. Olszak, Strategia rozwoju systemów e-biznesu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-

nej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, nr 955, s. 141. 
3 Por.: T. Drabek, E-commerce to tylko część e-biznesu, „Tygodnik Rynku Informatyki 

i Telekomunikacji Teleinfo” 1999, nr 26, s. 23–24., Por: R. Tadeusiewicz, L. Ogiela, Wybra-

ne aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego, „Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 

2002, nr 604, s. 118; Por: A. Januszewski, Gospodarka elektroniczna – formy elektroniczne-

go biznesu, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 3, s. 31; Por: A. Robakowska, Kontinuum elek-

tronicznego biznesu z perspektywy użytkownika, „Infoman” 1999, nr 7/8, s. 30; Por: J. Augu-

styniak, Z. Glinka, Bariery w rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, „Polityka Gospo-

darcza”, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000, nr 4, s. 7. 
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 e-banking, 

 e-learning, 

 e-security, 

 e-application, 

 e-searching. 

Głównym rozwiązaniem e-biznesu jest e-commerce. Jest to promocja, sprzedaż 

artykułów i usług oraz zawieranie transakcji handlowych w sieci. Odnosi się zwykle 

do form przeprowadzania transakcji, które opierają się na elektronicznym przetwa-

rzaniu danych, między innymi tekstu, dźwięku oraz obrazu, w której uczestniczą or-

ganizacje i jednostki
4
. Handel elektroniczny opiera się na wykorzystaniu sieci do re-

alizacji zamówień, które są dokonywane na formularzach umieszczonych na stro-

nach www, korzystanie z modułu sklepowego (dynamiczne formularze), a także 

specjalistyczne oprogramowanie (oparte na bazach danych, połączone z systemem 

płatniczym i księgowym). Główną jego formą są sklepy internetowe
5
.  

Kolejnym rozwiązaniem jest e-advertising – to nowa dziedzina zajmująca się 

szeroko pojętą promocją w sieci. Działania promocyjne obejmują public relations 

i szeroko rozumiane działania reklamowo-marketingowe. Oczywiście charakter tych 

działań jest zależny od strategii marketingowej, grupy docelowej czy rodzaju serwi-

su www. 

Działania promocyjne w Internecie można podzielić na
6
: 

 pasywne – polegające na prezentowaniu treści reklamowej w oczekiwaniu 

na dotarcie przekazu do internauty, 

 aktywne – polegające na dotarciu z informacją do określonego profilu 

internauty. 

Do działań pasywnych należą: 

 pozycjonowanie witryn, 

 programy partnerskie, 

 reklama online w portalach oraz na stronach tematycznych (np. banery), 

 sponsoring, 

 rejestracja w katalogach tematycznych, 

zaś do aktywnych należą: 

 emaile do określonej grupy docelowej, 

 marketing wirusowy, 

 działania promocyjne w miejscach aktywności internautów (np. listy 

                                                             
4 J. Wąchol, Szanse i bariery polskiego e-biznesu w perspektywie globalizacji i rozszerzenia 

UE, „Electronic Commerce Badania i rozwój”, Gdańsk 2003, s. 179. 
5 http://art4u.pl/pytania.php?lang=pl&pb=18. 
6 Por.: A. Benicewicz-Miazga, E-business w Internecie i multimediach, Mikom, Warszawa 

2003, s. 8. 
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dyskusyjne). 

Działania Internet Public Relations wpływają na zwiększenie oglądalności 

i popularności serwisów, czego efektem jest wzrost liczby użytkowników
 
witryn 

oraz zwiększenie generowanego ruchu. Odbywa się to przez przygotowanie listy ka-

nałów dystrybucji oraz określenie cech i formy przekazu. Jednym z działań promo-

cyjnych w sieci jest pozycjonowanie stron internetowych. Działanie polega na usta-

wianiu witryny na wysokich pozycjach w listach odpowiedzi generowanych przez 

serwisy wyszukiwawcze. Pozycjonowanie może się odbywać przez wykupienie wy-

sokiej pozycji bezpośrednio w wyszukiwarce, tj. tzw. link sponsorowany lub przez 

działania, które podwyższą ranking witryny w wyszukiwarkach bez wykupywania 

płatnego hiperłącza. Może wykonać to bardziej doświadczony pracownik zajmujący 

się tworzeniem i obsługą stron lub można to zlecić odpowiednim agencjom (np. 

www.pozycjonowanie.pl). 

Jedną z bardziej skutecznych metod działań marketingowych są tzw. programy 

partnerskie (Affiliate Programs). Na jednej stronie www umieszczony zostaje spe-

cjalny baner, przycisk lub hiperłącze odnoszący się do innej strony i reklamujący in-

ne towary lub usługi. Za pomocą tych elementów partnerzy reklamują produkty 

i usługi sprzedawcy przez swoje witryny internetowe oraz adresy email. Również 

partner nieposiadający strony internetowej otrzymuje specjalnie wygenerowany 

tekst reklamowy, który umieszcza w stopce listów email wychodzących z jego 

skrzynki. Takiego rodzaju powiązania partnerskie są oczywiście odpłatne. Za wej-

ście na stronę sprzedawcy, nabycie tam towaru, wypełnienie ankiety czy zapytanie 

partner z tego tytułu otrzymuje należną prowizję. Występuje kilka rodzajów pro-

gramów partnerskich
7
: 

 Click-trough – witryna partnerska z banerem. Sprzedawca płaci 

partnerowi, ilekroć internauta kliknie baner; 

 Pay-per lead – witryna partnerska z umieszczonym linkiem do formularza, 

ankiety lub wersji demonstracyjnej. Pliki te ze względów technicznych 

najczęściej znajdują się na stronach reklamodawcy. Opłata pobierana jest 

od ilości wypełnień formularza i za ściągniecie reklamówki; 

 Revenue sharing – witryna partnerska z umieszczonym linkiem, 

przyciskiem lub banerem do stron sprzedawcy, jego towaru lub usługi. 

Partner otrzymuje prowizję za każdym razem, gdy osoba skierowana tym 

hiperłączem dokona zakupu. 

Często, szczególnie stosowane w sprzedaży internetowej, są skrypty, tzw. co-

okies. Są to małe porcje informacji wysyłane przez serwer do przeglądarki internau-

ty. Przechowywane są na komputerze użytkownika. Pozwalają witrynie www na 

oznaczenie danego użytkownika unikalnym ID (numerem identyfikacyjnym) przy-

                                                             
7 http://www.modernmarketing.pl/print.php?pg=artb&magnr=200002&artnr=02. 
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dzielanym automatycznie. Potrzebne jest to przy następnych odwiedzinach strony, 

gdzie serwer otrzymuje od komputera użytkownika informacje zapisane w cookies. 

Może dzięki temu zidentyfikować użytkownika, przywołać jego poprzedni stan, wy-

generować na witrynie wybrane reklamy i informacje, które będą skierowane do in-

dywidualnych potrzeb internauty.  

Kolejnym działaniem promocyjnym jest tzw. marketing wirusowy. Polega on na 

przekazywaniu opinii konsumenckich między samymi klientami. Sposób przekazy-

wania jest podobny do sposobu rozprzestrzeniania się wirusów w sieci, gdzie infor-

macja marketingowa poddawana jest kopiowaniu, zwiększając tym samym potencjał 

działania w postępie geometrycznym. Przedstawia to rysunek nr 1. 
 

Rys. 1. Schemat działania marketingu wirusowego 

 
Źródło: A. Benicewicz-Miazga: E-business w Internecie i multimediach. Mikom, 

Warszawa 2003, s. 9. 

 

W tego rodzaju działaniach promocyjnych najważniejszym elementem jest dobra 

oferta. Wszystkie niedociągnięcia i mankamenty szybko zostaną zauważone przez 
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użytkowników i przedostaną się do innych. W takim przypadku marketing wirusowy 

może stwarzać niebezpieczeństwo utraty kontroli nad przekazywaną informacją. 

W akcji promocyjnej czynnie biorą udział użytkownicy, a informacja jest oparta na 

ich subiektywnych odczuciach, przez co staje się ona bardziej wiarygodna. Sposób 

przekazywania informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, czatu, fo-

rum oraz skryptu zamieszczanego przez właścicieli witryn umożliwiającego prze-

słanie adresu URL pocztą elektroniczną wybranej osobie ze swojej skrzynki adre-

sowej „Wyślij adres znajomemu”. 

Następnym rozwiązaniem są programy lojalnościowe e-loyalty. Jest to informa-

cja zintegrowana z odpowiednią grafiką, dla konkretnej grupy odbiorców, przez któ-

rą tworzy się z nimi więź emocjonalna. Programy te opierają się głównie na zainte-

resowaniu klienta swoją ofertą oraz na dostarczaniu klientom dodatkowych korzy-

ści, takich jak specjalne konkursy, gadżety, rozrywka, bezpłatne porady, firmowe 

tapety itp. Tego typu działania powodują, że klienci mają powód zapamiętania stro-

ny, marki. W szczególności właściciele witryn czerpią korzyści. Mają możliwość 

zebrania o kliencie jak najwięcej informacji istotnych z marketingowego punktu wi-

dzenia oraz mogą liczyć, że odwiedzający polecą go innym (marketing wirusowy). 

Głównym elementem programu lojalnościowego jest pozycjonowanie klientów 

i identyfikowanie tych, którzy przynoszą firmie najwięcej profitów. Pozycjonowanie 

odbywa się na podstawie zapisu o ilości i wielkości przeprowadzonych transakcji 

tworzonych za pomocą specjalnych baz danych. Tworzone są również analizy o in-

dywidualnych potrzebach i preferencjach klientów. 

Nie we wszystkich branżach handlu elektronicznego istnieje pełna zależność 

między satysfakcją klienta a jego lojalnością wobec firmy. Spore trudności występu-

ją, jeżeli firma jest związana tylko z jednym produktem. Jest to spora bariera w two-

rzeniu relacji firma–klient. Występują też firmy, w których przywiązanie klientów 

jest bardzo duże, w szczególności są to branże telekomunikacyjne i komputerowe. 

E-consulting to czwarte rozwiązanie e-businessu, które może być sprzedawane za 

pośrednictwem handlu elektronicznego. Jest to doradztwo realizowanie za pomocą 

sieci. Działania te obejmują kilka działów, takich jak
8
: 

 finanse – zarządzanie wewnętrznymi procesami biznesowymi firmy, 

wiedzą oraz relacjami z klientami i partnerami biznesowymi; 

 przedsiębiorczość – głównie wsparcie procesów biznesowych 

w organizacjach przez zwiększanie wartości dodanej tworzonej przez 

systemy, infrastruktury oraz służby informatyczne. Również 

wykorzystanie i całościowe zarządzanie IT w przedsiębiorstwie; 

 integracja – celem jest rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie nim oraz 

szybka i sprawna reakcja w kontaktach z klientami; 

                                                             
8 Por.: A. Benicewicz-Miazga, op. cit., s. 8–12. 
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 zasoby – kompleksowe wykorzystanie zasobów firmy, a także 

koncentracja na pracownikach, ich rozwoju, satysfakcji, lojalności 

i wykorzystaniu jednostkowych zdolności; 

 sieci wartości (Value Net) – doradztwo w zakresie projektowania 

i zarządzania relacjami między firmami wykorzystującymi elektroniczne 

kanały komunikacji; 

 business intelligence – doradztwo w zakresie tworzenia korporacyjnych 

systemów analiz i dystrybucji informacji zarządu. 

Głównym zakresem usług konsultingu jest opracowanie i wprowadzenie właści-

wego modelu biznesu i strategii internetowej. Do zakresu e-consultingu wchodzi 

także opracowanie systemu wprowadzenia nowych produktów i usług. Minimaliza-

cja kosztów oraz tworzenie nowych źródeł przychodów. Nadzór nad projektami in-

ternetowymi, zmiany wyglądu (layoutu), tworzenie nowych aplikacji i koordynacja 

działań związanych z funkcjonowaniem serwisu – to również zalicza się do obo-

wiązków e-consultingu
9
. 

E-banking to obsługa bankowa klienta za pomocą sieci Internet z wykorzysta-

niem przeglądarki internetowej, polegająca na możliwości przeprowadzania przez 

nich zdalnych operacji na kontach i obracania pieniędzmi na odległość
10

. Klient 

otrzymuje indywidualny kod rejestracyjny oraz sam ustala sobie hasło dostępowe 

znane tylko jemu. Po zalogowaniu się klient ma wgląd w bieżący stan rachunków. 

Może z łatwością zrobić przelew bankowy czy założyć lokatę terminową. Przed 

każdą wykonaną operacją musi podać swoje indywidualne hasło dostępowe. Umoż-

liwiająctego rodzaju działalności, bank musi stworzyć estetyczny i funkcjonalny, 

a przede wszystkim bezpieczny portal, dzięki któremu klient będzie mógł dyspono-

wać swoimi środkami na koncie. Działalność usług bankowych jest jedną z najszyb-

ciej rozwijających się usług w branży e-Business. Banki dzięki zastosowaniu tego 

rodzaju usług skutecznie zarządzają relacjami z klientami i spełniają oczekiwania 

konsumentów
11

. 

E-learning to nowa forma nauczania również wchodząca w skład rozwiązań       

e-businessu. Wykorzystuje ona wszelkie dostępne media, takie jak: Internet, intra-

net, extranet, pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne, strony www, telefonię inter-

netową, przekazy satelitarne, taśmy audio-wideo, płyty CD, DVD, gry symulacyjne 

oraz telewizję interaktywną
12

. Pozwala to na naukę w dowolnym miejscu i o dowol-

nej porze, a także umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostar-

                                                             
9 Ibidem, s. 12–13. 
10 http://www.webstyle.pl/cms.php/en/netopedia/ecommerce/bankowo_elektroniczna. 
11 http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk66.php; Por: A. Negri: Wirtualna inwazja, „Home 

& Market” 2000, nr 9, s. 32–34. 
12 Por: T. Turek, P. Grabowski, Organizacja interaktywnego nauczania. Krajowa Konferen-

cja, „Multimedia w biznesie”, Materiały Konferencyjne, Częstochowa 1999, s. 222. 
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czania wiedzy i tempa jej przekazywania
13

. Najczęściej preferowana 

i rozpowszechniona jest do dokształcania pracowników z zakresu nowych produk-

tów i rozwiązań wprowadzanych przez firmę na rynek. Ogromnym atutem jest 

szybkość i stosunkowo niski koszt szkolenia. Istnieją trzy podstawowe zastosowania 

e-learningu
14

: 

 niezależna metoda szkoleniowa, 

 wspomaganie metod klasycznych (np. wykładu), 

 aktualizacja wiedzy. 

