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OD REDAKCJI
Waldemar Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 2(18)/2016 Karpackiego Przeglądu
Naukowego, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są recenzje wydawnicze, będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł
Romana Pelczara Rola szkół wyższych z terenu woj. podkarpackiego w realizacji
kształcenia ustawicznego (na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku). Autor opisał uniwersytety trzeciego wieku utworzone na terenie woj. podkarpackiego. Są to
bardzo popularne formy kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Analizie poddano uniwersytety trzeciego wieku działające przy państwowych szkołach wyższych
lub zorganizowane przez stowarzyszenia oświatowe współpracujące na tym polu
z uczelniami. Pierwsza instytucja tego typu powstała przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Następne uniwersytety trzeciego wieku zorganizowano przy
wyższych szkołach zawodowych w Krośnie, Sanoku, Przemyślu, Tarnobrzegu i Jarosławiu. Instytucje te spełniają wiele funkcji, główne: zaspokojenie potrzeb artystycznych, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy, możliwość kontaktu z innymi osobami,
zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej, częstsze uczestnictwo
w kulturze i rozrywce. Jozef Pitoňák w opracowaniu Perspektívy riadenia a vedenia
ľudí v zdravotníctve prezentuje lidera jako osobę skłonną do ciągłego uczenia się