Systemy te obejmują możliwość zarządzania zawartością materiałów 

szkoleniowych, ich aktualizację, zmianę, a także wpływają na formę przekazu, 

proces kształcenia, tempo, jakość i sposób przyswajania wiedzy przez kursantów. 

Występują dwa rodzaje form e-learningu: 

 szkolenia asynchroniczne – pozwalające na naukę własnym rytmem. 

Kontakt z instruktorem utrzymywany jest poprzez grupy dyskusyjne, 

emaile, biuletyny lub może być od nich całkowicie niezależny, zawierając 

tylko odwołania do materiałów źródłowych; 

 szkolenia synchroniczne – pozwalające na naukę w czasie rzeczywistym 

przy pełnej współpracy z instruktorem. Kontakt z instruktorem oraz 

innymi uczestnikami szkolenia odbywa się o określonej porze. Czas 

trwania szkolenia może mieścić się w przedziale od jednej sesji aż do 

kilkunastu miesięcy. 

Zaletami nowego sposobu nauczania są przede wszystkim oszczędność pienię-

dzy. Eliminuje się w ten sposób koszty związane z honorarium trenera, wynajmem 

ośrodka szkoleniowego, transportem, zakwaterowaniem czy wyżywieniem. Drugą 

bardzo ważną zaletą jest oszczędność czasu. Sami kursanci ustalają sobie czas, który 

jest dla nich najwygodniejszy, i nie powoduje to dezorganizacji pracy w firmie
15

. 

Kolejną zaletą jest bardzo łatwy monitoring wyników nauczania. Uczestnicy, jak 

i ich przełożeni mogą w łatwy sposób sprawdzić postępy w nauce, a dzięki odpo-

                                                             
13 Por.: M. Koral, M. Przerwa, Telenauka (e-learning) jako nowy sposób edukacji w dobie 

powszechnej globalizacji i informatyzacji społeczeństwa, „Miejsce Poczty i Telekomunikacji 

w tworzeniu społeczeństw informacyjnych”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2007, s. 158; Por: M. Fic, D. Fic, Technologie edukacyjne w informacji. 

Krajowa Konferencja „Multimedia w biznesie”, Materiały Konferencyjne, Częstochowa 

1999, s. 182–184. 
14 Por.: R. Kochanowski, P. Hasulak, E-learning w praktyce, „Miejsce poczty 

i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych”, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 87; http://www.learning.pl/. 
15 Por: E. Krok, Telepraca i nauka na odległość w społeczeństwie globalnej informacji, „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 1999, nr 266, s. 32. 
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wiednim testom weryfikującym możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej 

wiedzy
16

. 

E-security to nowy sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych. Bezpieczeństwo 

danych polega na zapewnieniu
17

: 

 poufności – możliwość odczytu danych tylko przez uprawnione do tego 

osoby; 

 uwierzytelniania – określenie źródła pochodzenia informacji i zapewnienie 

autentyczności; 

 niezaprzeczalności – ewidencjonowanie danych przesyłanych 

i uniemożliwienie tak nadawcy, jak i odbiorcy zaprzeczenia faktowi 

przesłania danej informacji; 

 nienaruszalności – możliwość modyfikacji przechowywanych w systemie 

komputerowym danych oraz ich przesyłanie tylko przez uprawnione do 

tego osoby. 

Utrata bezpieczeństwa przechowywanych danych może wiązać się z bardzo 

wysokimi stratami finansowymi lub paraliżem pracy firmy. Równie ważne może 

okazać się zachwianie reputacji firmy oraz strata zaufania klientów, a co za tym 

idzie brak zamówień i dalej – koniec ich działalności. W dużych firmach powstają 

często specjalne zespoły odpowiedzialne za sprawy bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. 

Oprócz działań mających na celu bezpieczeństwo trzeba również zapewnić ich 

dostępność. Wszystkie te elementy muszą działać razem, aby zabezpieczać dane 

przed niepowołanymi osobami oraz udostępniać je pracownikom innych oddziałów 

firmy, klientom czy partnerom. Występuje kilka rodzajów zabezpieczeń, takich 

jak
18

: 

 programy zabezpieczające (typu firewall) pozwalające w pewnym stopniu 

zabezpieczyć dane. Stosowany najczęściej jako „pierwsza linia oporu”; 

 mechanizmy pojedynczej rejestracji – zwolni użytkowników 

z konieczności pamiętania wielu haseł, a zwiększy bezpieczeństwo 

danych; 

 wirtualne sieci prywatne (VPN) – stosowane w większych firmach, gdzie 

stosowany jest model komunikacji pomiędzy oddziałami firmy poprzez 

sieć publiczną. System przesyłu informacji polega na szyfrowaniu danych 

przed wyjściem z sieci lokalnej oddziału firmy i ich deszyfrowaniu 

u wejścia do sieci lokalnej drugiego oddziału; 

                                                             
16 Por.: M. Koral, M. Przerwa: op. cit., s. 159; Por.: A. Barański, E-learning w sektorze pu-

blicznym, http://www.ipis.pl/artykul.php?idartykul=683&poddzial=E-learning; 

http://www.learninglab.pl. 
17 http://www.gazeta-it.pl/archiwum/15/esecurity.html. 
18 Por.: P. Listosz, Bezpieczeństwo w handlu elektronicznym, „Internet” 2002, nr 3, s. 28. 
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 certyfikaty oparte na Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI) – 

zapewniają kontakt z żądaną przez nas osobą (wykluczają obce osoby). Ma 

to ogromne znaczenie przy wymianie bardzo ważnych danych, 

transakcjach internetowych czy przy korzystaniu z różnych usług 

finansowych; 

 systemy wykrywania intruzów (Intrusion Detection) – są to rozwiązania 

mające na celu wykrycie nieupoważnionych użytkowników oraz ich 

usunięcie z systemu; 

 systemy ochrony antywirusowej – stosowane najczęściej, również 

u prywatnych odbiorców internetu w domach; 

 występują również zabezpieczenia polegające na dezinformacji co do 

używanych systemów operacyjnych i technicznych rozwiązań użytych 

wewnątrz sieci. 

Działaniem opierającym się na e-security zajmują się najczęściej wyspecjalizo-

wane firmy. Zakres ich działania obejmuje badanie (audyt) efektywności systemów 

sieciowych pod względem ich zabezpieczeń oraz odnalezienie błędów mogących 

ułatwić zainteresowanemu dotarcie do informacji i ich wyeliminowanie. 

E-application – są to nowe rozwiązania aplikacji internetowych opartych na ba-

zach danych, ale także wszelkie programy pomocnicze. Najczęściej zajmują się ich 

tworzeniem wyspecjalizowane firmy. Zajmują się one najczęściej tworzeniem
19

: 

 formularzy pocztowych, 

 systemów aukcyjnych, 

 ankiet, 

 quizów, 

 forów dyskusyjnych, 

 banerów, 

 systemów katalogowania zdjęć i skanów, 

 systemów katalogowania plików, 

 systemów subskrypcji i ewidencjonowania e-maili. 

Ostatnim rozwiązaniem opartym na teleinformatyce i wchodzącym w skład e-

businessu jest e-searching, który polega na wykorzystaniu zasobów internetu w zdo-

bywaniu informacji. Podobnie jak w e-application najczęściej zajmują się tym wy-

specjalizowane firmy. Podejmują się one najczęściej takich działań, jak
20

: 

 wyszukanie odpowiednich informacji, 

                                                             
19 

http://www.krokus.net.pl/e_biznes/e_application?KrokusSESSID=081ee18182207b8263ac8

1ba7a724206. 
20 

http://www.krokus.net.pl/e_biznes/e_searching?KrokusSESSID=e8b3a4b860ca7e06bd1454d

d1f0645db. 
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 wyszukanie potencjalnych kontrahentów, 

 znalezienie miejsca dla promocji towarów i usług, 

 umieszczenie towarów i usług na giełdach i aukcjach. 

 

 

Słowa kluczowe:  e-commerce, handel elektroniczny, e-biznes, e-gospodarka. 

 

Summary 

The role of e-commerce in e-business 

The article explains the issues concerning such terms as e-commerce, especially in 
the context of other, associated terms, such as e-economy and e-business. These 

terms are often treated synonymously, especially e-business and e-commerce. The 

article pinpoints the difference between these two terms in a detailed way.   

Keywords: e-commerce, e-business, e-economy. 
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TOMASZ WIERENKO 

OGRANICZENIA TECHNICZNE                                                 

ORAZ BARIERY ROZWOJU                                      

HANDLU ELEKTRONICZNEGO 

Zdecydowanym hamulcem rozwoju globalnego handlu elektronicznego są 

występujące jeszcze ograniczające go bariery. Istnieje pięć głównych barier 

powodujących znaczne utrudnienia w międzynarodowym obrocie handlowym: 

 intencjonalne, 

 technologii informacyjnej, 

 infrastrukturalne, 

 ludzkie, 

 proceduralne. 

Do barier intencjonalnych zaliczamy bariery świadomie budowane z powodów 

politycznych lub ekonomicznych. Mogą to być zakazy handlu, ograniczenia 

importowe, ograniczenia eksportowe, preferencyjne traktowanie pewnych krajów, 

restrykcyjnie wysokie bariery taryfowe itp.
1
 W obecnej sytuacji politycznej raczej 

nie dostrzega się tworzenia tych specjalnych barier, co nie znaczy, że one nie 

występują. 

Bariera technologii informacyjnej podobnie jak bariera intencjonalna przestaje 

mieć kluczowe znaczenie ze względu na niezwykle dynamiczny postęp w tej dzie-

dzinie. Bariera ta w szczególności odnosi się do technicznej sprawności kanałów 

przepływu informacji. Rozwój technologii teleinformatycznych praktycznie zlikwi-

dował barierę instrumentalnej sprawności kanałów informacyjnych. W obecnych 

czasach można szybko, łatwo, tanio i stosunkowo bezpiecznie przesłać potrzebne in-

                                                             
1 Por.: K. Gienas, E-business i e-commerce, „Networld” 2001, nr 2, s. 28. 
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formacje biznesowe na dowolne odległości. Obie bariery jednak istnieją, stanowiąc 

znaczące ograniczenie w międzynarodowym obrocie handlowym
2
. 

Kolejną barierą jest bariera infrastrukturalna, na którą składa się kilka warunków, 

takich jak
3
: 

 stabilność systemu walutowego (wymienialność pieniądza, poziom infla-

cji, rządowe gwarancje uzyskania płatności itp.); 

 dostępność usług bankowych (liczba i wielkość banków, różnorodność 

produktów i usług bankowych); 

 dostępność usług ubezpieczeniowych; 

 dostępność usług transportowych gwarantujących bezpieczny transport 

towarów po racjonalnych kosztach; 

 dostępność informacji biznesowej o różnych aspektach prowadzenia 

działalności gospodarczej w danym kraju (dostępność informatorów, ka-

talogów itp.). Należy tu wspomnieć o tzw. trade points – powołanej pod 

auspicjami ONZ strukturze, której zadaniem jest likwidowanie barier 

w międzynarodowej wymianie handlowej, wynikających z niewiedzy, 

nieznajomości przepisów administracyjnych, zasad prawnych, które 

obowiązują na danym rynku i na rynkach zagranicznych; 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obrotu, płatności, 

towarów i osób, sprawność i skuteczność organów porządkowych działa-

jących w danym kraju itp. 

Bariera ludzka to przede wszystkim motywacja i kompetencje oraz etyka pra-

cowników oraz urzędników zaangażowanych w międzynarodowy obrót handlowy. 

Ostatnia bariera to bariera proceduralna, wiąże się z obsługą dokumentową mię-

dzynarodowego obrotu handlowego. Obejmuje ona proces transakcji między partne-

rami, obsługi tej relacji oraz relacji z odpowiednimi jednostkami administracji 

państw, pomiędzy którymi dokonywana jest transakcja (licencje, cła, podatki, itd.)
4
. 

Oprócz barier rozwoju globalnego handlu elektronicznego pojawiają się również 

bariery wprowadzania handlowych organizacji wirtualnych, do których należą: 

 bariery ekonomiczne, 

 bariery technologiczne, 

 bariery związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, 

                                                             
2 Ibidem, s. 28. 
3 Por.: J. Augustyniak, Z. Glinka, Bariery w rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, 

„Polityka Gospodarcza”, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000, nr 4, s. 8; Por.: 

C.J. Anumba, K. Ruikar, Electronic commerce in construction – trends and prospects, „Au-

tomation in construction” 2002, no 11, s. 271–272. 
4 Por.: M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 94–102; Por.: A. Adamowicz, Pomysł na biznes: sklep internetowy, „Pie-

niądz” 2000, nr 4, s. 63. 
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 bariery prawne, 

 bariery socjo-kulturalne, 

 bariery organizacyjne. 

Barierami ekonomicznymi w procesie powstawania i rozwoju wirtualnych orga-

nizacji handlowych są wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z brakiem wy-

starczających środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności oraz 

na finansowanie bieżącej działalności i rozwoju organizacji.  

Do barier ekonomicznych można również zaliczyć problemy związane z pozy-

skaniem zewnętrznych źródeł finansowania oraz konieczność ponoszenia kosztów 

niewspółmiernych do osiąganych początkowo korzyści. 

Prowadzenie działalności handlowej w sieci opiera się w szczególności na za-

bezpieczeniu sprawnych kanałów komunikacji oraz urządzeń pozwalających na 

gromadzenie i przetwarzanie danych. Podstawowym narzędziem pracy są serwery 

oraz urządzenia dostępowe
5
. Ceny tego typu urządzeń są stosunkowo wysokie 

i zależą od producenta oraz wielkości i liczby serwerów. Dużym obciążeniem dla 

firm jest zakup takiego urządzenia oraz koszt związany z obsługą i serwisem tego 

typu infrastruktury. Zorganizowanie platformy komunikacyjnej niezbędnej do połą-

czenia sklepu z klientami również wymaga odpowiednich środków finansowych. 

Kolejną barierą ekonomiczną niosącą skutki finansowe jest konieczność zaofe-

rowania atrakcyjniejszych warunków zakupu produktów bądź usług niż warunki, ja-

kie uzyskuje się przy tradycyjnych formach zakupów. Polega to przede wszystkim 

na obniżce cen, udzielaniu rabatów i bezpłatnych kosztów wysyłki. Powoduje to 

oczywiście obniżenie marży zysku, jaką uzyskują wirtualne firmy handlowe. 

Do ostatniej grupy barier ekonomicznych można zaliczyć obciążenia finansowe 

na rzecz budżetu państwa, takie jak: podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jednak większość barier pojawia się także w procesie powstawania tradycyjnych 

form biznesu. Większość przedsiębiorców, szczególnie w początkowej fazie rozwo-

ju swojej działalności handlowej, tradycyjnej czy wirtualnej, boryka się z proble-

mami finansowymi
6
. 

Nowoczesna technologia stanowi najważniejszy element wirtualnych organizacji 

handlowych. Podstawowymi elementami stymulującymi rozwój są sprzęt 

i oprogramowanie, sieci komputerowe oraz inne technologie telekomunikacyjne. 

Bariery tego typu dotyczą więc problemów dotyczących warunków determinujących 

zakres funkcjonalny organizacji, jej zasięgu, szybkości działania i niezawodności
7
. 

                                                             
5 Por.: K. Pochwalski, T. Lewandowski, J. Szaniawski, Komputery, multimedia, Internet – 

Leksykon, Wydawnictwo RTW, Warszawa 1997, s. 269. 
6 Por.: W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s. 290. 
7 Por.: J. Palczewska, Wyzwania gospodarki elektronicznej – stan i perspektywy. Firma przy-

szłości, Antykwa, Chrzanów 2005, s. 168–171. 
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Planowanie działalności handlowej w sieci wymaga przeprowadzenia dokładnej 

analizy dostępnego i potrzebnego sprzętu z punktu widzenia własnych możliwości 

finansowych w tym zakresie. 

Kolejną grupą barier są bariery związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Tymi 

barierami są wszelkie ograniczenia i przeszkody, jakie mogą pojawić się w trakcie 

prowadzenia handlu
8
. Firmy handlowe muszą czynić odpowiednie kroki dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Muszą posiadać odpowiedni kapitał oraz sprzęt 

i oprogramowanie, składające się na systemy zabezpieczeń. Muszą objąć wszystkie 

aspekty swojej działalności. Ingerencja w sprawne funkcjonowanie handlu może 

powodować utrudnienia bieżącej pracy, kradzieże i niszczenie cennych danych, aż 

do pełnego unicestwienia technologicznego. Na zagrożenia narażone są zarówno 

serwery, jak i systemy, które przechowują dane oraz zasoby informacyjne w nich 

zawarte. Głównymi zagrożeniami są
9
: 

 naruszenie tajności danych, 

 nieautoryzowany dostęp do systemu, 

 zablokowanie usługi. 

Występują także zagrożenia losowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagrożenia 

zamierzone pasywne i aktywne. Zagrożenia losowe wewnętrzne i zewnętrzne to ta-

kie, do których można zaliczyć siły wyższe, niedostatki organizacyjne oraz błędy 

ludzkie i techniczne. Są one jednak w miarę przewidywalne i można je minimalizo-

wać we własnym zakresie poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz wy-

pracowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, np. sporządzanie dodatkowych 

kopii. Zagrożenia zamierzone zaś są skutkiem celowych działań destrukcyjnych. Są 

one dużo mniej przewidywalne, a zabezpieczenie się przed nimi jest jednym z naj-

trudniejszych i najbardziej kosztownych działań w zakresie bezpieczeństwa
10

. 

Zapewnianie odpowiedniego bezpieczeństwa wiąże się przede wszystkim z bra-

ku: 

 odpowiednich środków finansowych, 

 specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem danych, 

 świadomości zagrożenia, 

 zrozumienia odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa, 

 odpowiednich środków gwarantujących nienaruszalność danych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa jest istotną przeszkodą w budowaniu i rozwijaniu 

wirtualnych organizacji handlowych. Wirtualni przedsiębiorcy muszą zapewnić od-

                                                             
8 Por.: F. Krawiec, Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2005, s. 179-

181. 
9 Por.: V. Ahuja, Bezpieczeństwo w sieciach, Mikom, Warszawa 1997, s. 27. 
10 Por.: M. Pańkowska. Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001, 

s. 153–154. 
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powiedni standard bezpieczeństwa, muszą zainwestować środki materialne w sprzęt 

i oprogramowanie, systemy zabezpieczeń oraz specjalistów-informatyków
11

. 

Barierami prawnymi w budowaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstw są wszelkie 

ograniczenia, luki, nieścisłości i niespójności w systemie reguł, norm i aktów praw-

nych uniemożliwiające lub utrudniające tworzenie i funkcjonowanie przedsię-

biorstw. Najczęściej wynikają one z niskiej jakości prawa, niedostosowania go do 

rzeczywistości gospodarczej, społeczno-ekonomicznej, technologicznej, a także ze 

zbyt powolnych procesów dostosowawczych. 

„Zbiór barier socjo-kulturalnych obejmuje wszelkie ograniczenia, które pojawia-

ją się w społeczeństwie, a w szczególności wynikają z jego systemu wiedzy, ideolo-

gii, wartości praw oraz przyjętych zwyczajów”
12

. Bariery te są jednymi z podsta-

wowych elementów stanowiących fundament wirtualnych organizacji handlowych. 

Często są jednak pomijane na rzecz czynników ekonomicznych i technologicznych. 

Zmiany w postawach ludzkich, jakich wymagają wirtualne działalności, są wszech-

stronne, począwszy od kwalifikacji, umiejętności, nastawienia, motywacji, aż do 

sposobu myślenia i patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Sprostanie powyższym 

wymaganiom będzie zapewne długotrwałym procesem
13

. 

Do grupy barier organizacyjnych zaliczono wszystkie bariery, które nie znalazły 

miejsca w opisanych wcześniej kategoriach. Należą do nich m.in.: wybór nieodpo-

wiednich rynków, niewłaściwy wybór produktu, zły dobór kanału dystrybucyjnego, 

zbyt obszerny zakres outsourcingu, zła logistyka, nadmierna ostrożność w działa-

niu
14

. 

Występują również ograniczenia ściśle techniczne w handlu elektronicznym. Są 

to
15

: 

 niedostateczna lub niskiej jakości sieć telekomunikacyjna, 

 brak nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, 

 gwałtowne zmiany narzędzi programowania służących do tworzenia wi-

tryn internetowych, 

 trudności niedostosowania oprogramowania systemów biznesu elektro-

nicznego z niektórymi rodzajami sprzętu czy systemami operacyjnymi, 

                                                             
11 Por.: W. Chmielarz: op. cit., s. 294. 
12 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 126. 
13 Por.: W. Chmielarz, op. cit., s. 296. 
14 Por.: I.D. Bartczak, Chybione strategie, „Computerworld” 2001, nr 12, s. 28–30. 
15 Por.: J. Okrzesik, Elektroniczny handel detaliczny (B2C), „Gospodarka Boss” 2004, nr 3, 

s. 36; Por.: M. Wrzesiński, Wirtualny biznes, „Manager” 2000, nr 3, s. 60; Por: J. Witkowski, 

Rozwój gospodarki elektronicznej szansą na sukces przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 870, s. 273.; Por.: P. Drygas, Uwarunkowania 

lojalności klienta w handlu elektronicznym, „Handel we współczesnej gospodarce”, Akade-

mia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 363. 
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 mniejsze nasycenie komputerami szczególnie w biedniejszych regionach, 

 wysokie ceny za możliwość korzystania z Internetu. 

Oprócz wymienionych ograniczeń, wad czy barier występują również ograniczenia 

leżące w sferze prawnej, psychologicznej czy socjologicznej
16

: 

 trudności z nadążaniem za zmianami w biznesie elektronicznym, 

 brak jeszcze wykwalifikowanych, niedrogich firm pomocnych przy wpro-

wadzaniu do biznesu elektronicznego, 

 istniejąca obawa, że biznes elektroniczny jest usługą drogą 

i niebezpieczną, 

 możliwość naruszenia tradycyjnych, nawiązujących się w trakcie transak-

cji więzi międzyludzkich, 

 w dalszym ciągu przywiązanie klienta do tradycyjnego kontaktu z rzeczy-

wistym sprzedawcą oraz z rzeczywiście istniejącym towarem, 

 nieznajomość w posługiwaniu się Internetem, 

 niedoskonałość medium, jakim jest Internet, 

 brak poszukiwanych towarów.  

Bariery można także podzielić na formy, czyli na B2B (Business-to-Business) 

i B2C (Business-to-Customer). Zdecydowanie więcej barier występuje przy 

prowadzeniu biznesu z firmami i to one głównie ograniczają jego rozwój. Jeśli 

prowadzimy działalność handlową (sklep) w Internecie, większa część barier nie 

występuje lub ogranicza handel w bardzo niewielkim stopniu, np. bariery 

intencjonalne, technologii informacyjnej. Głównymi barierami w handlu B2C to
17

: 

 zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa płatności, 

 niewłaściwy dobór produktu, 

 zły dobór firmy transportowej lub kurierskiej, 

 zapewnienie odpowiednio atrakcyjnych warunków zakupu, np. obniżania 

cen, udzielania rabatów czy bezpłatnych kosztów wysyłki. 

 

 

Słowa kluczowe:  

Bariera, przedsiębiorstwo, handel globalny 

 

Summary 

Technical limitations and obstacles in the development of electronic commerce .  

The article presents the limitations still existing in the global 

development in electronic commerce. It presents five main obstacles which 

                                                             
16 Por.: M. Piwowarski, E-commerce jako czynnik wirtualizacji przedsiębiorstw, „Electronic 

Commerce – gospodarka XXI wieku” Gdańsk 2001, s. 88. 
17 Ibidem, s. 88. 
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result in considerable hindrance of international trade. Moreover, the article 

presents the limitations in the launching of virtual commercial organizations 

and legal limitations in the creation and running of such businesses. The 

paper presents also typically technical and organizational problems 

concerning the legal, psychological and social context. 

Keywords: obstacle, business, global commerce 
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WALDEMAR JARUSZEWSKI 

WIEDZA JAKO MOTOR                                               

INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI 

Znaczenie innowacyjności w rozwoju organizacji jest coraz częściej podejmowa-

ne w literaturze ekonomicznej. Obecnie nowoczesna wiedza i innowacyjność są po-

strzegane jako ważny czynnik decydujący o sukcesie organizacji. Informacje na te-

mat działalności innowacyjnej organizacji są bardzo użyteczne dla menedżerów 

w celu podniesienia sprawności i konkurencyjności organizacji. Pojęcie innowacyj-

ności jest bardzo silnie związane ze zdolnością do rozwijania, a w szczególności jest 

procesem pozytywnych zmian o charakterze jakościowym i ilościowym.  Celem ar-

tykułu jest opisanie współczesnej transformacji gospodarek, która stawia przed na-

uką coraz większe zadania, a od zarządzających wymaga innowacyjnych, konkuren-

cyjnych i nowoczesnych rozwiązań. Struktura artykułu obejmuje wybrane zagadnie-

nia związanych z innowacyjnością organizacji. Artykuł składa się z części: w pierw-

szej części opisano pojęcie wiedzy w organizacji, w drugiej rozwój informacji 

i wiedzy  jako zasobu organizacji, a w trzeciej  liniowy model innowacji. Przyjętą 

metodą badawczą jest krytyczna analiza dokumentów.  

 

1. Wiedza w organizacji 

Wiedza
1
 stanowi jeden z najistotniejszych zasobów przedsiębiorstwa i jest waż-

nym elementem niematerialnych aktywów organizacji. Pozostałymi elementami 

                                                             
1 Wiedza jest pojęciem stosunkowo szerokim, najczęściej łączonym z informacją, danymi 

i możnością ich logicznego łączenia i wykorzystywania. Należy jednak podkreślić, iż dane 

i informacje stanowią budulec, w oparciu o który człowiek jest w stanie wygenerować do-

datkową wartość. Wiedza powstaje dzięki zdolności człowieka do ich przetwarzania 

i interpretowania, stanowiąc źródło kompetencji, władzy i efektywności. Wiedza tworzona 

jest przez informacje, kiedy dokonujemy ich porównania czy łączenia oraz kiedy stają się 

one podstawą decyzji i działań. Dopiero element interpretacji, umieszczenia w konkretnym 
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niematerialnych aktywów organizacji są: reputacja, prawa autorskie, relacje z klien-

tami, marka, wizerunek firmy itd. Wiedza to zdolność do sprawnego, racjonalnego 

i efektywnego działania, podczas gdy informacja to tylko znajomość rzeczy (posia-

danie danych). Wiedza obejmuje następujące składniki: przypuszczenia, umiejętno-

ści oceny, doświadczenie, scenariusze, ogólne zasady, normy i wartości, przekona-

nia oraz umiejętności.  Rzeczywista wiedza pracowników to ważny zasób organiza-

cji, a jej utrata prowadzić może do obniżenia sprawności i efektywności, a w konse-

kwencji do załamania  funkcjonowania organizacji. 

Zdaniem L. Edvinsson, M. Malone „Wszystkie kraje, firmy i wszyscy ludzie są 

coraz bardziej uzależnieni od wiedzy, patentów, procesów, umiejętności, technolo-

gii, informacji na temat klientów i dostawców oraz od doświadczenia. Wszystkie te 

elementy razem stanowią wiedzę będącą kapitałem intelektualnym”
2
. 