7

Od reakcji

nowych rzeczy. Menedżer zarządza organizacją w określonych warunkach. Lider
poznaje ludzi w całym kontekście ich osobowości, na tle ich historii. Problemy nie
są postrzegane negatywnie przez lidera, a ich rozwiązanie jest dla niego wyzwaniem
do poszukiwania nowych możliwości rozwiązań. Podkreśla wagę edukacji pozaformalnej, która bezpośrednio pomaga uzyskać formalne wykształcenie w zakresie
opieki zdrowotnej. W następnym artykule Dziecko z autyzmem w percepcji matki
Weronika Lorens ukazuje obraz dziecka autystycznego tak, jak jawi się ono w oczach
własnej matki. Artykuł oparty jest na badaniach własnych przeprowadzonych w latach 2013-2014 wśród kobiet posiadających dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Respondentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich złożona była
z matek prowadzących terapię dziecka w oparciu o metody niedyrektywne. Druga
zaś skupiała matki, które w działaniach terapeutyczno-rehabilitacyjnych wobec własnych dzieci stosowały metody dyrektywne, oparte o techniki behawioralne. Celem
badacza było uzyskanie swobodnych wypowiedzi na temat przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, jako trzech płaszczyzn funkcjonowania diady, złożonej z dziecka autystycznego oraz jego matki, a także wydobycie istotnych treści spośród wielu
subiektywnych światów prezentowanych przez respondentów. Narracje matek łączy
wspólny mianownik – kategoria czasu. Wszystkie opisane wątki zamykają się w jednym z trzech wariantów: tego jak było, jak jest i jak będzie. Zastosowane w badaniach
przedziały temporalne miały na celu wyeksponowanie zmian, jakie na przestrzeni
wspólnej egzystencji zachodzą w dzieciach z kręgu spektrum autyzmu oraz matkach,
i jak w tym wszystkim zmienia się obraz dziecka widziany ich oczyma. Zaprezentowane w niniejszym artykule fragmenty badań ukazują, iż autyzm to zaburzenie ingerujące niezwykle mocno zarówno w życie dziecka, jak i jego matki. Jest on źródłem
skrajnych przeżyć oraz stenicznych emocji, które ewoluują wraz z fazami przystosowania się do sytuacji kryzysowej. Percepcja dziecka przez matkę zmienia się wraz
z procesem adaptacji do jego niepełnosprawności i jest silnie związana z akceptacją
samego zaburzenia. Na obraz dziecka znaczący wpływ ma również głębokość niepełnosprawności, a przede wszystkim kondycja psychiczna i emocjonalna matki –
dwa filary, od których w dużym stopniu zależy efektywność procesu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dziecka. Zdaniem badacza, wszelkim zabiegom interwencyjnym
podejmowanym wobec dziecka, powinno współtowarzyszyć wsparcie kierowane do
matki – szczególnie w pierwszych momentach od uzyskania diagnozy. Piotr Oleksiak
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i Marzena Pytel-Kopczyńska w pracy Zarządzanie wiedzą w organizacji (2) – w praktyce polskich firm przestawiają specyfikę zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Przybliżają przesłanki wprowadzania zarządzania wiedzą, podstawowe
cechy takiego zarządzania oraz bariery jego wprowadzania. Artykuł wykorzystuje
wybrane wyniki badań dotyczące różnych aspektów zarządzania wiedzą w tych organizacjach. Kolejny artykuł Znaczenie czynnika politycznego w administracji publicznej prezentuje Emilia Szczęsna. Administracja publiczna jest najtrwalszym
mechanizmem sprawowania władzy, albowiem stanowi ona podsystem systemu
politycznego i wiąże się z polityzacją, tzn. składa się ze struktur tworzonych m. in.
przez polityków. Pojęcie systemu politycznego zostało wykreowane dopiero w połowie XIX w. i wskazywało na uporządkowany wewnętrznie układ elementów mających określoną strukturę oraz zespół zasad organizacyjnych (norm i reguł). Administracja „tworzy” podsystem z partiami, które wygrały wybory i budują rząd,co
stwarza okazję do realizacji własnego programu przez ugrupowania polityczne. Nie
można jednak pominąć faktu, iż polityzacja może prowadzić do pewnego rodzaju
patologii polegającej na manipulacji. Czynnik polityczny ma ogromny wpływ na
decyzje administracji, albowiem działania podejmowane przez polityków znajdują
swoje odzwierciedlenie w strukturach organizacyjnych, sposobie finansowania administracji, stopniu reglamentacji politycznej, a także w rozwiązaniach kadrowych
(nasycenie kadr politykami). Cele polityki wyznaczane są przez szeroko pojmowane
podmioty sprawujące władzę (w tym także organy władzy ustawodawczej), zaś jej
tworzenie i wykonanie scedowane jest na organy administracji publicznej. Łukasz
Kozar w artykule Ocena porównawcza sytuacji na lokalnych rynkach pracy w województwie łódzkim przedstawił porównanie powiatów w woj. łódzkim pod względem
sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W tym celu przeprowadził wielowymiarową
analizę porównawczą przy użyciu 14 wskaźników opisujących lokalny rynek pracy.
Zakres czasowy analizy obejmował 2014 r. Przeprowadzone analizy wykazały między
innymi, iż najgorszą sytuacją na lokalnym rynku pracy w regionie w oparciu o przyjęte wskaźniki cechowały się powiaty: radomszczański, m. Piotrków Trybunalski,
kutnowski oraz łęczycki. Dodatkowo w artykule porównano otrzymane pozycje
powiatów woj. łódzkiego w sporządzonych autorskich zestawieniach dotyczących
sytuacji na lokalnym rynku pracy z dotychczas powszechnie stosowanym wskaźnikiem jakim jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Z kolei Wacław Ochota i Piotr
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Pacuła w opracowaniu Wypadki drogowe w Polsce po roku 2000. Przyczyny, skutki,
konsekwencje prezentują analizę najistotniejszych z punktu widzenia kształtowania
właściwej praktyki rozstrzygnięć wypracowanych na kanwie zdarzeń drogowych,
będących następstwem naruszenia określonych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autorzy wskazują na wybranych przykładach rodzaje popełnianych wykroczeń
i błędów oraz sposoby ich unikania. Autorem kolejnego artykułu I Ogólny Zjazd
Byłych Legionistów w Krakowie w 1922 roku i legioniści z Odrzykonia jest Robert
Zawisza. Artykuł ukazuje okoliczności i przebieg zjazdu w wyniku którego powołano do życia Związek Legionistów Polskich z siedzibą w Warszawie, nakreślając
w statucie jego cele i zadania oraz przedstawia sylwetki dwóch żołnierzy Legionów
Polskich, rodaków odrzykońskich, którzy walczyli o Polskę Niepodległą i dane im
było uczestniczyć, jako delegatom w Pierwszym Zjeździe Byłych Legionistów Polskich
w Krakowie w 1922 roku. Przedstawione sylwetki legionistów: ks ppłk Józefa Panasia kapelana II Brygady Legionów Polskich i Jana Pawła Urbanka żołnierza I Brygady I Pułku Ułanów Legionów Polskich, zasługują na szczególne uznanie i pamięć,
nie tylko w środowisku lokalnym, z którego się wywodzą. Artykuł ukazuje obraz
głębokiego patriotyzmu, solidarności i braterstwa, zakorzenionegowśród byłych
legionistów oraz ich troskę o byłych legionistów, będących w trudnej sytuacji życiowej i o rodziny poległych legionistów. Natalia Piątek w artykule Zabytki – ich znaczenie w historii i kulturze regionu na przykładzie zespołu OO. Bernardynów w Przeworsku podkreśla, iż kościół i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku to
niezwykle cenny zabytek, nie tylko ze względu na okres w jakim był wznoszony, ale
i całą jego historię. W artykule opisano dzieje miasta, historię kościoła i klasztoru
OO. Bernardynów, a także jego walory i wystrój. Znaczna część została poświęcona
dziejom Przeworska i obiektu w kontekście jego położenia geograficznego, co miało
ogromne znaczenie dla obronności miasta, jak również faz budowy zespołu.
W drugiej części pisma zamieszczono recenzje publikacji. Alina Maria Basak
przedstawia recenzję książki: Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa, Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Wolters Kluwer SA,
Warszawa 2014, ss. 183, a Piotr Pacuła prezentuje recenzję pracy: Jonathan Fenby,
Alianci, Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców II wojny światowej, tłumaczenie Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska, Wydawnictwo „Znak”,
Kraków 2007, ss. 642.
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Prezentowane w tym numerze Karpackiego Przeglądu Naukowego teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Rola szkół wyższych z terenu woj.
podkarpackiego w realizacji kształcenia
ustawicznego (na przykładzie uniwersytetów
trzeciego wieku)
Roman Pelczar1
We współczesnych społeczeństwach dużą uwagę przykłada się do edukacji ustawicznej, odnoszącej się do osób dorosłych, a zwłaszcza starszych. Z nią związane
są kwestie samokształcenia, samodoskonalenia i samowychowania. Wśród placówek prowadzących edukację tej grupy osób znalazły się uniwersytety trzeciego
wieku. Pojawienie się tych instytucji stało się konsekwencją zjawiska wzrostu ich
liczby. Uniwersytety powstały z potrzeby zachowania u seniorów dobrego zdrowia,
sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz stworzenia im warunków
do lepszego i godniejszego życia. Celem pierwszych placówek tego typu była profilaktyka, a także przełamywanie stereotypów starości niedołężnej, cierpiącej, będącej problemem dla rodziny i otoczenia2. Pomysłodawcy tej instytucji dostrzegli
korzyści jakie dawało realizowanie różnych form aktywności fizycznej, umysłowej, kulturalnej, artystycznej oraz zdobywanie wiedzy i kształtowanie stosownych
umiejętności niezbędnych do osiągnięcia optymalnego komfortu życia. Pierwszy
uniwersytet trzeciego wieku powstał w Tuluzie (Francja) w 1972 r. Następnie instytucja ta spopularyzowała się w wielu krajach Europy oraz świata. W Polsce
idea uniwersytetu trzeciego wieku zapoczątkowana została w Warszawie w 1975 r.
Powodzenie tej inicjatywy skutkowało tworzeniem nowych placówek tego rodzaju.
1.	Prof. dr. hab. Roman Pelczar, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki
na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
2.	J. Gjorgievska, Starość jako przestrzeń życiowa polskich seniorów XXI wieku, [w:] A. Gołębiowski
(red.), Pedagogika bliska życiu, cz. 3, Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej, Radom 2011,
s. 52; E. Barnaś-Baran, Aktywne spędzanie czasu wolnego w życiu ludzi starszych, [w:] J. Daszykowska, R. Pelczar (red.), Czas wolny. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Stalowa Wola
2009, s. 122-123; B. Szluz, Kreacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego i aktywizowania
osób starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] J. Daszykowska, R. Pelczar
(red.), Czas wolny. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Stalowa Wola 2009, s. 166.
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W roku akad. 2007/08 działało ich w Polsce ponad 1803. Dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty programowej cieszą się one coraz większą popularnością wśród słuchaczy. Do głównych celów uniwersytetów zaliczyć należy: włączanie osób starszych
w proces kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, fizyczną, psychiczną
i społeczną słuchaczy, opracowywanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki
gerontologicznej, upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, poszerzanie wiedzy
i umiejętności osób starszych, ułatwianie kontaktów z instytucjami (np. placówkami
służby zdrowia, ośrodkami rehabilitacyjnymi, ośrodkami kultury), angażowanie
słuchaczy w aktywność na rzecz lokalnego środowiska, podtrzymywanie więzi
społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób starszych4.
Słuchacze uniwersytetów podejmują się uczestnictwa w zajęciach z wielu powodów. Najważniejszymi są: przeciwdziałanie osamotnieniu, zaspokojenie potrzeb
artystycznych, rozszerzenie i pogłębienie swojej wiedzy, możliwość kontaktu z innymi osobami, integrowanie się z grupą, zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa
kondycji fizycznej, częstsze uczestnictwo w kulturze i rozrywce. Specyfiką tych
instytucji jest wielokierunkowa i różnorodna działalność.
Ze względu na rodzaj realizowanych treści w działalności uniwersytetów trzeciego wieku można wyróżnić następujące formy: oświatowe, kulturalno-artystyczne,
rekreacyjne, sportowe, charytatywne i towarzysko-rozrywkowe. Zakres zajęć realizowanych w uniwersytetach najczęściej obejmuje następujące dyscypliny nauki:
historia (zwłaszcza lokalna i regionalna), historia sztuki, archeologia, literaturoznawstwo, muzykoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, biologia, psychologia,
socjologia, pedagogika, prawo, ekonomia, politologia i nauki o zdrowiu. Zakres
treści uwzględnia także teorię i organizację czasu wolnego oraz naukę języków
obcych. Prowadzone formy zajęć dydaktycznych obejmują najczęściej wykłady,
konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, spotkania dyskusyjne5.