Wiedza oznacza  porządkowane i „oczyszczone” informacje. Powstaje ona do-

piero po wyciągnięciu wniosków z dostępnych danych i informacji. Wiedza jest po-

jęciem znacznie szerszym w stosunku do danych i informacji. Ma ona nadrzędną 

pozycję w stosunku do danych i informacji, choć na nich bazuje. Posiadanie bogatej 

wiedzy na dany temat prowadzi zaś do mądrości. Mądrość oznacza więc użycie 

wiedzy w praktyce. 

Wiedza
3
 jest zastosowaniem informacji w praktyce

4
 i stanowi jeden z najistot-

niejszych zasobów przedsiębiorstwa i jest ważnym elementem niematerialnych ak-

tywów organizacji. Pozostałe elementami niematerialnych aktywów organizacji to: 

reputacja, prawa autorskie, relacje z klientami, marka, wizerunek firmy itd.  Wiedza 

to zdolność do sprawnego, racjonalnego i efektywnego działania, podczas gdy in-

formacja to tylko znajomość rzeczy (posiadanie danych). Wiedza obejmuje następu-

jące składniki: przypuszczenia, umiejętności oceny, doświadczenie, scenariusze, 

                                                                                                                                                             
kontekście i systemie wartości dokonuje swoistego „awansu” do miana wiedzy. W przypad-

ku wiedzy podkreśla się jej charakter jakościowy, natomiast dane i informacje mają wymiar 

ilościowy oraz formalny. Wiedza w organizacji jest często identyfikowana jako główne źró-

dło przewagi konkurencyjnej.  
2 L. Edvinsson, M. Malone, Kapitał intelektualny, PWN Warszawa 2001, s. 39. 
3 W.M. Grudziewski, I.K.Hejduk, Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przed-
siębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2003, nr 1, s. 3.  
4 Wiedza jest pojęciem stosunkowo szerokim, najczęściej łączonym z informacją, danymi 

i możnością ich logicznego łączenia i wykorzystywania. Należy jednak podkreślić, iż dane 

i informacje stanowią budulec, w oparciu o który człowiek jest w stanie wygenerować do-

datkową wartość. Wiedza powstaje dzięki zdolności człowieka do ich przetwarzania 

i interpretowania, stanowiąc źródło kompetencji, władzy i efektywności. Wiedza tworzona 

jest przez informacje, kiedy dokonujemy ich porównania czy łączenia oraz kiedy stają się 

one podstawą decyzji i działań. Dopiero element interpretacji, umieszczenia w konkretnym 

kontekście i systemie wartości dokonuje swoistego „awansu” do miana wiedzy. W przypad-

ku wiedzy podkreśla się jej charakter jakościowy, natomiast dane i informacje mają wymiar 

ilościowy oraz formalny. Wiedza w organizacji jest często identyfikowana jako główne źró-

dło przewagi konkurencyjnej.  
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ogólne zasady, normy i wartości, przekonania oraz umiejętności.  Rzeczywista wie-

dza pracowników to ważny zasób organizacji, a jej utrata prowadzić może do obni-

żenia sprawności i efektywności, a w konsekwencji do załamania  funkcjonowania 

organizacji. 

Od lat 80. wzrasta świadomość znaczenia elementów niefinansowych w procesie 

zarządzania organizacjami, o czym świadczy zainteresowanie większości kadry kie-

rowniczej i inwestorów. Społeczność inwestorów poszukuje mierników efektywno-

ści głównie na poziomie organizacyjnym. Ponadto od lat 80., tj. momentu wprowa-

dzenia systemów informatycznych do firm, możliwości przetwarzania informacji 

przez organizacje zaczęły gwałtownie wzrastać. Z czasem dostrzeżono, że oprócz 

suchych danych i informacji interpretowalnej przez człowieka należy wyróżnić do-

datkowy poziom, który coraz bardziej decydował o efektywności firmy, a jednocze-

śnie wymykał się standardowym metodom zarządzania informacją – wiedzę. Po-

czątkowo była to wiedza pracowników zawarta w ich umysłach, która wynikała 

z ich doświadczeń, szkoleń i talentów. Następnie – informacja, która mogła stać się 

wiedzą
5
 kolejnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie, jak na przykład notatki ze 

spotkań, opisy udanych projektów czy rozwiązania nietypowych problemów.  

W literaturze przedmiotu wyróżnić można dwa podejścia dla tworzenia zasobów 

wiedzy, które ze względu na narodowość ich propagatorów można nazwać: zachod-

nie (tradycyjne) oraz wschodnie (japońskie).  W podejściu zachodnim preferuje się 

wiedzę jawną. Podejście to reprezentowane jest między innymi przez H.A. Simona
6
  

i P. Druckera
7
. Polega na tym, że wiedza utożsamiana jest z zapisem w bazie danych 

różnych postaci wiedzy lub złożonych informacji, jak: wzorów chemicznych, tablic 

decyzyjnych, księgi jakości czy też innych zestawów reguł postępowania. Ponadto 

wyróżnia się  obok podejścia zachodniego podejście japońskie, które jest prezento-

wane między innymi przez I. Nonaka
8
. Do tej kategorii wiedzy zalicza się między 

innymi intuicję, przeczucia, kulturę organizacji, a więc wszystko, czego nie można 

wyrażać w artefaktach. Ponadto wiedza ukryta jest głęboko zakorzeniona zarówno 

                                                             
5 Źródłem nowoczesnej wiedzy są wynalazki, które zawierają najnowsze informacje tech-

niczne, wykorzystywane do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.  
6 H. Simon, M. Dietl, Wyzwanie dla menedżerów w XXI wieku, „Rzeczpospolita” 

nr 153.2002/  

Wiedza otwarta, czyli wiedza dostępna dla organizacji jej pracowników i dla jej otoczenia. 

Wiedza sformalizowana, wyrażona w słowach i liczbach stanowi zaledwie wierzchołek góry 

lodowej 
7 P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania – nowe horyzonty, 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, „Nowoczesność” Sp. z Sp.o., Warszawa 1995, s. 34. 
8 I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzą w organizacji, Poltext, Warszawa, 2000, s. 25. 

Wiedza ukryta, czyli wiedza dostępna dla organizacji jej pracowników, a niedostępna dla jej 

otoczenia. „Wiedza ukryta”, czyli coś, co nie jest wprost dostrzegalne i wyrażalne, która 

wpływa na wartość organizacji, jest wysoce indywidualna i trudna do sformalizowania. 

Sprawia to, że trudno ją przekazać lub podzielić się z innymi. 
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w wartościach, indywidualnym działaniu i doświadczeniu, jak i w jednostkowych 

ideałach czy emocjach.  

Zdaniem K. Perechudy
9
 efektywność funkcjonowania dowolnej organizacji zale-

ży od: 

1. Właściwej interpretacji przez aktorów organizacyjnych obrazów: wnętrza 

i otoczenia organizacji; 

2. Umiejętności wtapiania się aktorów organizacji w jej „tło” oraz umiejętno-

ści zawężania  i poszerzania przez nich przestrzeni organizacyjno-

zarządczej; 

3. Opanowania umiejętności budowy procesualnej pętli rozwoju organizacji, 

4. Sieci integracji zdarzeń i procesów w organizacji; 

5. Umiejętności budowy zaporowych granic  na poziomie wartości niemate-

rialnych.  

Na uwagę zasługuje podkreślenie cech organizacji wykorzystującej wiedzę. 

P. Nestorowicz
10

 wyróżnia następujące szczegółowe charakterystyki cech organiza-

cji bazującej na wiedzy, tj.: 

1. Specyficzna kultura organizacyjna
11

: traktowanie informacji jako dobra 

wspólnego, gotowość do dzielenia się informacją, nacisk na wyniki, otwar-

tość na ludzi i nowe koncepcje; 

2. Otwarty system motywacyjny: stymulowanie bezpośredniej komunikacji, 

wykorzystywanie informatyki, szybkie pozyskiwanie i przetwarzanie in-

formacji; 

3. Konstruktywna kontrola: podważanie założeń, wartości i działań, kreowa-

nie chaosu informacyjnego, sprzyjanie podejmowaniu ryzyka, prawo do 

eksperymentowania i popełniania błędów;  

4. Procesy uczenia się: ułatwianie i skłanianie do zdobywania wiedzy, korzy-

stanie z wielu źródeł wiedzy, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy, 

skuteczna internalizacja wiedzy.  

 

                                                             
9 K. Perechudy (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje. Modele. Me-
tody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 67.  
10 P. Nestorowicz, Organizacja oparta na wiedzy. Koncepcja oraz warunki zastosowania 

w polskich przedsiębiorstwach, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 

1998.  
11 S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 2001, 

s. 243. Podaje, że „Kultura organizacji oznacza system wspólnych znaczeń uznawanych 

przez członków, odróżniający daną organizację od innych”, s. 243. „Badania nad kulturą or-

ganizacji” sprowadzają się do uzyskania odpowiedzi na pytanie „Jak pracownicy widzą swo-

ją organizację? Czy nagradza się nowatorstwo? Czy zachęca się do rywalizacji?”. Natomiast 

„Badania nad zadowoleniem z pracy” zajmują się emocjonalnymi reakcjami na środowisko 

pracy. Wyjaśniają stosunek pracowników do oczekiwań organizacji, praktyk wynagradzania 

itp. 
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2. Rozwój informacji i wiedzy jako nowego zasobu organizacji 

Głównymi trendami w XXI w. w gospodarowaniu wiedzą są możliwości tworze-

nia, dostępu i stosowania wiedzy, która jest podstawowym wyznacznikiem globalnej 

konkurencyjności. W XXI w. bez inwestycji rządowych w edukację pozostałaby ona 

przywilejem ludzi bogatych, gdyż biednych ludzi nie stać byłoby na naukę na wyż-

szym poziomie szkolenia.  To właśnie klasę średnią stworzyły inwestycje państwa 

w oświatę.  

Ponadto w  XXI w. mamy sytuację naruszonej równowagi, gdzie zespoły kwali-

fikacji wymaganych w gospodarce są diametralnie odmienne od tych z przeszłości. 

Wyraża się to tym, że stopa zysku z inwestycji w fabryki, maszyny, transport jest 

dwukrotnie mniejsza od inwestycji w kwalifikacje, kompetencje pracownika. Sam 

system edukacyjny stanowi instrument odtwarzający społeczne i ekonomiczne nie-

równości społeczne. Odzwierciedla się to tym, ze dzieci lekarzy, prawników zajmują 

podobne pozycje społeczne, a dzieci robotników zostają robotnikami. Trendy roz-

wojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że jedynie budowanie przewagi 

konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach może zagwarantować trwały roz-

wój w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Dlatego też należy skupić się na 

budowaniu w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, będącej częścią globalnej go-

spodarki opartej na wiedzy w wymiarze Unii Europejskiej i świata. 

Polska stoi przed historyczną szansą przyspieszenia swojego rozwoju w drodze 

do gospodarki opartej na wiedzy – przez wdrażanie spójnych polityk rozwojowych, 

w tym polityki innowacyjnej, wsparte zmianami sprzyjającymi rozwojowi przedsię-

biorczości oraz wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-

skiej. Szansa ta może zostać zrealizowana, jeśli wykorzystany zostanie potencjał 

tkwiący w wysoko wykwalifikowanych kadrach zatrudnianych w zdolnych do adap-

tacji w nowych warunkach globalnej konkurencji przedsiębiorstwach. Przedsiębior-

stwa muszą zostać wsparte przez instytucje otoczenia, których działania będą kon-

centrować się na potrzebach. 

Rozwój informacji i wiedzy  jako zasobu organizacji na tle efektywności gospo-

darowania przedstawiono na rysunku 1.    
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Rysunek 1.  Rozwój informacji i wiedzy  jako zasobu organizacji na tle efektyw-

ności gospodarowania 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Rewolucja informacyjna na przełomie lat 70. XX w. podkreśliła znaczenie in-

formacji i wiedzy w funkcjonowaniu organizacji na rynku. Zdolność do pozyskania 

i praktycznego wykorzystania cennych informacji stała się ważniejsza od drogich 

i kosztownych inwestycji. Wiedza jest krytycznym zasobem, dającym możliwość 

utrzymania długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Wyjątkowość posiadanej wiedzy 

polega na ciągłym jej rozwoju, praktycznie w nieskończoność, co stanowi o nie-

ograniczonych jej ilościach w każdym społeczeństwie. Problemem jest jednak wyłu-

skanie i praktyczne wykorzystanie  jej z dostępnych informacji na danym etapie 

rozwoju społeczno-gospodarczgo. Niemniej jednak przed współczesnymi przedsię-

biorstwami stoi wyzwanie: „Jak efektywnie wykorzystać to, co już wiemy i jesteśmy 

w stanie się dowiedzieć”?
12

 

                                                             
12 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 

2007, s. 10. Podaje dalej, że  w nowoczesnej organizacji, inteligentnej „wyróżnia się cztery 

podstawowe cykle funkcjonowania i struktury, tj.: poznanie, adaptacja, innowacyjność 

i realizacja, które stanowią o  sieci wzajemnych sprzężeń dziewięciu podstawowych  elemen-

tów, tj.: przyswojenie, zrozumienie, nauczanie, rozwiązywanie, komunikacja, myślenie, war-

tość, zachowanie, wiedza”, s. 10.  
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Zdaniem W. Janasz, K. Kozioł-Nadolnej
13

 budowanie wartości przedsiębiorstwa 

na podstawie wykorzystania wartości niematerialnych przewiduje określone grupy, 

tj.: 

1. Identyfikacja przez interesariuszy wpływu sfery BiR na wzrost wartości 

przedsiębiorstwa; 

2. Ocena przyczynowo-skutkowa mapy strategicznej , która wyznacza logikę 

transferu niematerialnych rezultatów osiągniętych w sferze BiR na kształ-

towanie trwałych osiągnięć; 

3. Określenie budżetu dla  działu BiR wymaganego przez główne obszary 

tworzenia wartości; 

4. Zbudowanie mapy strategicznej, która precyzuje priorytety w dziedzinie 

BiR oraz wartości; 

5. Dążenie do tego, aby mapa strategiczna pozwalała uzyskać równowagę 

między realizowanymi alternatywami, jak również określała ryzyko 

i wyznaczała sposób komunikacji wśród składowych strategii.  

E. Skawińska
14

 wyróżnia pojęcie „integracja informacji”, która prowadzi do reje-

stracji różnorodnych danych o procesach  i wyrobach, tj.: 

1. Monitorowanych za pomocą zmiennych ciągłych, rzadziej atrybutów 

(zmiennych nieciągłych), 

2. Monitorowanych za pomocą profesjonalnych badań sensorycznych, orga-

noleptycznych, 

3. Poprzez aktywne i pasywne metody współpracy z konsumentem, 

4. Poprzez poznanie opinii i preferencji konsumentów dotyczących wyrobów.  

Powyższe dane muszą być przetworzone w informacje użyteczne dla producenta 

i stanowić początek dla nieustannej poprawy procesów i jakości wyrobów. Innowa-

cja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany 

czynią okazje do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia no-

wych usług. 

Schemat postępowania w celu zdobycia nowej użytecznej wiedzy przedstawiono 

na rysunku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 46. 
14 E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa–Poznań  2002, s. 182.  
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Rysunek 2.  Schemat postępowania w celu zdobycia nowej użytecznej wiedzy 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 

Innowację można przedstawić jako dyscyplinę, można się jej nauczyć, można ją 

również praktykować. Dlatego też przedsiębiorcy powinni w celowy sposób szukać 

źródeł innowacji, szukać zmian i ich objawów, wskazujących na okazje do skutecz-

nej innowacji. Powinni także znać i stosować zasady skutecznej innowacji. 

Model współzależności działań, które wpływają na jakość wyrobu usługi, przed-

stawia spirala jakości pokazana na rysunku 3.  

 

Rysunek 3. Spirala jakości. Model współzależności działań, które wpływają na 

jakość wyrobu, usługi 

 
Źródło: opracowanie własne, na podstawie normy ISO 8402. 
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 Nowoczesny paradygmat jakości literatura przedmiotu
15

 charakteryzuje poprzez 

kilka kluczowych charakterystyk, tj.: 

 

1. Zasada otwarcia na rynekł 

2. Poprawa jakości; 

3. Włączenie wszystkich pracowników i struktur organizacyjnych w poprawę 

jakości i objęcie nią wszystkich procesów, a nie tylko związanych z wy-

twarzaniem produktu; 

4. Działalność prewencyjna, zwłaszcza w fazie projektowania, gdzie niewiel-

kim nakładem można ograniczyć przyszłe trudności w produkcji masowej; 

5. Integracja z systemem sterowania powoduje, że menedżerowie średniego 

szczebla i pracownicy produkcyjni sa najważniejszymi wykonawcami 

działań naprawczych; 

6. Współpraca ponad podziałami organizacyjnymi i dzielenie się informacją; 

7. Metodologia rozwiązywania problemów bazująca na prostych narzędziach 

i przy szerokim udziale pracowników przedsiębiorstwa.  

Zdaniem W. Janasz, K. Kozioł-Nadolnej za innowacyjne uważa się przedsiębior-

stwo
16

, które: 

1. Prowadzi w szerokim zakresie prace BiR (lub dokonuje zakupów projek-

tów nowych produktów czy  technologii); 

2. Przeznacza na tę działalność  stosunkowo wysokie nakłady finansowe; 

3. Systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne; 

4. Reprezentuje duży udział nowości (wyrobów i technologii) w ogólnej pro-

dukcji; 

5. Stale wprowadza innowacje na rynek. 

Wyróżniają oni sześć generacji modeli procesów
17

 innowacyjnych, tj.: 

1. Pierwsza/druga grupa, prosty model liniowy: podażowy (załącznik 10) 

i popytowy;  

2. Trzecia grupa, model liniowy powiązany, zakładający interakcję różnych 

elementów oraz sprzężenia zwrotne informacji; 

3. Czwarta grupa, model nieliniowy równoległy zintegrowany z dostawcami, 

odbiorcami oraz wewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie położono nacisk na 

powiązania i alianse strategiczne
18

; 

                                                             
15 Ibidem, s. 153.  
16 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 77.  
17 Tamże, s. 106. 
18 http://pl.wikipedia.org. Alians strategiczny – połączenie współpracy i konkurencji w pew-

nej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; 

umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa. Czasami alians odbywa się bez 

umowy. Alians strategiczny pomaga wprowadzić firmę na nowy rynek, wymienić doświad-

czenia i wiedzę pomiędzy współpracującymi firmami. Obecnie jego popularność jest zwią-
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4. Piąta grupa, nieliniowy system zintegrowany oparty na sieciowych powią-

zaniach: elastyczności ciągłości i na systemie odpowiedzi powiązanej 

z konsumentem, 

5. Szósta grupa, model nieliniowy o otwartej innowacji, system samouczący 

się.  

 

3. Liniowy model innowacji 

 A. Pomykalski zaprezentował model liniowy innowacji, w którym głównym ini-

cjatorem był ośrodek BiR dysponujący odpowiednio nowoczesną wiedzą (realizują-

cy badania podstawowe w przedsiębiorstwie). W modelu tym występują jeszcze ba-

dania stosowane  i prace rozwojowe, wdrożeniowe i dyfuzja. Pomiędzy ww. ele-

mentami występują wzajemne powiązania zwrotne, jak pokazano na rysunku 5.     

 

Rysunek 5.  Liniowy model innowacji według  A. Pomykalskiego 

 
Źródło: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Warszawa–Łódź 2001,                  

s. 30–40. 
 

Prace badawcze podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy mającej kon-

kretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych za-

stosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych, bądź na poszukiwaniu 

nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów prak-

tycznych. Wynikami badań stosowanych są modele próbne wyrobów, procesów czy 

metod. Główne fazy cyklu projektowego wg UE to: programowanie, identyfikacja, 

formułowanie, finansowanie, wdrożenie, ocena. W literaturze przedmiotu wymienia 

się rodzaje badań stosowanych, np.: 1. Identyfikowanie przeciwciał związanych 

z konkretnymi chorobami; 2. Analiza czynników środowiskowych prowadzona 

w kontekście oceny programów nauczania mających na celu zniwelowanie szkodli-

wego wpływu tych czynników na zdolność uczenia się młodzieży; 3. Analiza zróż-

nicowań regionalnych i innych danego języka prowadzona w celu określenia wpły-

wu czynników geograficznych i/lub społecznych na rozwój tego języka. 

We współczesnej organizacji nauki przeprowadza się typologię badań nauko-

wych ze względu na cel, do którego zmierzają: 

                                                                                                                                                             
zana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, jest bowiem alternatywą dla innych  

form podejmowania działalności poza granicami kraju. Stąd też najczęstszą formą współcze-

snych aliansów to alianse międzynarodowe. Alians strategiczny ma na celu rozszerzenie 

działalności firmy i poprawę jej konkurencyjności. 
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1. Podstawowe – podejmuje się je bez celu praktycznego, dla wyjaśnienia zja-

wisk jeszcze niezbadanych i odkrycia nowych praw naukowych; stąd też badania 

naukowe podstawowe nazywa się również teoretycznymi bądź czystymi; 

2. Stosowane
19

 – są zazwyczaj rozumiane jako zmierzające do wykorzystania 

w praktyce wyników badań podstawowych; ich rezultatem są nowe związki che-

miczne, prototypy, modele itp., które powstają i są sprawdzane w laboratoriach 

i instytutach doświadczalnych pod względem efektywności, walorów technicznych 

i użyteczności; 

3. Wdrożeniowe – polegają na opracowaniu metod i technik zastosowania wyni-

ków badań w produkcji; są końcowym etapem cyklu badawczego od odkrycia wyna-

lazku do praktycznego jego zastosowania; obejmują one przeniesienie wyników ba-

dań naukowych stosowanych z laboratoriów do przemysłu, z fazy modeli 

i prototypów do fazy produkcji masowej; rezultaty tych badań nazywa się innowa-

cjami; badania naukowe wdrożeniowe wiążą się ściśle z pracami rozwojowymi, po-

legającymi na adaptacji metod i osiągnięć badań wdrożeniowych do warunków pro-

dukcji w danym kraju i w danym zakładzie oraz na dostosowaniu produktu do wy-

mogów odbiorcy tego kraju i jego rynku. 

Natomiast prace rozwojowe
20

 to: nabywanie, łączenie, kształtowanie 

i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 

technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do plano-

wania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszo-

nych produktów, procesów lub usług, w szczególności:  

1. Tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do two-

rzenia nowych produktów, procesów i usług pod, warunkiem że nie są one 

przeznaczone do celów komercyjnych;  

2. Opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym 

oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi koń-

cowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demon-

stracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku, gdy pro-

jekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane 

                                                             
19 http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/. O ustanowieniu 

Programu Badań Stosowanych (PBS), wspierającego badania naukowe ukierunkowane na 

praktyczne zastosowania ich wyników w różnych dziedzinach. PBS został pozytywnie za-

opiniowany przez Radę Centrum na posiedzeniu w dn. 24 listopada 2011 r. Ogłoszenie 

pierwszego naboru wniosków planowane jest po 20 grudnia 2011 r. Nabór wniosków będzie 

dwuetapowy – wnioski wstępne w systemie OSF będą przyjmowane w terminie do 30 dni od 

dnia ogłoszenia naboru.  Wszelkie informacje związane z Programem będą na bieżąco publi-

kowane na stronie Centrum oraz na stronie Programu: http://www.ncbir.pl/programy-

krajowe/pbs. 
20 http://www.umk.pl/badania/finansowanie/badania. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_naukowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prototyp
http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_do%C5%9Bwiadczalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Laboratorium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut
http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_%28ekonomia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prototyp
http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja_masowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Innowacja_biznesowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Innowacja_biznesowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_%28ekonomia%29
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do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu nale-

ży odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej;  

3. Działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem pro-

duktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wyko-

rzystywane komercyjnie. 

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych 

do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz 

innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.  

   Wdrożenie stanowi uruchomienie procedur, w wyniku których projekt zostanie 

zakończony. 

W przypadku projektów inwestycyjnych wyróżnia się: 

1. opracowanie dokumentacji technicznej; 

2. dokonanie wymaganych uzgodnień i uzyskanie wszystkich pozwoleń ad-

ministracyjnych prawem wymaganych;  

3. przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na 

inżyniera projektu i wykonawcę projektu; 

4. wyłonienie inżyniera i wykonawcy projektu; 

5. nadzór nad wykonaniem; 

6. usługi i roboty realizacyjne; 

7. oddanie obiektu do użytkowania. 

Zwiększanie zakresu wdrożenia wiąże się ze zwiększeniem kosztów przedsię-

wzięcia i wydłużeniem czasu jego trwania, a także koniecznością większego zaan-

gażowania pracowników organizacji z BiR, a także zarządzających
21

 organizacją.  

Ponadto w każdym przypadku prawidłowa realizacja takiego przedsięwzięcia wy-

maga uwzględnienia wielu czynników ściśle związanych z konkretnym rozwiąza-

niem technologicznym, jak i uniwersalnych zagadnień z zakresu zarządzania przed-

sięwzięciami i zespołami ludzkimi, planowania i realizacji zmian w funkcjonowaniu 

organizacji. 

Wybór podejścia dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia odpowiada specyfi-

ce wdrażanej technologii i zakresu funkcjonalno-organizacyjnego projektu, w każ-

dym jednak przypadku musi uwzględniać: 

1. Strategię firmy; 

                                                             
21 Zaangażowanie zarządzających  jest konieczne nie tylko dla podejmowania kluczowych 

i nieraz bardzo trudnych decyzji, ale także dla promowania nowego rozwiązania w firmie. 

Zadaniem kierownika zespołu ds. wdrożeń jest takie zdefiniowanie zakresu, ażeby uzyskać 

maksymalne korzyści biznesowe, a zarazem zredukować do minimum koszty i czas wdroże-

nia. Ustalenie zakresu  i priorytetów dla funkcjonalności  jest niezbędne do uzyskania najko-

rzystniejszych ofert na wdrożenie. Mając przyporządkowane priorytety oraz informacje 

o kosztach wdrożenia poszczególnych funkcji, można podjąć decyzję co do zakresu – zgod-

nie z zasadą „jak najwięcej korzyści przy jak najmniejszym koszcie wdrożenia”. 
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2. Precyzyjne określenie oczekiwań i celów biznesowych, z właściwym osa-

dzeniem projektu w strukturach decyzyjnych firmy; 

3. Definicję docelowych procesów, optymalnie wykorzystujących najlepsze 

praktyki i standardowe mechanizmy nowego narzędzia; 

4. Strategię wdrożenia i wsparcia powdrożeniowego; 

5. Dobór i przygotowanie wewnętrznego zespołu – kluczowych pracowników 

odpowiedzialnych za współtworzenie nowego rozwiązania; 

6. Szczegółowe zaplanowanie prac i monitorowanie realizacji poszczególnych 

zadań; 

7. Zapewnienie mechanizmów zachowania w organizacji wiedzy o rozwiąza-

niu i możliwościach jego dalszego usprawniania. 

Analiza stanu i oczekiwań danej organizacji pozwala dopasować podejście, za-

kres i natężenie działań w każdym z wymienionych obszarów. Niejednokrotnie dla 

powodzenia projektu wdrożeniowego konieczna okazuje się realizacja szeregu in-

nych inicjatyw poprzedzających właściwe wdrożenie lub włączenie ich do ogólnego 

planu projektu.  

Rezultatem wdrożenia jest: sporządzenie specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia,  podpisanie umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania 

przetargowego, w tym z inżynierem projektu, wykonanie przewidzianych w projek-

cie usług i prac, raporty okresowe i raport końcowy oceniający zrealizowany pro-

jekt.  

A.H. Jasiński wyróżnia pojęcie „dyfuzja innowacji”
22

, ostatni etap procesu inno-

wacji nazywany również upowszechnianiem.  Dyfuzja innowacji polega na jej adap-

tacji przez poszczególnych członków systemu społecznego (kultury) lub na imitacji 

tej innowacji przez jednostki, które nie są inicjalnymi innowatorami. A.H. Jasiński 

dyfuzje traktuje jako „pożądane  dopełnienie pojawiających się innowacji technicz-

nych w tym sensie, że innowacja przyniesie pełne efekty dopiero wtedy, gdy wszyscy 

, a przynajmniej zdecydowana większość potencjalnych naśladowców, wdrożą dany 

produkt czy technologię”
23

.  