3.	H. Szwarc, Uniwersytety trzeciego wieku, [w:] B. Synak, T. Wróblewski (red.), Postępy gerontologii, Warszawa 1998, s. 52-56; T. Aleksander, Andragogika, Radom – Warszawa 2009, s. 295;
J. Gjorgievska, Starość jako przestrzeń życiowa..., s. 52.
4. B. Szluz, Kreacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego..., s. 169.
5.	J. Gjorgievska, Starość jako przestrzeń życiowa..., s. 53-54; B. Szluz, Kreacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego..., s. 169-170.
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W Polsce funkcjonują trzy typy uniwersytetów trzeciego wieku. Pierwszy – obejmuje placówki działające pod patronatem wyższych uczelni. Drugi typ to instytucje
powołane do życia przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową. Trzecia grupa działa przy domach kultury, bibliotekach itp.6 Moje zainteresowania dotyczyć będą uniwersytetów trzeciego wieku z terenu woj. podkarpackiego,
organizowanych przy szkołach wyższych lub przez stowarzyszenia współpracujące
na tym polu z uczelniami.
Na omawianym obszarze najstarszy uniwersytet trzeciego wieku utworzono przy
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Założono go w 1983 r. Początkowo
główną formą edukacyjną Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) przy WSP stały
się wykłady. Przekrój tematów był bardzo duży. Obejmował m.in. historię Polski
i państw sąsiednich, historię kultury starożytnej, archeologię, literaturę Polski i Europy, historię muzyki europejskiej i polskiej, językoznawstwo, filozofię, astronomię,
astrofizykę, ekologię, architekturę, socjologię, andragogikę, gerontologię, informatykę, komputeryzację z nauką obsługi komputera, muzealnictwo, medycynę,
fizykoterapię, psychologię, obronność. W pierwszym piętnastoleciu istnienia tego
UTW wykładowcami byli pracownicy WSP, Politechniki Rzeszowskiej, UMCS oraz
Akademii Rolniczej w Krakowie. Zapraszano także ciekawe osoby spoza środowisk
akademickich. Innymi formami zajęć były lektoraty języków obcych. W ramach
Uniwersytetu uruchomiono kilka sekcji tematycznych: literacką, kultury, muzealnictwa, terapii ruchowej, turystyczną. W okresie pierwszych 15 lat UTW przy
WSP zgromadziło łącznie ok. 170 słuchaczy (w tym 75% kobiet i 25% mężczyzn).
Wśród uczestników dominowały osoby ze średnim wykształceniem (ok. 80%).
Pozostałe posiadały wykształcenie wyższe. Tylko kilka osób miało wykształcenie
podstawowe7. Po powołaniu do życia w 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego (głównie na bazie WSP) omawiany UTW przeszedł pod kuratelę tej nowej uczelni. Zaś
od 26 I 2012 r. instytucja ta uchwałą Senatu UR działa jako studium otwarte UR.
Nowy statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjęto decyzją Senatu UR z 19 XII
2013 r. Według niego celem UTW jest: ustawiczne dokształcanie i kształcenie ludzi
6. B. Szluz, Kreacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego..., s. 168.
7.	G. Kruczek-Kowalska, Historia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, [w:] J. Homplewicz
(red.), Księga pamiątkowa XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie 19831998, Rzeszów 1998, s. 24-26.
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dorosłych, nieaktywnych już zawodowo, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej,
społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
zmienianie tradycyjnego postrzegania starości jako bierności, samotności, pogrążania się w dolegliwościach fizycznych, natomiast dostrzeganie pozytywnego
obrazu siebie w wieku podeszłym, bogatego w doświadczenia i refleksje, budzenie
aktywności intelektualnej i przeświadczenia, że osoby „trzeciego wieku” są potrzebne sobie nawzajem i innym członkom społeczności, stwarzanie pola do aktywności
człowieka starszego, do zaspokajania jego potrzeb: uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni i afirmacji siebie i otaczającego świata, a przez to do samorealizacji,
propagowanie i inicjowanie różnorodnych form twórczej aktywności stosownie
do wieku, możliwości i oczekiwań słuchaczy, umożliwianie zdobywania nowych
umiejętności ułatwiających seniorom życie we współczesnym świecie.
Słuchaczem UTW przy UR zostaje osoba (bez względu na wykształcenie), która
ukończyła 55 lat i jest emerytem lub rencistą8. Otrzymuje ona legitymację słuchacza
uprawniającą do uczestnictwa we wszystkich zajęciach uniwersytetu, korzystania
z biblioteki UR oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty organizowane w Rzeszowie. Słuchacze mają swój Samorząd i wybierany Zarząd. Grupy słuchaczy mogą
organizować nowe sekcje, zespoły zajęciowe, imprezy, według własnych potrzeb
i możliwości zabezpieczenia pomieszczeń i osoby prowadzącej. W działalności
społecznej realizuje się zasadę samoorganizacji działań, samofinansowania działalności oraz poszukiwania sponsorów9.
Powyższe cele realizowane są poprzez wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,
zajęcia dodatkowe w sekcjach i grupach zainteresowań takich jak: kultura (filharmonia, kino, teatr), ciekawa książka, chór, malarstwo, rysunek, rękodzieło, fotografia,
języki obce, obsługa komputera, turystyka i wycieczki, gimnastyka ogólna, rehabilitacja ruchowa i wodna, nordic walking, grupy taneczne, rekreacja sportowa, brydż.
Dla przykładu w roku akad. 2013/14 w ramach uniwersytetu działały następujące
kluby i sekcje: Chór „Cantilena”, Kabaret „Jacy-Tacy”, Klub Aktywnego Seniora,
Klub Ciekawej Książki, Klub Melomana, Klub Teatralno-Filmowy, Klub Rękodzieła
Artystycznego, Klub Brydża Towarzyskiego i Szachów, Sekcja fotograficzna, Sekcja