Badaczem, który prowadził badania empiryczne nad modelem dyfuzji, upo-

wszechniania  innowacji był E.M. Rogers
24

, który dokonał segmentacji klientów wg 

                                                             
22 Ibidem, s. 21–23.  
23 23 A.H. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Wydawnictwo Książka 

i Wiedza, Warszawa 1992, s. 22–23. Według niego  „procesy powstawania  innowacji i ich 

dyfuzji dopiero razem tworzą całość zjawisk  postępu technicznego w gospodarce”, s. 23.  
24 M. Everett Rogers, Diffusion of Innovations, Glencoe: Free Press 1962, s. 75–80. Dyfuzja 

innowacji to rozprzestrzenianie sie innowacji w ramach danego systemu społecznego. Pod 

pojęciem dyfuzji innowacji rozumie teorię, która stara się wyjaśnić jak, dlaczego i w jakim 

tempie nowe pomysły i technologie rozpowszechniają się za pomocą kultury. Udowadnia on, 

iż występuje kilka kategorii nabywców, którzy reprezentują odmienne nastawienie do nowo-

ści. Wyróżnia on osoby stale poszukujące nowości oraz te, które preferują wypróbowane 
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wzorca (tempa) przyjmowania produktów: od innowatorów, wczesnych adaptują-

cych (naśladowców), wczesnej większości, późnej większości i maruderów. Każda 

grupa klientów ma swoją charakterystykę różniącą się poziomem otwartości na no-

we rozwiązania, a co za tym idzie czasem ich absorpcji.  Według niego dyfuzja in-

nowacji jest procesem, w którym innowacje sa przekazywane za pośrednictwem 

niektórych kanałów z czasem wśród członków systemu społecznego.  

Przebieg procesu dyfuzji może przebiegać zgodnie z funkcją liniową, wykładni-

czą lub też mieć rozkład logistyczny. Klasyczną krzywą dyfuzji pokazano na rysun-

ku 6.   
 

Rysunek 6.   Klasyczna krzywa dyfuzji  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie A.H. Jasiński, Przedsiębiorstwo inno-

wacyjne na rynku, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1992, s. 22–23. 
 

Natomiast A. Pomykalski pod pojęciem dyfuzji innowacji rozumie „proces roz-

przestrzeniania się, upowszechniania innowacji w firmie i gospodarce, występują-

cym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania tech-

nicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębior-

stwa”
25

. 

                                                                                                                                                             
i sprawdzone przez innych produkty. Krzywa sprzedaży ma rozkład normalny – po urynko-

wieniu innowacji następuje powolny wzrost sprzedaży, a następnie przyspieszenie, osiągnię-

cie punktu szczytowego, aż w rezultacie spadek liczby nabywców.  
25 A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 111. Po 

wprowadzeniu nowego produktu na rynek następuje przekazywanie informacji – rozpoczyna 

się proces uczenia (w szczególności: „uczenie się przez robienie”, ang. learning by doing), 

w którym biorą udział: producent, który wprowadził innowację (doskonalenie innowacji na 

podstawie informacji zwrotnych), potencjalni nabywcy (poznawanie nowego produktu, w ce-

lu podjęcia decyzji o jego zakupie), przyszli naśladowcy (rozpoznanie najważniejszych cech 

innowacji, sposobu wytwarzania i rozpoczęcie własnej produkcji). 
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Według E.M. Rogersa
26

 dyfuzja innowacji odbywa się w pięciu etapach, tj.:  

1. Świadomość, wiedza o nowym zdarzeniu, zainspirowanie osoby nowym 

pomysłem, ale brakuje konkretnych wiadomości na sam temat innowacji; 

2. Zainteresowanie, perswazja, zainteresowanie innowacją, poszukiwanie in-

formacji i szczegółów o innowacji, przekonanie kogoś do innowacji;  

3. Podjęcie decyzji (odrzucenie, akceptacja); 

4. Implementacja  powziętej decyzji
27

,  ukierunkowanie aktywności, ocena 

użyteczności, funkcjonalności i poszukiwanie dalszych informacji; 

5. Potwierdzenie, nabycie i użytkowanie produktu. 

Model dyfuzji innowacji E.M. Rogersa udowadnia, iż występuje kilka kategorii 

nabywców, którzy reprezentują odmienne nastawienie do nowości. Wyróżnia on 

osoby stale poszukujące nowości oraz te, które preferują wypróbowane 

i sprawdzone przez innych produkty. Krzywa sprzedaży ma rozkład normalny – po 

urynkowieniu innowacji następuje powolny wzrost sprzedaży, a następnie przyspie-

szenie, osiągnięcie punktu szczytowego, aż w rezultacie spadek liczby nabywców. 

Innowatorzy stanowią 2,5% całej zbiorowości – lubią ryzyko, próbują nowości. 

Wcześni naśladowcy to 13,5% – są liderami, kształtują opinię w danej społeczności, 

nowość kupują jednak z pewną ostrożnością. Wczesna większość to 34% – przyswa-

ja ona nowy produkt wcześniej niż przeciętni nabywcy. Późna większość – 34%, to 

sceptycy akceptujący produkt po wypróbowaniu go przez innych. Ostatnia grupa to 

maruderzy – 16%, grupa nabywców obawiająca się zmian, absorbuje innowację, gdy 

staje się ona powszechna lub niezbędna. 
 

PODSUMOWANIE  

1. Innowacyjność organizacji to obecnie strategiczny element konkurencyjno-

ści firmy. 

2. Innowacyjność może odnosić się do przedsiębiorstwa, jak i do gospodarki. 

3. Wyróżnia się innowacyjność produktową, procesową, marketingową 

i organizacyjną. 

4. Innowacje wiążą się z kreowaniem efektu asymetrii, który pozwala przed-

siębiorstwom uzyskać poprawę pozycji konkurencyjnej.  

 

 

 

                                                             
26 M. Everett Rogers, Diffusion of Innovations…, s. 83. Konieczne jest zdobycie odpowied-

niej wiedzy na temat klientów i dotarcie w pierwszej kolejności do innowatorów, w celu 

przekonania ich o słuszności zakupu innowacji. 
27 Dyfuzja innowacji trwa dotąd, gdy wszyscy potencjalni naśladowcy (przedsiębiorstwa) nie 

rozpoczną u siebie wdrażania danego produktu, stosowania innowacyjnej technologii pro-

dukcji. Dyfuzja innowacji jest procesem długotrwałym, sięgającym nawet 20 lat w przypad-

ku innowacji przełomowych i kilku lat w przypadku innowacji usprawniających. 
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Słowa kluczowe: wiedza, informacja, dyfuzja informacji, innowacyjność 

Summary 

Knowledge as the drive for innovativeness in an organization 
The importance of innovativeness in a development of an organisation is now more 

commonly discussed in literature concerning economy. Nowadays innovative 

knowledge and innovation are perceived as a decisive element in success of a busi-

ness. The information about innovations in an organisation is very useful for manag-
ers in order to increase effectiveness and competitiveness of an organisation. The 

idea of innovativeness is strongly associated with a capability for development and 

positive qualitative and quantitative changes. The aim of this article is to discuss the 
contemporary transformation in economy, which poses new tasks for science, and 

demands innovative, competitive and modern solutions from the management. The 

structure of this article is built around  chosen issues connected with innovativeness 

in an organisation, and is made of several parts. The first part describes the term 
‘knowledge’ in an organisation, while the second part examines the development of 

information and knowledge as resources in an organisation. The third part of the ar-

ticle shows a linear model of innovation. The applied methodology is a critical 
analysis of documentation.  

Keywords: information, knowledge, diffusion of information, innovativeness 
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WALDEMAR JARUSZEWSKI 

KONKURENCYJNOŚĆ                                       

ORGANIZACJI WIEDZY 

Konkurencyjność organizacji zaliczana jest do zasadniczych mechanizmów go-

spodarki rynkowej. Konkurencja, rywalizacja przedsiębiorstw, jak i samych pra-

cowników  i menedżerów jest stałym elementem występującym na obecnym rynku. 

Konkurencyjność organizacji wiedzy to kluczowe pojęcie  wyznaczające kierunek 

działania każdej organizacji.  

Celem artykułu jest wieloaspektowe ujecie konkurencyjności, która może za-

pewnić szeroko pojmowany rozwój danej organizacji. Struktura artykułu obejmuje 

wybrane zagadnienia związane z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Autor pre-

zentuje systemowe podejście do problematyki konkurencyjności. Artykuł składa się 

z trzech  części: w pierwszej opisano pojęcie konkurencyjności, w drugiej miary ba-

dania konkurencyjności, a w trzeciej  konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle 

zachowań konsumpcyjnych. Przyjętą metodą badawczą jest krytyczna analiza do-

kumentów.  

 

1. Istota konkurencyjności  

Konkurencyjność przedsiębiorstwa, gospodarek zalicza się do głównych mecha-

nizmów ekonomicznych gospodarki rynkowej. Dyskusja o wzajemnych związkach 

wiedzy i rozwoju organizacji czy możliwych zagrożeniach gospodarczych
1
 na po-

                                                             
1 M. Sułek, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Administracji  w Kielcach, Kielce 2001, s. 16. Podaje, że „o stanie bezpieczeństwa decydu-

je z reguły ich potencjał gospodarczy”, s. 16. Przypis autora – Strategiczna rola zarządzają-

cych gospodarkami w erze rozwoju nowoczesnych technologii i gałęzi przemysłu opartych 

na kapitale intelektualnym polega na reprezentowaniu interesu przyszłości wobec teraźniej-

szości. Kapitał intelektualny jest jednym z głównych źródeł strategicznej przewagi konku-

rencyjnej organizacji, społeczeństw na całym świecie.  
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czątku XXI w. może w znaczący sposób wpłynąć na doskonalenie teorii rozwoju 

społeczno-gospodarczego (czy możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej). Konku-

rencyjność przedsiębiorstwa to zdolność do sprawnego realizowania celów na 

zmiennym rynku. Konkurencja
2
, rywalizacja przedsiębiorstw, ludzi, pracowników 

jest stałym elementem występującym na rynku krajowym, jak i międzynarodowym
3
. 

Głównym czynnikiem rozwoju gospodarki rynkowej jest mechanizm konkurencji, 

który rozwiązuje problem alokacji zasobów i podziału dochodów przez wzajemne 

oddziaływanie popytu i podaży. Mechanizm rynkowy generalnie kształtuje rynki 

konkurencyjne, na których  to producenci zmuszeni są do poszukiwania  

i wprowadzania innowacji technicznych. Każda organizacja chcąca pomnażać swoje 

zyski i być atrakcyjniejsza na rynku musi być coraz bardziej konkurencyjna na ryn-

ku. Konkurencyjność to obecnie kluczowe pojęcie wyznaczające kierunek działania 

każdej organizacji, przedsiębiorstwa, państwa. Wzmocnienie konkurencyjności każ-

dego przedsiębiorstwa to podstawowy obowiązek każdego członka danej organiza-

cji.  

Konkurencyjność
4
 to potencjał, możliwość oraz umiejętność danego podmiotu 

rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów 

działających w tej samej branży na rynku. Konkurencyjność to zdolność do długo-

okresowego, efektywnego wzrostu. Jej podstawowymi elementami są efektywność, 

dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu gospodarczego. Na konkurencyj-

ność państwa składa się konkurencyjność poszczególnych przedsiębiorstw, organi-

zacji w danej gospodarce.  

Według definicji OECD konkurencyjność międzynarodowa oznacza zdolność 

firm, przemysłów, regionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprosta-

nia międzynarodowej konkurencyjności oraz do trwałego zapewnienia wysokiej sto-

py zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i wysokiego poziomu zatrudnie-

nia. Jest to zdolność gospodarki do osiągania możliwie największych korzyści 

z uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy. Korzyści te związane są 

z kształtowaniem się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Ogólnie można 

                                                             
2 Konkurencją nazywane jest zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dąże-
niu do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla osią-

gnięcia takich samych celów przez innych.  
3 Uregulowania legislacyjne UE dotyczące konkurencyjności są przepisami nadrzędnymi dla 

państw członkowskich zobowiązującymi je do dostosowania praw wewnętrznych do wspól-

notowych. Charakterystyką swobód rynku wewnętrznego UE jest swobodny przepływ: towa-

rów, usług, osób i kapitału. Na każdej z tych płaszczyzn istnieje konkurencja własnego 

i obcego państwa.  
4 S. Marciniak, Makro i mikroekonomia dla inżynierów, PWN, Warszawa 1995, s. 109. Kon-

kurencyjność w dzisiejszym wymiarze to umiejętność ciągłego doskonalenia, wprowadzania 

nowych pomysłów, nowych produktów i usług, nowoczesnych technologii i rozwiązań orga-

nizacyjnych, wymagających  kreatywnych ludzi i przekształcania ich wiedzy i pomysłów 

w nowatorskie rozwiązania. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wzrost_%28ekonomia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Efektywno%C5%9B%C4%87_%28ekonomia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dynamika_%28ekonomia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elastyczno%C5%9B%C4%87_%28ekonomia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
http://mfiles.pl/pl/index.php/OECD


KONKURENCYJNOŚĆ ORGANIZACJI WIEDZY  

 

- 289 - 

 

stwierdzić, że konkurencyjność międzynarodowa to zdolność oraz motywacja danej 

gospodarki do długookresowego rozwoju gospodarczego w warunkach gospodarki 

otwartej.  

S. Marciniak podkreśla, że „konkurencja jest procesem, za pomocą którego 

uczestnicy rynku dążąc do realizacji swoich celów i maksymalizacji swojej satys-

fakcji, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ofert swoich rywali. 

Konkurencja występuje zarówno między sprzedawcami, jak i nabywcami dóbr 

i usług”
5
.  

Konkurencyjność jest właściwością przedsiębiorstwa warunkującą możliwość 

osiągnięcia przez nie przewagi nad podmiotami działającymi w tej samej branży na 

rynku. Może się ona przejawiać w: możliwości zaoferowania niższej ceny, wyższej 

jakości lub innych atrakcyjnych cechach produktu bardziej korzystnych od rywali, 

umiejętności utrzymania i powiększania udziałów w rynku, zdolności do podnosze-

nia wewnętrznej efektywności/sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, zdol-

ności do skutecznego realizowania celów na rynku. Na rysunku 1 przedstawiono 

schemat konkurencyjności organizacji i konkurencyjności globalnej na rynku.  
 

Rysunek 1. Schemat konkurencyjności własnej organizacji (kw)  

i konkurencyjności globalnej (K. Globalna) na zmiennym rynku. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Oznaczenia przyjęte na rysunku, gdzie: 

– O1, O2 – organizacje 1 i 2,  

– KwP1 – konkurencyjność własna przedsiębiorstwa 1,  

– KwP2 – konkurencyjność własna przedsiębiorstwa 2,  

– K. Globalna – konkurencyjność globalna. 

Z przedstawionego rysunku 1.2.1.1. wynika, że  organizacje O1 i O2 posiadają 

                                                             
5 Tamże, s. 109–110. Podkreśla, że postęp techniczny będzie szybszy w konkurencyjnych ga-

łęziach przemysłu. Ponadto wybór danego dobra lub usługi przez konsumenta wiąże się 

w ten sposób z satysfakcją, którą odczuwa przy dokonywaniu  lub po zakupie. Satysfakcja 

jest reakcją na spełnienie oczekiwań.  
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różne wielkości wiedzy
6
, a zgromadzona wiedza tworzy fundamenty (bazę) organi-

zacji, która chroni organizację przed gwałtownymi zmianami, kryzysami zewnętrz-

nymi i wewnętrznymi. Zgromadzona wiedza w organizacji O2 i własna konkuren-

cyjność przedsiębiorstwa drugiego (KwP2) może zapewnić trwałą równowagę 

i stabilność w turbulentnym otoczeniu. Atutem drugiej organizacji (O2) jest umie-

jętność pozyskania dużo większej wiedzy, a tym samym posiadanie umiejętności 

konkurowania nie tylko na rynkach teraźniejszych, ale i przyszłych, tj. takich, które 

jeszcze nie do końca się wykrystalizowały, a preferencje przyszłych klientów są już 

rozpoznawane i kształtowane, tak by zapewnić sukces drugiej organizacji. Organi-

zacje w sposób ciągły poszukują narzędzi i metod, które pozwolą im istnieć na 

zmiennym rynku.  

Według A.K. Koźmińskiego „Przewaga konkurencyjna polega na opanowaniu 

zastosowań, które same w sobie są wiedzą i sekretem przedsiębiorstwa. Wymagają 

nakładów kapitału finansowego i intelektualnego i nie są powszechnie dostępne”
7
. 

Model kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa przedstawiono na ry-

sunku 2.  

Rysunek 2. Model kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa  
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Glabiszewski, A. Suchodolska

8
, 

Rola współpracy w procesie… op.cit. 

                                                             
6 Obecnie wiedza jako zasób może być elementem   przewagi strategicznej organizacji na 

rynku. Przewaga będzie trwała do momentu, aż jedna ze stron dorówna drugiej wielkością 

wiedzy. Organizacja mniej konkurencyjna musi dokonać radykalnych zmian w zarządzaniu, 

tak by zarządzanie wiedzą było warunkiem wystarczającym do zmiany istniejącego stanu 

rzeczy.  
7 A.K. Koźmiński, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy, [w:] G.W. Kołodko (red.), 

Rozwój polskiej gospodarki perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo WSPiZ, Warsza-

wa 2002, s. 155,  
8 Tamże, s. 11.  

Rynkowa przewaga konkurencyjna                                             

Unikatowa konfiguracja instrumentów konkurowania 

Zasobowe przewagi konkurencyjne                                     

Całokształt zasobów o charakterze strategicznym 

Pierwotny potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Całokształt materialnych i niematerialnych zasobów 

Pozyskiwanie, 
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zasobów 

Kreowanie i 
stosowanie in-
strumentów 
konkurowania 

Ponadprzeciętne wyniki w procesie konkurowania-

Osiągnięcie celów strategicznych 
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2. Miary badania konkurencyjności  

Konkurencja w gospodarce stanowi kluczowy przedmiot zainteresowania teorii               

i praktyki nauk ekonomicznych. W literaturze przedmiotu
9
 można spotkać wiele 

miar oceniających poziom konkurencyjności, tj.: 

1. Miary efektów konkurencyjnych, analizujących osiągniętą pozycję konku-

rencyjną,  

2. Miary potencjału konkurencyjnego, analizujących wielkość poniesionych 

nakładów, 

3. Miary procesu konkurencyjnego, analizujących proces zarządzania 

i organizacji firmy.  

Zależności pomiędzy poszczególnymi wymiarami konkurencyjności przedsta-

wiono na tablicy 1.  
 

 Tablica 1. Przykładowe miary badania konkurencyjności 

Poziom 

analizy 

Pozycja konkuren-

cyjna 

Potencjał konkurencyj-

ny 

Proces konkurencyjny 

Kraj – udział  w eksporcie, 

– w światowej pro-

dukcji,  

– bilans handlowy , 

– stopa wzrostu eks-

portu, 

– stopa zysku, 

– przewaga kompara-

tywna, 

– konkurencyjność 

kosztowa, 

– produktywność, 

– konkurencyjność  ce-

nowa, 

– rozwój technologicz-

ny, 

– dostęp do zasobów, 

– zaangażowanie w między-

narodowy podział pracy, 

– polityka państwa, 

– edukacja, kształcenie, 

Przemysł – udział w eksporcie, 

– bilans handlowy, 

– stopa wzrostu eks-

portu, 

– stopa zysku, 

– konkurencyjność 

kosztowa, 

– produktywność, 

– konkurencyjność ce-

nowa, 

– rozwój technologicz-

ny, 

– zaangażowanie w podział 

pracy, stowarzyszenia, 

izby gospodarcze,  

Firma – udział w eksporcie, 

– uzależnienie od 

eksportu, 

– stopa wzrostu eks-

portu, 

–stopa zysku, 

– konkurencyjność 

kosztowa, 

– produktywność, 

– konkurencyjność ce-

nowa, 

– rozwój technologicz-

– zaangażowanie w  podział 

pracy, 

–marketing, 

– stosunki w sferze zarzą-

dzania, 

– bliskość do klienta, 

                                                             
9 K. Włodarczyk-Śpiewak, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania 

konsumpcyjne, [w:]  M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Co decyduje o konkurencyjności pol-

skiej gospodarki, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2008, s. 13.  
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ny, – korzyści skali, 

Produkt – udział w eksporcie, 

– strategia wzrostu 

eksportu, 

– stopa zysku, 

– konkurencyjność 

kosztowa,  

– produktywność,  

– konkurencyjność ce-

nowa, 

– konkurencyjność ja-

kości, 

– rozwój technologicz-

ny 

– produkt wiodący, 

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Włodarczyk-Śpiewak, Konkurencyjność 

przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne, (w:) M. Noga, 

M.K. Stawicka (red.), Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, Wy-

dawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2008, s. 13.  
 

W obecnych warunkach gospodarowania konkurencyjność przedsiębiorstwa nie 

ogranicza się tylko do zasięgu krajowego, ale również konieczna jest analiza mię-

dzynarodowa. Zdaniem E. Skawińskiej
10

 dokonując analizy konkurencyjności na 

poziomie mikro, poziom konkurencyjności przedsiębiorstw zależy od zasobów 

ludzkich, inwestycji w wiedzę, edukację, poziom kwalifikacji, czyli od czynników 

zależnych od cech osobowych członków gospodarstw domowych. Ludzie chcąc być 

konkurencyjni na ryku pracy, oferują firmom swoje kwalifikacje, wiedzę 

i zdolności.  

Na konkurencyjność przedsiębiorstw wpływają następujące elementy, tj.: 

1. Innowacyjność i technologiczność danego produktu i podmiotu gospo-

darczego; 

2. Umiejętność wyprzedzenia konkurencji z nowymi produktami, technolo-

giami;  

3. Ceny produktów i usług; 

4. Dopasowanie i wdrażanie środków komunikacji i środków marketingo-

wych; 

5. Inwestycje własne oraz możliwość pozyskania kapitału; 

6. Dostępność i sposób finansowania działalności;  

7. Sieć kontaktów i kooperantów; 

8. Poziom jakości produktów i usług;  

9. Jakość opakowania, zabezpieczenia produktu przed narażeniem na utratę 

walorów.  

                                                             
10 E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warsza-

wa–Poznań 2002,  s. 20.  
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Zdaniem W. Glabiszewskiego i A. Sudolskiej
11

 punktem wyjścia w procesie 

kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego potencjał rozumiany jako 

całokształt materialnych zasobów, które winny się charakteryzować tym, że są: stra-

tegicznie cenne, rzadkie unikalne, trudne do imitacji (powielania), niezastępowalne. 

Zasoby strategiczne to w zasadzie takie, które gwarantują utrzymanie przewag kon-

kurencyjnych w przyszłości, z jednej strony ze względu na wyróżniające je specy-

ficzne cechy i zależności zachodzące miedzy nimi, a z drugiej strony ze względu na 

dopasowanie do strategicznych czynników sektorowych, tworzących charaktery-

styczne  dla danego sektora warunki funkcjonowania. Podkreślają oni znaczenie 

globalizacji gospodarki w procesie konkurencji i współpracy przedsiębiorstw. 

W warunkach rynku globalnego ważnym problemem jest współpraca przedsię-

biorstw. Współpraca
12

 przedsiębiorstw potrzebna jest między innymi po to, by pozy-

skać zasoby (strategiczne) potrzebne do skutecznego konkurowania na rynku.   

Podkreślają że w ramach opartego na współpracy modelu budowania konkuren-

cyjności występują dwa obszary aktywności przedsiębiorstw. tj.: 

1. Obszar wspólnego kształtowania zasobów;  

2. Obszar wspólnego kreowania instrumentów konkurowania.  

Współczesne badania sugerują, że trwała przewaga konkurencyjna występuje 

rzadko, ponieważ nowoczesna technika i technologia powodują powstawanie coraz 

lepszych jakościowo produktów, na które mogą sobie pozwolić tylko najsilniejsze 

organizacje (sprawnie zarządzane). Dlatego tak ważne jest, jak organizacje radzą 

sobie z ciągłymi zmianami otoczenia (popytem, podażą, trendami, modą), jak rów-

nież przechodzenia z jednego stanu (maksymalnych zysków) w organizacji do ze-

rowych (czy ujemnych) zysków.  

W tych gwałtownych zmianach i rosnącej  konkurencji (hiperkonkurencji) orga-

nizacje szukają sposobu na osiągnięcie sukcesu. Badania dotyczące dynamiki kon-

kurencji podkreślają, że czasowe przewagi są efektem pojedynczej akcji lub zespołu 

akcji podejmowanej przez dane organizacje. Hiperkonkurencja różni się od konku-

rencji większą złożonością przyczyn, liczbą przedsiębiorstw na danym rynku czy  

ilością ofert rynkowych. Ponadto hiperkonkurencja jest mniej przewidywalna mię-

dzy bezpośrednimi konkurentami niż konkurencja między bezpośrednimi rywalami 

dążącymi do sukcesu rynkowego poprzez swoje produkty, usługi, procesy, techno-

logie czy zachęty posprzedażowe (serwis, gwarancje itp.). 

Model kooperatywnego kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw A i B 

pokazano na rysunku 3.  

                                                             
11 W. Glabiszewski, A. Suchodolska, Rola współpracy w procesie kształtowania konkuren-

cyjności przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 2, Komitet Nauk Organiza-

cji i Zarządzania PAN i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 10. 
12 Współdziałanie prowadzi do wzajemnego uczenia się, co przyczynia się do doskonalenia 

umiejętności tworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów.  
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Rysunek 3. Model kooperatywnego kształtowania konkurencyjności przedsię-

biorstw A i B 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Glabiszewski, A. Suchodolska, 

Rola współpracy w procesie…
13
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Uzyskując tego rodzaju przewagę rynkową, dzięki wyższej akceptowalności oferty 

względem konkurentów, przedsiębiorstwo może liczyć na przychylność klienta 

w momencie dokonywanych przez niego zakupów. W efektywnym procesie współ-

pracy
14

 przedsiębiorstw wystąpią korzyści, których w pojedynkę trudno byłoby 

osiągnąć. Korzyściami mogą być: efekt skali produkcji, transfer rozwiązań techno-

logicznych, podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności produktów 

i usług oraz możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na badania i rozwój 

produktów.   

                                                             
13 Ibidem, s. 11.  
14 Jedną z najpopularniejszych form współpracy przedsiębiorstw, często konkurujących ze 

sobą, jest alians strategiczny wynikający z: coraz krótszych cykli życia produktów, rosnącej 
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Zdaniem W. Glabiszewskiego i A. Sudolskiej „Z punktu widzenia budowania 

konkurencyjności przedsiębiorstw szczególne znaczenie mają alianse nastawione na 

rozwój wiedzy, określane mianem aliansów technologicznych. W kategoriach tych 

mieszczą się układy współpracy związane z tworzeniem, komercjalizacją oraz trans-

ferem technologii”
15

. 

Podają dalej, że innym przykładem współdziałania ukierunkowanego na budo-

wanie konkurencyjności stanowią tzw. sieci przedsiębiorstw. Pod pojęciem sieci 

przedsiębiorstw rozumie się układ stworzony przez grupę podmiotów, które zorga-

nizowały się wokół wspólnego obszaru działań, np. produktu, rozwiązania technolo-

gicznego itp. Jednym  z rodzajów takich sieci są zyskujące obecnie na popularności 

multilateralne układy współdziałania przedsiębiorstw, określane jako klastry. Doce-

niając wpływ klastrów na wzrost konkurencyjności i innowacyjności kooperujących 

w ich ramach przedsiębiorstw oraz ich pozytywne oddziaływanie na rozwój regio-

nów, w których są zlokalizowane, w poszczególnych krajach UE uruchomiono spe-

cjalne programy ich rozwoju, mające na celu podniesienie poziomu konkurencyjno-

ści i innowacyjności nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale także regionów 

i całych gospodarek krajowych.   