8. http://www.ur.edu.pl/studenci/utw/statut (pobrano 25.03.2015).
9. http://www.ur.edu.pl/studenci/utw (pobrano 25.03.2015).
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języków obcych, Sekcja komputerowa, Sekcja plastyczna, Sekcja sportowa, Sekcja
taneczna, Koło PTTK.
Wykłady (o charakterze otwartym) odbywają się w okresie roku akademickiego
co tydzień (oprócz świąt). Ponadto (za zgodą wykładowców) możliwe jest uczestnictwo słuchaczy w wybranych zajęciach prowadzonych na UR dla studentów.
Natomiast zajęcia dodatkowe w sekcjach, grupach i klubach realizowane są według
planu zajęć, który przed każdym semestrem Zarząd UTW ustala z kierownikami
sekcji, grup i klubów. Zajęcia uniwersytetu odbywają się w salach Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz instytucjach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych współpracujących z UTW10. Kolejne cele realizowane w ramach uniwersytetu to: integrowanie słuchaczy poprzez spotkania towarzyskie i imprezy okolicznościowe,
pomoc koleżeńską w załatwianiu spraw życiowych11.
Także w Przemyślu UTW związany jest organizacyjnie z tamtejszą uczelnią –
Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską. W dniu 24 IX 2009 r. jej Senat
powołał jednostkę ogólnouczelnianą o nazwie: Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadania i zakres działania, oraz strukturę organizacyjną UTW PWSW, określił uchwalony przy tej okazji regulamin12. Wynika z niego, że UTW jest ogólnouczelnianą
jednostką organizacyjną w strukturach PWSW w Przemyślu podległą bezpośrednio
Prorektorowi ds. Nauczania13. W poczet słuchaczy uniwersytetu, bez względu na
wykształcenie, mogą kandydować osoby:które ukończyły 55. rok życia (a w przypadku wolnych miejsc również młodsze); które zakończyły aktywną działalność
zawodową; nie będące słuchaczami innego UTW. Do zadań przemyskiego UTW
należy w szczególności: dbanie o zachowanie i zwiększenie percepcji intelektualnej,
psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych, aktywizacja społeczna osób starszych poprzez: prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności
przybliżenie zagadnień z dziedziny prawa, medycyny, biologii, socjologii, ekonomii,
historii, literatury i sztuki, myśli, krzewienie aktywnej kultury fizycznej w uczelnianym gabinecie odnowy biologicznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,
realizowanie w kołach zainteresowań słuchaczy różnych zagadnień tematycznych
10. Tamże.
11. http://www.ur.edu.pl/studenci/utw/statut (pobrano 25.03.2015).
12.	http://www.pwsw.pl/uchwala-senatu-pwsw-o-powolaniu-uniwersytetu (pobrano 27.03.2015).
13. Tamże.
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z dziedzin i zakresów zapotrzebowań zgłoszonych przez samych uczestników lub
poszczególnych specjalistów, organizowanie zajęć z języków obcych i warsztatów
komputerowych, aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie i umacnianie kontaktów
i współpracy z lokalnymi społecznościami.
Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademicy PWSW a także innych uczelni
z terenu kraju oraz zaproszeni wykładowcy praktycy z poszczególnych dyscyplin
nauki. Zajęcia mogą realizować również osoby wskazane przez Radę Naukową
lub opiekuna UTW, zgodnie z zainteresowaniem słuchaczy. Działalnością UTW
kieruje opiekun powoływany przez rektora PWSW na kadencję odpowiadającą
kadencji władz uczelni. Zajęcia w UTW prowadzone są przez pracowników uczelni, w większości na zasadach wolontariatu. Opiekuna UTW powołuje rektor na
wniosek prorektora ds. nauczania, zaopiniowany przez Radę Naukową, spośród
pracowników PWSW posiadających stopień naukowy. Jego zakres działania i kompetencji obejmuje całokształt spraw związanych z pragmatyczną, organizacyjną
i dydaktyczną działalnością uniwersytetu, a w szczególności: organizowanie i nadzorowanie jego pracy, organizowanie i ustalanie harmonogramu zajęć i ich tematycznych programów, dokonywanie bieżących rozliczeń zajęć, odpowiedzialność
za realizację postanowień Rady Naukowej, bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe
wobec nieetatowych pracowników UTW, reprezentowanie uniwersytetu wobec
władz i jednostek organizacyjnych PWSW oraz władz i instytucji zewnętrznych
(w zakresie pisemnego upoważnienia Rektora), odpowiedzialność za gospodarkę
finansową UTW, opracowywanie planów, zamierzeń i sprawozdań UTW.
W przemyskim UTW działa Rada Naukowa powołana przez rektora. W jej
skład wchodzą dyrektorzy poszczególnych instytutów uczelni. Jest ona organem
doradczym, opiniodawczym i konsultacyjnym rektora. Aktywnie współdziała z kierownikiem UTW. Do jej zadań i kompetencji należy w szczególności: uchwalanie
merytorycznego plany działania UTW oraz nadzór nad jego realizacją, wnioskowanie w sprawie powołania i odwołania kierownika UTW, opiniowanie rocznych
sprawozdań kierownika UTW przedstawianych rektorowi i senatowi.
Słuchacze UTW w Przemyślu tworzą samorząd słuchaczy, który działa na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Radę Naukową i opiekuna UTW.
Kadencja samorządu trwa dwa lata. Działalność uniwersytetu finansowana jest ze
środków Gminy Miejskiej Przemyśl i innych jednostek samorządu terytorialnego
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(w ramach umów na realizację określonych zadań publicznych) oraz ze składek
słuchaczy UTW w wysokości określonej uchwałą Zarządu na dany rok akademicki
lub na wykonanie lub realizację określonego zaplanowanego zadania edukacyjnego.
Zarząd uniwersytetu (liczący trzy osoby)powoływany jest przez rektora PWSW po
uzyskaniu od Rady Naukowej opinii o kandydatach. Rok akademicki słuchaczy
UTW trwa od października do maja następnego roku kalendarzowego. Podzielony
jest na dwa semestry (zimowy i letni). Warunkiem rozpoczęcia zajęć i realizacji
programu dydaktycznego jest powstanie grupy słuchaczy w minimalnej liczbie 15
osób. Słuchacz otrzymuje indeks z potwierdzeniem obecności w zajęciach i seminariach,a po ich zakończeniu – dyplom ukończenia14.
Zajęcia w ramach przemyskiego UTW odbywały się co dwa tygodnie. Dotychczasowa tematyka wykładów miała charakter interdyscyplinarny. Dla przykładu
w roku akad. 2010/11 była to m.in.: Działalność społeczna i stosunki państwowo-kościelne na Ukrainie w dobie przemian ustrojowych, Problemy społeczno-polityczne współczesnej Hiszpanii, Czynności rozporządzająco-zobowiązujące na wypadek
metus causa i inne formy dziedziczenia majątku. Procedury prawne nabycia prawa
własności, Dziedziczenie ustrojowe, wymogi prawne nabycia własności, krąg osób
uprawnionych, Państwa w stosunkach międzynarodowych, zasada suwerenności
na gruncie art. 90 i 91 Konstytucji RP. Oprócz wykładów uniwersytet oferował
słuchaczom zajęcia z architektury wnętrz, malarstwa, rysunku oraz projektowania ogrodów. Prowadzony był także lektorat z języka angielskiego (co tydzień po
2 godz.). W takim samym wymiarze realizowano zajęcia z informatyki15.
Organizatorami niektórych uniwersytetów trzeciego wieku są stowarzyszenia,
które współpracują ze szkołami wyższymi. Jedną z takich placówek założono
w 2004 r. w Krośnie. Powołało ją do życia Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (KUTW). Jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla propagowania i realizacji
aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju
człowieka. Celami Stowarzyszenia jest: dążenie do zmiany stereotypów dotyczących
miejsca i ról społecznych ludzi w wieku starszym oraz negatywnych postaw wobec

14. http://www.pwsw.pl/regulamin-organizacyjny-3w (pobrano 17.12.2015).
15. http://www.pwsw.pl/program-3w (pobrano 17.12.2015).
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własnej i cudzej dojrzałości i starości, propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie, umożliwienie i ułatwianie
ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki, promowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, przyczynianie się
do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu
i kraju, angażowanie wszystkich chętnych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, organizowanie wykładów otwartych dla członków Stowarzyszenia
i osób zainteresowanych, dyskusji, warsztatów itp., promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów, prowadzenie zajęć fakultatywnych
w ramach sekcji tematycznych, organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek,
imprez kulturalnych, działalność klubu seniora, działalność wydawniczą, pomoc
koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych oraz inne działania sprzyjające
rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.
Wspomniane Stowarzyszenie działa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna, korzysta z jego opieki i pomocy, głównie w zakresie
udostępniania sal wykładowych, pracowni, lokalu biurowego i klubowego. Zajęcia dydaktyczne prowadzą głównie wykładowcy i lektorzy będący pracownikami
Zespołu Szkół. Natomiast opiekę naukową sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Uniwersytet Rzeszowski16. Stałymi partnerami działań KUTW są ponadto: Gmina Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Krośnieński
Oddział PTTK, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Zespół Szkół
Muzycznych i Muzeum Podkarpackie17.
Krośnieński UTW jest placówką kulturalno-oświatową oferującą seniorom atrakcyjne zajęcia z różnych dziedzin, dające możliwość zagospodarowania wolnego
czasu i utrzymania aktywności życiowej. KUTW realizuje działania edukacyjne