Za podstawowy problem w działalności produkcyjnej należy uznać określenie 

optymalnego wpływu czynników związanych z procesem wytwórczym na jakość 

kształtowanego poziomu zrozumienia i respektowania społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa sprowadza się do 

zdobycia umiejętności „akceptacji” organizacji przez otoczenie w celu: zapewnienia 

elastycznego dostosowywania się do polityki państwa i regionu, infrastruktury, pra-

widłowych więzi z otoczeniem. Powyższa sytuacja umożliwi przedsiębiorstwu osią-

gnąć sukces i przewagę konkurencyjną. Respektowanie założeń społecznej odpo-

wiedzialności przedsiębiorstwa daje szansę na wzrost efektywności procesu zarzą-

dzania, ponieważ ma istotny wpływ na zwiększenie  sprawności i skuteczności od-

powiadania na zidentyfikowane oczekiwania  interesariuszy.  

Na uwagę zasługuje podkreślenie znaczenie kluczowych kompetencji przedsię-

biorstwa, które to umożliwiają konkurowanie z innymi na rynku. Podstawą budowa-

nia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stanowią kompetencje, które są rzad-

kie, cenne,  niemożliwe do zastąpienia i mało spotykane.  

K. Obłój
16

 wyróżnia zasadniczo cztery podstawowe źródła przewagi konkuren-

cyjnej, tj.: 

                                                             
15 W. Glabiszewski, A. Suchodolska, Rola współpracy w procesie kształtowania konkuren-

cyjności… op.cit, s. 14. Podaje dalej, że „Alianse takie stanowią formę rozwoju i transferu 

wiedzy typową dla globalizujących się branż, a równocześnie są najczęściej spotykanym 

układem współdziałania konkurentów”, s. 14.  
16 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 89–91.  
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1. Różnorodność przedsiębiorstwa, która jest budowana historyczną dostęp-

nością do zasobów i umiejętnościami korzystania z nich, tylko firmy o naj-

lepszych zasobach, cennych i rzadkich będą osiągały nadzwyczajne korzy-

ści, natomiast wiele innych firm może uzyskiwać marginalne zyski lub po 

prostu wegetować. 

2. Ograniczona mobilność zasobów i pracowników na rynku, wynikająca 

z dużych kosztów materialnych, psychologicznych (wydobycie gazu łup-

kowego), lokalizacji przedsiębiorstwa. 

3. Ograniczenia ex ante konkurowania, brak dostępu do wiedzy o tym, które 

zasoby będą najbardziej cenne na rynku.  

4. Ograniczenia ex post procesu konkurencji, tj. firma, która uzyskała szcze-

gólne zasoby, musi mieć szanse je utrzymać. Jeśli tak się nie stanie, to 

konkurenci uzyskają do nich dostęp i różnorodność firm, a w konsekwen-

cji przewagi strategiczne zaczną zanikać.  

Proces kreowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, stanowiących stra-

tegie jego przewagi konkurencyjnej, przedstawiono na rysunku 4.  
 

Rysunek 4. Proces kreowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa 

 
Źródło: opracowano na podstawie W. Glabiszewski, A. Suchodolska

17
, Rola 

współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności… op.cit, s. 14. 
 

K. Obłój zaznacza, że „Zasoby materialne odgrywały największe znaczenie  

i aby uzyskać dodatkowy milion ze sprzedaży, przedsiębiorstwo musiało zainwe-

stować minimalną kwotę  w przedziale miedzy 150 000 a 200 000 zł zysku w zapasy 

                                                             
17 W. Glabiszewski, A. Suchodolska, Rola współpracy w procesie kształtowania konkuren-

cyjności…, op. cit, s. 14. 
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i należności, nie wspominając o konieczności systematycznego finansowania inwe-

stycji”
18

. 

Dominującym poglądem ekonomicznym minionych epok było uznanie wartości 

zasobowych przedsiębiorstw za podstawową siłę sprawczą decydująca o jego warto-

ści. Czynniki materialne do końca nie tłumaczyły determinantów wzrostu i rozwoju 

organizacji. Obecnie w literaturze przedmiotu zauważalny jest trend, w którym trak-

tuje się zasoby niematerialne organizacji za jego podstawowe zasoby.  

W literaturze przedmiotu podkreślany jest pogląd, że „Rewolucja informacyjna – 

rewolucja wiedzy końca dwudziestego wieku spowodowała, że podstawowe zasady 

konkurowania w erze industrialnej są już dzisiaj przestarzałe, nieaktualne i niewarte 

rozwijania. Przedsiębiorstwa nie są w stanie zagwarantować sobie przewagi konku-

rencyjnej tylko dzięki szybkiemu wdrażaniu nowych technologii produkcyjnych lub 

zarządzania finansami”
19

.  

Natomiast  R. Kaplan i D. Norton  podkreślają, że „Wpływ rewolucji wiedzy ma 

jeszcze większe znaczenie dla przedsiębiorstw usługowych niż produkcyjnych 

i znacznie bardziej determinuje ich zachowanie. Wiedza i informacja stały się dla 

takiego przedsiębiorstwa do zdobycia  i wykorzystania  informacji i wiedzy stała się 

dla nich kluczowym czynnikiem sukcesu w połączeniu ze zdolnością do ciągłej zmia-

ny. Zdolność takiego przedsiębiorstwa do zdobycia i wykorzystania informacji 

i wiedzy stała się ważniejsza  niż inwestycje i zarządzanie aktywami materialnymi”
20

.  

Kolejnym czynnikiem, który decyduje o poziomie konkurencyjności organizacji, 

społeczeństwa, może być kapitał ludzki. Kapitał ludzki umożliwia generowanie no-

wych wartości oraz stymulowania otwartości strategicznego mylenia, które stanowi 

podstawowy warunek procesów innowacyjnych.  

 

3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle zachowań konsumpcyjnych 

W ostatnich latach uległy modyfikacjom poglądy na role gospodarstw domo-

wych oraz konsumpcji w procesach gospodarowania w skali mikro i makroekono-

micznym.  

                                                             
18 K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 77. W aktualnej sytu-

acji przedsiębiorstwa potrzebują znacznie mniej aktywów materialnych, aby uzyskać wzrost 

produkcji. Stosując zasady just-in-time lub finansowanie ze zobowiązań tak jak wielkie hi-

permarkety, znacznie obniżają zapotrzebowanie na kapitał pracujący, a zwiększają zapotrze-

bowanie na wiedzę, która jest na rynku w ilościach nieograniczonych. Organizacje poszukują 

sposobów, narzędzi i metod, które umożliwiają im trwanie i rozwój na zmiennym rynku. 

Firmy są zmuszane przez konkurentów do poszukiwania nowości, a oryginalne pomysły 

i nowe produkty i usługi powstają na styku różnych działalności, np. informatyki 

i telekomunikacji, biologii i genetyki itp.  
19 F.M. Hruby, Technoleverage, MACOM, USA 1999, s. 22.  
20 R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2001, s. 22–23.   
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Zdaniem K. Włodarczyk-Śpiewak
21

, traktując konsumpcję jako szczególny ro-

dzaj produkcji, ważnym zagadnieniem stają się czynności konsumpcyjne stanowiące 

formę aktywności tego procesu oraz efektywność. Postępująca humanizacja ekono-

mii stwarza szanse na uwypuklenie zachowań konsumpcyjnych jako cechy indywi-

dualnej gospodarstwa domowego czy poszczególnych jego członków. Współcześnie 

w zachowaniu konsumentów wyróżnić można takie zjawiska, jak: 

1. Konsumpcja postmodernistyczna
22

, gdzie konsument kształtuje swoje za-

chowanie pod wpływem środków masowego przekazu, reklam, symboli. 

Następuje konsumpcja na pokaz przy jednoczesnym dowartościowaniu się 

konsumenta (mam pełny wózek, a ty masz pusty), gdzie wielkie kompleksy 

handlowe traktowane są jako miejsca spędzania czasu wolnego; 

2. Konsumpcja zrównoważona, której założeniem jest ograniczenie konsump-

cji do poziomu niezbędnego, gdzie konsument posiada dużą wiedzę o pro-

duktach na rynku. Konsument podejmuje działania proekologiczne chro-

niącej środowisko naturalne i nie tworzy bodźców do intensywnego eks-

ploatowania środowiska naturalnego; 

3. e-konsumpcja, spędzanie czasu wolnego w świecie wirtualnym w celu na-

bycia sprzętu do przekazu informacji, szeroko rozumianego komunikowa-

nia się za pomocą Internetu. Konsekwencją e-konsumpcji jest wzmożone 

spożycie wartości niematerialnych, takich jak: wiedza, informacja, działa-

nia na rzecz poprawy samopoczucia i zdrowia członków gospodarstwa 

domowego, a ponadto rośnie rola usług w sferze konsumpcji;   

4. Globalizacja konsumpcji
23

, gdzie następuje narastanie konsumpcji w skali 

międzynarodowej, tworzenie globalnej kultury konsumpcyjnej, tworzenie 

globalnych segmentów konsumentów wyróżnionych na podstawie warto-

ści, postaw oraz stosunku do przedmiotów i marek.  

Zdaniem K. Włodarczyk-Śpiewak patrząc na pozycję konkurencyjną przedsię-

biorstwa przez pryzmat zachowań konsumenta, można przedstawić rekomendacje 

dla firm, w celu nie tylko poprawy konkurencyjności, ale i polepszenia wizerunku 

firmy w oczach konsumentów, którzy stanowią dla niej źródło sukcesu rynkowego. 

Przedsiębiorstwo pozytywnie nastawione do konsumenta na rynku powinno 

                                                             
21 K. Włodarczyk-Śpiewak, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania 

konsumpcyjne, [w:]  M. Noga, M.K. Stawicka (red.), Co decyduje o konkurencyjności pol-

skiej gospodarki…, Warszawa 2008, s. 13. Ważną rolę w kształtowaniu postaw konsump-

cyjnych odgrywają determinanty ekonomiczne (dochód, oszczędności, ceny, podaż itp.) oraz 

czynniki demograficzno-społeczno-psychologiczne w analizowaniu zachowań rynkowych 

konsumentów, jak również przedsiębiorczość poszczególnych członków gospodarstw do-

mowych.  
22 T. Słaby, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006, s. 16.  
23 A. Alddridge, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 156.  
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uwzględnić w swojej misji i strategii działania polegające na polepszeniu  osiągnię-

ciu przewagi konkurencyjnej, skupionej głównie w kategoriach
24

, tj.: 

1. Akcje skierowane bezpośrednio na konsumenta, polegające na zbadaniu 

potrzeb konsumentów, jak również organizowanie akcji edukacyjnych, 

komunikacyjnych, sprzedażowych, ekologicznych dla przyszłych konsu-

mentów, podnoszących  w ten sposób poziom wiedzy o rynku, produktach 

i prawodawstwie; 

2. Działania związane z produktami, polegające na polepszeniu zaspokajania 

potrzeb indywidualnych konsumentów. Produkty powinny posiadać atesty, 

gwarancje długoterminowe, odpowiadać wymaganiom i normom ekolo-

gicznym, promować rozwój lokalnych przedsiębiorców itp.;  

3. Działania związane z wizerunkiem przedsiębiorstwa na rynku, polegające 

na działaniach przedsiębiorstwa kompleksowo obsługującego, dobrze zna-

jącego trendy na rynku, modę itp. 

Przedsiębiorstwo winno być dobrze postrzegane i widoczne na rynku, dbające 

o własny image wśród odbiorców oferującego nowoczesne produkty i usługi 

 

Podsumowanie  

1. Współdziałanie przedsiębiorstw stanowi trwały mechanizm alokacji zaso-

bów w gospodarce rynkowej, a rozwijanie różnego rodzaju układów ko-

operacyjnych, w tym w szczególności aliansów strategicznych staje się 

podstawa zarządzania posiadanymi zasobami.  

2. Realizacja strategii współdziałania stwarza możliwość poprawy pozycji 

rynkowej przedsiębiorstwa i przyczynia się do jego rozwoju.  

3. Rozwijanie na rynku silnych więzi pozwalających pozyskać nowe potrzeb-

ne zasoby, jak również  umożliwiające i usprawniające proces uczenia się 

organizacji, stwarza szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad in-

nymi przedsiębiorstwami na nowym rynku.  

4. Aby przedsiębiorstwo było w pełni konkurencyjne na rynku, należy obser-

wować i analizować: nowe trendy rynkowe, współpracę innych przedsię-

biorstw i wynikające z tego rysujące się nowe szanse i możliwości, jak 

również budowanie rozmaitych powiązań i więzi pomiędzy przedsiębior-

stwem a innymi atrakcyjnymi podmiotami na rynku.  

5. Awans wiedzy jako czynnika konkurencyjności rodzi większe zapotrzebo-

wanie na pracowników o rozległej i ciągle wzbogacanej wiedzy 

i doskonalonych umiejętnościach.  

                                                             
24 K. Włodarczyk-Śpiewak, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania 

konsumpcyjne, [w:]  M. Noga, M.K. Stawicka, (red.), Co decyduje o konkurencyjności pol-

skiej gospodarki…, s. 20. 
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6. Poziom satysfakcji klienta (jego zaufanie) ze świadczonych usług stanowi 

ważny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również mówi 

o skłonności klienta do przyszłych zakupów.  

 

 

Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność, miary konkurencyjności orga-

nizacji wiedzy 

Summary 

Competitiveness of knowledge management  

Competitiveness in an organisation is one of the most crucial mechanisms of market 

economy. Competition between businesses as well as employees and managers is a 

stable element of current economy. Competitiveness of knowledge management is a 
key term which currently determines the direction of development in every organisa-

tion. 

The aim of this article is to present the multi-faceted approach to the issue of com-
petitiveness, which can ensure a widely understood development of a given organi-

sation. The structure of this article is built around  chosen issues connected with 

competitiveness. The author presents his approach to the problem, by presenting 
three parts of this article. In the first part the term ‘competitiveness’ was explained, 

while in the second part the measurement of competitiveness was discussed. The last 

part of this article presents competitiveness in the context of consumption behav-

iours. The applied methodology is a critical analysis of documentation. 

Keywords: competition, competitiveness, measuring the Competitiveness of 

knowledge management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