16. http://www.utw-krosno.pl/stowarzyszenie/statut (pobrano 23.03.2015).
17. http://www.utw-krosno.pl/partnerzy (pobrano 23.03.2015).
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zorientowane na uzupełnianie zasobu wiedzy ogólnej i praktycznej seniorów, co
pozwala im zachować sprawność intelektualną i fizyczną oraz aktywność życiową
umożliwiającą nieskrępowane korzystanie z efektów rozwoju i postępu naukowo-technicznego obecnych w codzienności XXI w., a także sensownie i pożytecznie
zagospodarować wolny czas. Studenci KUTW podejmują naukę języków obcych
i zajęcia z informatyki. Chętnie rozwijają indywidualne zainteresowania i samorealizują się na zajęciach warsztatowych w zakresie plastyki, muzyki, kultury żywego
słowa oraz popularyzacji zdrowego stylu życia18.
KUTW realizuje swe zadania statutowe poprzez m.in. udział w różnych edukacyjno-kulturalnych projektach unijnych. Do tej pory uczestniczył w kilku takich
inicjatywach. Jeden z pierwszych zrealizowanych projektów nosił nazwę „Kompetencje aktywnych seniorów”. Realizowano go w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie”. Trwał od września 2009 do sierpnia 2011 r. Jego celem było:
zainicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
które pracują z osobami starszymi, szkolenie personelu na odpowiednim poziomie,
dzielnie się dobrymi praktykami w tej dziedzinie z innymi europejskimi organizacjami. Partnerami projektu byli: Xibo Center, Suczawa, Rumunia (koordynator);
SEDUKON, Ostrava, Czechy; LEAM Développement et Gestion de Projets – LEAM
DGP, Bordeaux, Francja; Hungarian Telecottage Association, Budapeszt, Węgry;
AGORA – Associazione Culturale, Ispica, Włochy; Joniskis Educational Center,
Joniskis, Litwa; Akdeniz Üniversitesi Elmali Meslek Yüksek Okulu Turkey, Elmali,
Turcja. Głównym działaniem w ramach projektu było tworzenie kursów szkoleniowych (komputerowych, wykorzystania funduszy, pisania i wdrażania projektów)
oraz nauka języków obcych dla docelowej grupy projektu. Drugie zamierzenie
– to stymulowanie współpracy pomiędzy organizacjami docelowymi (uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ramach
projektu, co stwarzało możliwości nawiązania kontaktów, odkrywania wartości
kulturowych, definiowania wspólnego zakresu zainteresowań, identyfikowania
sposobów współdziałania i dzielenia się doświadczeniami). Pierwsze spotkane
partnerów projektu miało miejsce w Suczawie w dniach 29 IX – X 2009 r., zaś kolejne – w dniach 16-19 VI 2010 r. w Joniškis. Program tego drugiego obejmował:
18. http://www.pwsz.krosno.pl/studia/uniwersytet-trzeciego-wieku/ (pobrano 25.03.2015).

23

Rola szkół wyższych z terenu woj. podkarpackiego...

dyskusję na temat działań i rezultatów projektu, prezentację programów i harmonogramu szkoleń, wskazanie dobrych praktyk używanych przez partnerów w ich
działaniach. Ponadto w ramach wymiany interkulturowej odbyły się wyjazdy do
Góry Krzyży, fabryki słodyczy w Šiauliai oraz kościoła w Žagare19.
W okresie od października do grudnia 2013 r. KUTW uczestniczył z kolei w projekcie „Młodzi duchem, żądni wiedzy – remedium na pogodną jesień życia”. Realizowano go w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-1013 (ASOS).
Jego głównym celem było tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej
osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50. XX w. weszły,
lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić, w wiek 60+, a kończąc aktywność
zawodową nadal pozostają w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał,
kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można zagospodarować
dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej20. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie były następujące: kurs języka angielskiego, kurs
języka niemieckiego, zajęcia komputerowe, warsztaty (literacko-teatralne, rękodzieła artystycznego, plastyczne, fotograficzne, zdrowego żywienia), zajęcia ruchowe,
zajęcia z zakresu rehabilitacji i rekreacji, hydroterapia, taniec towarzyski i ludowy,
wycieczki turystyczne, spotkanie integracyjne „Andrzejki”, mikołajkowe spotkania
z dziećmi i spotkanie wigilijne21. Kolejne projekty KUTW to: „Bądź moim gościem”,
„Kompetencje aktywnych seniorów”, „Pigułka prawa dla seniorów”, „Integracja
kulturowa”22.
W Sanoku tego typu placówkę utworzyło Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet
Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia miało miejsce w styczniu 2007 r., zaś ukonstytuowanie się władz UTW
nastąpiło 27 września tego roku. Uniwersytet otrzymał nazwę: Sanocki Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Jego założycielom przyświecała następująca idea: Doceniając
znaczenie pięknej idei, by ludzie starsi mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli
orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli być aktywni, by mogli także
19.
20.
21.
22.

24

http://www.utw-krosno.pl/projekty (pobrano 25.03.2015).
http://senior.gov.pl/program_asos/strona/4 (pobrano 20.12.2015).
http://www.utw-krosno.pl/mlodzi (pobrano 25.03.2015).
http://www.utw-krosno.pl/projekt-grundtvig (pobrano 25.03.2015).
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pomagać innym osobom w starszym wieku i sobie nawzajem, grupa sanoczan, przyszłych słuchaczy „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, wsparta przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku postanowiła w Sanoku w dniu 29 marca
2007 roku zawiązać Stowarzyszenie pod nazwą: Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka w Sanoku23.
Cele statutowe Stowarzyszenia to: upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych
wśród osób starszych, ich aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, organy
administracji państwowej i samorządowej itp., angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych
i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów, dążenie do zmiany stereotypów
dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku starszym, dążenie do zmiany
negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości, propagowanie
wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe
życie, umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
i zdrowego stylu życia, przyczynianie się do ich aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju, angażowanie do różnych form aktywności
intelektualnej i fizycznej (odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań). Realizując tak rozbudowane cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na
społecznej pracy jego członków24.
Wspomniane Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych oraz przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju
człowieka. Działa przy PWSZ w Sanoku zgodnie z postanowieniami stosownych
umów pomiędzy Stowarzyszeniem a uczelnią, promuje ją, dba o jej dobre imię oraz
korzysta z jej patronatu, w szczególności w zakresie dydaktyki. Swoje cele realizuje poprzez: prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, organizowanie
wykładów otwartych, seminariów, lektoratów, dyskusji, warsztatów itp., promowa-

23. http://uniwersytetsanok.pl/o-nas0.html (pobrano 3.12.2015).
24. Tamże.
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nie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów, prowadzenie zajęć
fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych, organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, działalność klubu seniora, działalność
wydawniczą, pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków, współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, środkami masowego przekazu
oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych oraz poprzez
inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych przez PWSZ sal wykładowych, pracowni, lokalu biurowego
i klubowego. Zajęcia o charakterze dydaktycznym dla członków Stowarzyszenia
prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PWSZ oraz inni specjaliści25.
Oferta zajęć w ramach UTW w Sanoku jest bogata. Oprócz otwartych wykładów z różnych dyscyplin nauki i życia każdy słuchacz dodatkowo zapisuje się na
lektoraty językowe (angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski), zajęcia z malarstwa, obsługi komputera, historii sztuki, zdrowia i przyrody. Nauka obejmuje
2 godz. lekcyjne (raz w tygodniu). Słuchacz może także uczestniczyć w fakultecie
gimnastyki (gimnastyka na sali gimnastycznej lub na basenie). Zajęcia obejmują
1 godz. lekcyjną raz w tygodniu. Ponadto co tydzień organizowane są wycieczki
turystyczne26.
Od 2007 r. istnieje Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Założyło go Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, które jest
Członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Celem działalności tego
stowarzyszenia jest tworzenie możliwości udziału osób starszych w procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy, realizacji osobistych zainteresowań,
pracach sekcji działających w ramach UTW, utrzymaniu sprawności intelektualnej
oraz fizycznej, życiu kulturalnym, społecznym i organizacyjnym grup zainteresowań. Program UTW koncentruje się wokół interdyscyplinarnych wykładów oraz
pracy w kołach zainteresowań. Uniwersytet otwarty jest dla każdego, kto pragnie

25. Tamże.
26. http://uniwersytetsanok.pl/jak-zostac-sluchaczem-sutw.html (pobrano 3. 12. 2015).
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poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, czynnie spędzać wolny czas i aktywnie
uczestniczyć w działaniach podejmowanych w lokalnym środowisku27.
Celem Stowarzyszenia jest realizowanie następujących inicjatyw społecznych:
1.	Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej
i krajoznawczo-turystycznej,
2.	Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3.	Wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
4. Prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej,
5.	Aktywizację społeczną oraz działalność na rzecz poprawy jakości życia osób
starszych oraz osób niepełnosprawnych,
6. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
7. Tworzenie warunków do dobrego starzenia się,
8. Zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych,
9.	Wspieranie idei wolontariatu, podejmowanie współpracy międzypokoleniowej,
10.	Szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami
i narodami,
11.	Aplikowanie po środki i dotacje z przeznaczeniem ich na kulturę, oświatę,
turystykę i rekreację.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.	Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w szczególności przez
organizację wykładów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji,
spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
2. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,
3. Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,
4. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
5. Działalność w sekcjach, klubach, kołach zainteresowań,

27.	http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/informacje-uniwersytet-iii-wieku/ (pobrano 23. 12. 2015).
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6.	Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą,
których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia,
7. Prowadzenie działalności dobroczynnej,
8.	Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego
przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
9.	Inne działania realizujące cele statutowe w szczególności: działalności wydawniczej, promocyjnej i poradnictwa28.
Dotychczasowa tematyka wykładów otwartych realizowanych w ramach tarnobrzeskiego UTW była różnorodna. Dla przykładu, w roku akad. 2008/2009
dotyczyła m.in. komunikacji interpersonalnej, historii kościoła i klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu, zagrożeń współczesnej żywności, aktywności fizycznej jako
sposobu na zdrowie oraz psychologicznych aspektów uzależnień29. Z kolei w roku
akad. 2009/2010 wykłady poświęcone były np. walce o władzę w Polsce w latach
1944-1947, przeszłości i współczesność Krymu, zwyczajnym i nadzwyczajnym
zjawiskom pogodowym, dziejom teatru w Polsce w latach 1945-1981, przyszłości
Europy, roli kobiet w historii Polski. W roku akad. 2012/2013 i 2013/2014 wykłady
nosiły m.in. tytuły: „Krzemień pasiasty a człowiek”, „Marie Sienkiewicza”, „Jakie
byłoby Twoje życie gdybyś się nie bał”?, „Żołnierze wyklęci”, „Dobro i zło w koncepcji prof. Filipa Zimbardo”, „Jak pokochać siebie”, „Zanim przyjedzie karetka –
pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Mediacje, mentoring, coaching”. Oprócz tego
corocznie organizowano warsztaty psychologiczne.
Ponadto działały lektoraty języków obcych (język niemiecki, włoski, francuski
i angielski) w różnych grupach zaawansowania. Utworzono także kilka sekcji zainteresowań. Spośród nich bardzo prężnie działała sekcja turystyczna. W roku akad.
2012/2013 jej członkowie uczestniczyli w ośmiu wycieczkach, m.in. do Ujazdu,
Szydłowa, Kurozwęków, Kazimierza nad Wisłą i na Roztocze30. Działała także
sekcja malarska oraz sportowo-rehabilitacyjna (gimnastyka na sali i na wodzie
oraz joga). Zajęcia w ramach grup zainteresowań obejmowały ponadto naukę gry
28.	http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/akty-prawne-uniwersytet-iii-wieku/ (pobrano 23.12.2015).
29. http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/wyklady/ (pobrano 23.12.2015).
30.	http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/art/8678191,uniwersytet-trzeciego-wieku-w-tarnobrzegu-ma-coraz-wiecej-studentow,id,t.html (pobrano 20.12.2015).
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na keyboardzie. Prowadzono ją w małych grupach (2-3 osobowych)31. Ofertę dydaktyczną uzupełniały warsztaty komputerowe, które odbywały się w nowoczesnej
pracowni informatycznej uczelni. Uczestnicy warsztatów korzystali z zasobów wielostanowiskowej sieci komputerowej. Pracownia posiada stały dostęp do Internetu.
Każdy uczestnik warsztatów wykonywał ćwiczenia na przydzielonym komputerze.
Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Kurs
podstawowy obejmował następujące zagadnienia: bezpieczeństwo pracy z komputerem, budowa i zasada działania komputera, podstawy obsługi systemu Windows,
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, praca w sieci komputerowej, obsługa Internetu
i poczty elektronicznej. Podstawowym założeniem warsztatów komputerowych
było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie obsługi komputera32.
Gdy w 2007 r. zakładano UTW w Tarnobrzegu liczył on początkowo zaledwie
15 osób. W roku akad. 2012/2013 w uniwersytecie w zajęciach uczestniczyło już
262 osoby (z przewagą kobiet). Najstarszym studentem UTW był wówczas 83-letni
mężczyzna33.
Listę uniwersytetów trzeciego wieku z terenu woj. podkarpackiego zamyka Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,
który powstał w 2006 r. Działał do czasu jego likwidacji, dokonanej przez senat tej
uczelni we wrześniu 2009 r. Cele działania UTW były następujące: prowadzenie
edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny
i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych,
ekonomicznych i technicznych, religioznawstwa, a także nauk o Ziemi i wszechświecie; aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych
formach życia społecznego; propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, adekwatnie do wieku i zainteresowań
słuchaczy; upowszechnianie wiedzy o Ziemi Jarosławskiej i Podkarpaciu, w szcze31.	http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/sekcja-sportowo-rehabilitacyjna/; http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/aktualnosci-uniwersytet-iii-wieku/ (pobrano 21.12.2015).
32.	http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/warsztaty-komputerowe/ (pobrano 21.12.2015).
33.	http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/art/8678191,uniwersytet-trzeciego-wieku-w-tarnobrzegu-ma-coraz-wiecej-studentow,id,t.html (pobrano 15.12.2015).
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gólności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, historii, walorów
turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla
regionu i Polski; podejmowanie działań zmierzających do utrzymywania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu,
a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem. Realizacja
tych celów odbywała się poprzez prowadzenie wykładów i zajęć w różnych sekcjach
(kołach) zainteresowań prowadzonych przez specjalistów z danychdziedzin34.

Streszczenie
Rola szkół wyższych z terenu woj. podkarpackiego w realizacji kształcenia ustawicznego (na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku)
Artykuł poświęcony jest uniwersytetom trzeciego wieku utworzonym na terenie
woj. podkarpackiego. Są to nowe, ale bardzo popularne, formy kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Analizie poddałem uniwersytety trzeciego wieku działające
przy państwowych szkołach wyższych lub zorganizowanych przez stowarzyszenia oświatowe, współpracujące na tym polu z uczelniami. Ustaliłem, że pierwsza
instytucja tego typu powstała przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.
Następne uniwersytety trzeciego wieku zorganizowano przy wyższych szkołach
zawodowych w Krośnie, Sanoku, Przemyślu, Tarnobrzegu i Jarosławiu. Doszedłem
do wniosku, że te instytucje spełniają wiele funkcji. Główne to: zaspokojenie potrzeb artystycznych, rozszerzenie i pogłębienie swojej wiedzy, możliwość kontaktu
z innymi osobami, zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej,
częstsze uczestnictwo w kulturze i rozrywce.
Słowa kluczowe: szkoły wyższe w województwie podkarpackim, kształcenie ustawiczne, uniwersytety trzeciego wieku.

Summary
The role of colleges from the Podkarpackie voivodeship in lifelong learning (for
example universities of the third age)
The article is devoted to universities of the third age established in the Podkarpackie voivodeship. These are new, but very popular, forms of lifelong learning for
34. http://www.akademia-jaroslaw.pl/strona-glowna.html (pobrano 20.12.2015).
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adults. The analysis gave universities of the third age working at state universities
or organized by educational associations cooperating in this field with universities. I established the first institution of this kind was created at the Pedagogical
University in Rzeszów. Next universities of the third age was organized at higher
vocational schools in Krosno, Sanok, Przemyśl, Tarnobrzeg and Jarosław. I came
to the conclusion that these institutions fulfill many functions. The main ones are:
meeting the needs of art, broadening and deepening knowledge, the possibility of
contact with other people, management of free time, improve physical condition,
more frequent participation in culture and entertainment.
Keywords: colleges in the Podkarpackie voivodship, lifelong learning, universities
of the third age.
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– http://uniwersytetsanok.pl/o-nas0.html (pobrano 3.12.2015).
– http://uniwersytetsanok.pl/jak-zostac-sluchaczem-sutw.html (pobrano
3.12.2015).
– http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/informacje-uniwersytet-iii-wieku/ (pobrano 23.12.2015).
– http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/akty-prawne-uniwersytet-iii-wieku/ (pobrano 23.12.2015).
– http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/wyklady/ (pobrano 23.12.2015).
– http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/art/8678191,uniwersytet-trzeciego-wieku-w-tarnobrzegu-ma-coraz-wiecej-studentow,id,t.html
(pobrano 20.12.2015).
– http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/sekcja-sportowo-rehabilitacyjna/ (pobrano 21.12.2015).
– http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/aktualnosci-uniwersytet-iii-wieku/ (pobrano 21.12.2015).
– http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/uniwersytet-3-wieku/warsztaty-komputerowe/ (pobrano 21.12.2015).
– http://www.akademia-jaroslaw.pl/strona-glowna.html (pobrano 20.12.2015).

Perspektívy riadenia a vedenia ľudí v
zdravotníctve
Jozef Pitoňák1
Zdravotníctvo je oblasť, ktorá je veľmi citlivá z viacerých uhlov pohľadu. Na prvom
mieste tu je pacient, ktoré mu sa poskytuje zdravotná starostlivosť prostredníctvom personálu: lekárov, zdravotných sestier, zdravotných asistentov, ošetrovateľov
a iného odborného personálu. Táto oblasť si vyžaduje precízne manažérske zručnosti, ktoré zabezpečia súčinnosť viacerých oblastí vstupujúcich do tohto procesu.
Oboznámenie sa s komplexným pohľadom na zdravotníctvo, je nevyhnutné pre
jeho riadenie. Vedenie nemocníc, zdravotníckych zariadení, úsekov a oddelení
si vyžaduje znalosť mnohých oblastí. Vedenie musí zabezpečiť okrem kvalitnej
starostlivosti o pacienta aj ďalšie činnosti: priestory poskytovania zdravotnej starostlivosti, kvalitne a načas dodaný zdravotnícky materiál, kvalifikovaný personál,
časový manažment atď. To všetko je na manažérovi. Manažér je zamestnanec,
ktorý tvorí súčasť riadiaceho aparátu spoločnosti a zodpovedá za výkon pridelených
právomocí v oblasti ľudských zdrojov, financií a materiálu za účelom plnenia cieľov
spoločnosti. Manažéri zodpovedajú za riadenie personálneho oddelenia, ako aj za
šírenie, uplatňovanie a propagáciu firemných hodnôt, etiky a kultúry. Zároveň je ich
úlohou viesť a riadiť zmeny v rámci organizácie2. V zdravotníctve stredný a vrcholový manažment nemocníc na Slovensku je reprezentovaný v prevažnej väčšine
lekármi. Táto situácia je dobre definovaná a odôvodnená pokiaľ ide o primárov
oddelení, ktorí predstavujú stredný manažment. Avšak aj na úrovni riaditeľov nemocníc, kde sa už vyžadujú komplexnejšie manažérske vedomosti a zručnosti, sa
nachádzajú väčšinou lekári, výnimočne iné profesie. Implicitne sa predpokladá,
že lekár predstavuje optimálneho kandidáta pre túto manažérsku pozíciu, nakoľko
detailne pozná prostredie nemocnice a zdravotníckeho systému, ako aj potreby
pacienta, a táto znalosť bude mať priaznivý efekt na efektivitu organizácie a kvalitu
1.	Jozef Pitoňák, MUDr., PhD., Gynekologicko-pôrodnícka klinika, FNsP J.A.Reimana,
Prešov.
2.	R. Templar, Pravidlá manažéra, nepísané zásady úspešného riadenia ľudí, Eastone Books, Bratislava 2008, s. xviii.
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poskytovaných služieb. Potrebné vedomosti z oblasti manažmentu je možné doplniť
školeniami v manažmente.
Vzhľadom k tomu, že manažérska pozícia si vyžaduje vedomosti z oblasti ekonomiky, personalistiky, aspoň základov účtovníctva, projektového riadenia, krízového
manažmentu a podobne, je vhodné, aby ľudia na týchto pozíciách mali aj ďalšie
vzdelávanie. Existuje veľké množstvo spôsobov, ako môžete vytvoriť podmienky pre to,
aby vaše okolie bolo pripravené a ochotne sa chopilo iniciatívy jak v búrlivých, tak aj v
pokojných časoch. Po prvé, poskytujete ľuďom príležitosť, aby si osvojovali jednu úlohu
za druhou. Napríklad školenie je kľúčové pre budovanie schopnosti ľudí a ich dôvery,
že môžu efektívne reagovať a zlepšovať náročné situácie, ktorým čelia. V neistých
dobách sa môže zdať, akoby neexistoval čas na zastavenie sa a absolvovanie školenia,
ale toto krátkodobé myslenie môže byť záhubou celej organizácie. Najlepší lídri vedia,
že investície do školenia sa vyplatia v dlhodobom horizonte. Ľudia nemôžu urobiť to,
čo nevedia, takže musíte neustále zlepšovať ich schopnosti3. Otázka komplexnosti v
rámci systému zdravotnej starostlivosti ovplyvňuje všeobecné manažérske rozhodnutia a špeciálne aj vzťahy s pacientmi a dodávateľmi. Manažéri v zdravotníctve sa
často stretávajú s problémami, ktoré súvisia so zmenami v rámci tohto systému.
Najväčší vplyv na budúcnosť organizácie majú zmeny vo vonkajšom prostredí, ale
najväčšia časť manažérskych aktivít je zameraná na vnútorné prostredie.
Lekár vo funkcii vrcholového manažmentu nemocnice potrebuje vybalansovať dve úlohy(tzv. hybridná, duálna funkcia): úlohu lekára, ktorá je zameraná na
riešenie potrieb individuálneho pacienta predovšetkým z hľadiska diagnostiky,
terapie, prognózy a prevencie, a úlohu vrcholového manažéra, ktorá je zameraná
na celý systém organizácie, zabezpečenie jej hladkého chodu, manažment zdrojov,
procesov, strategický manažment, manažment zmien a manažment kvality.
Manažment je veda aj umenie. Na manažéra sa musíme tiež pozerať ako na
jednotlivca. Po pracovnej stránke musíme rozlišovať medzi jeho úlohou manažéra
a úlohou odborníka – lekára. A keď je niekto manažérom, vykonáva tú istú vec bez
ohľadu na úroveň v spoločnosti. Každý manažér plánuje, organizuje, zamestnáva,
koordinuje, motivuje, vedie a kontroluje. Pravdepodobne najdôležitejšou činnosťo-

3.	J. Kouzes, B. Posner, Leadership challenge. Jak zařídit, aby se ve firmách dělali zázračné věci.
Vydání první, Baronet a. s., Praha 2014, s. 174.
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umanažéra je plánovanie. V procese plánovania je veľmi dôležite stanoviť si cieľ za
účelom zoskupenia tímu, stanoviť si povinnosti a úlohy a začať proces delegovania.
Len so stanovenými cieľmi môže manažérefektívnekontrolovať a následne hodnotiť
výkon. Vzhľadom na komplexnosť a náročnosť tejto pozície, je vhodné stanoviť si
ciele. Minútové stanovenie cieľa je jednoduché. Vyžaduje si:
– s totožniť sa so svojimi cieľmi;
– s tanoviť si optimálny postup na ich dosiahnutie;
– z apísať si každý cieľ na jeden list papiera, použiť pritom maximálne 250 slov;
– prečítať si, a to opakovanie, každý svoj cieľ, nikdy to nezaberie viac ako minútu
času;
– v yčleniť si minútu času, aby ste sa pozreli, ako sa vám darí a potom
– p osúdiť, či zvolený postup zodpovedá stanovenému cieľu4.
Stanovenie cieľov vyžaduje poznať celkový obraz organizácie, chodu organizácie
a vzťahov tak vnútorných, ako aj vonkajších. Ciele by mali byť5:
– Konkrétne a merateľné,
– Formulované pozitívne (čo chcem, nie čo nechcem),
– Náročné, mali by stáť za to,
– Realistické, teda s ohľadom na akékoľvek okolnosti by mali byť dosiahnuteľné,
– Písomne zachytené ako výsledkové ciele s príslušnými cieľmi správania sa,
– Byť v atraktívne žiaducej podobe,
– Mali by začať najneskôr do 48 hodín.
Vnútorná motivácia je nepochybne dôležitá pri stanovovaní cieľov. Reálnosť cieľov
by sa mala opierať o súčasný stav s ohľadom na možné riziká, ktoré prídu do konfliktu
s potenciálnymi cieľmi. Už pri stanovení cieľov je potrebné brať do úvahy viaceré
možné výsledky6. A tak sa pripraviť aj na nevyhnutné riešenie krízových situácií,
ktoré prinášajú rôzne okolnosti života. Najdôležitejšia je v prvom rade motivácia.
Motivácia sa chápe ako vnútorný stav vyvolávajúci individuálne správanie v činnostiach, ktoré zaručujú dosiahnutie nejakého cieľa. Úlohou manažérov je ovládať
4. K. Blanchard, S. Johnson, Minútový manažér, Citadella, Bratislava 2013, s. 39.
5.	F. Assländer, G. Anselm, Time management jako duchovní úkol, Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2010, s. 163.
6.	J. Kmecová, A man in the prosess of planning and setting his targets, „Społeczeństwo i Edukacja.
Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2012, nr 2, s. 391.
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správanie pracovníkov prostredníctvom účinného ovplyvňovania na dosiahnutie podnikových cieľov. Keďže výkonnosť je výsledkom správania pracovníkov podniku, jeho
ovplyvňovanie je kľúčom manažérov k zvyšovaniu produktivity práce7. Je potrebné
uviesť, že motív je podnet človeka vedúci k zmene jeho správania. Tento podnet môže
vychádzať z vonkajšieho prostredia alebo z vnútorných pocitov človeka. Preto pod
motivovaním v tom najvšeobecnejšom slova zmysle rozumieme boj motívov, z ktorých
vyhráva ten, ktorý najviac uspokojuje človeka. Motívy môžeme rozdeliť na tieto druhy:
– Egoidné a spoločenské motívy. Sú to podnety, ktoré majú subjektívny alebo spoločenský charakter. Príkladom je odmena alebo verejná pochvala.
– Hmotné a nehmotné motívy. Sú to podnety, ktoré majú svoj základ vo vecných
alebo peňažných prostriedkoch. Príkladom je odmena alebo vecný dar, prípadne
pochvala alebo pokarhanie.
– Pozitívne alebo negatívne motívy. Sú to podnety, ktoré v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle ovplyvňujú správanie človeka. Príkladom pozitívneho
motívu je odmena alebo pochvala, negatívnym je krátenie odmien alebo kritika8.
V riadení organizácie alebo tímu je dôležité si osvojiť pochvaly a pokarhania.
Predtým, ako ich manažér začne uplatňovať v praxi, je potrebné oboznámiť o nich
každého člena tímu. Dôležité je to aj z toho dôvodu, že jednotlivý členovia tímu
sú s týmito postupmi oboznámení a ich aplikovanie by nemali vnímať v inom
kontexte. Len jasné pravidlá pomôžu manažérom viesť samotné oddelenie tak, aby
napredovalo a aby rozvoj samotného človeka nebol ohrozený. Minútové pochvaly
sa realizujú po vzájomnom informovaní každého člena tímu a účinné sú vtedy, keď:
– ľuďom vopred poviete, že im budete dávať na vedomie, ako si počínajú;
– ľudí okamžite pochválite;
– ľuďom poviete, čo urobili dobre – a poviete im to konkrétne;
–p
 oviete ľuďom, aký dobrý pocit máte z ich práce a akým veľkým prínosom sú
pre organizáciu a ostatných ľudí, ktorí v nej pracujú;
– s a na chvíľu odmlčíte, aby ľudia váš dobrý pocit ‚pocítili‘;
– ľudí vyzvete, aby v tom pokračovali;

7.	V. Gozora, Krízový manažment, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra 2000,
s. 110.
8. V. Gozora, Krízový manažment..., s. 110.
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– ľuďom podáte ruku alebo sa ich dotknete spôsobom, z ktorého je zrejmé, že
podporujete ich úspech v organizácii.
Investícia do človeka je tá najväčšia, najzložitejšia a najkrajšia investícia. Ak
ľudia dosahujú výsledky, potom je rozhodne rozumné do nich investovať9. V manažérskom riadení ide o všetky procesy využívané manažérmi s cieľom zabezpečiť
splnenie stanovených cieľov organizácie, dodržiavanie určených postupov a primeranú
reakciu organizácie na zmeny podnikateľského prostredia10. Pochvaly aj pokarhania
udeľuje manažér na základe svojich rozhodnutí. Je potrebné, abyzohľadnil aktivitu
alebo prípadnú pasivitu človeka. Rozdiel v aktivite a pasivite spočíva v tom, že v
psychologickej skúsenosti je ťažisko činnosti v osobe človeka. Človek sa sám slobodne
rozhoduje, mnohokrát aj bez toho, aby mal na to vonkajšie podnety11. Z racionálneho
hľadiska je pri pochvalách a pokarhaniach nevyhnutné zaznamenanie si výsledkov
práce tak čiastočných, ako aj záverečných. Pri pokarhaniach je potrebné uviesť, že
nejedná sa o útok na človeka, ale sústredenie je zamerané na postup, postupy práce.
Minútové pokarhanie je účinné vtedy, keď:
– ľuďom vopred poviete, že budete veľmi jednoznačne hodnotiť výsledky ich práce;
Prvá polovica pokarhania:
– ľudí pokarháte okamžite;
– p oviete ľuďom, čo urobili zle – a budete konkrétni;
– p oviete ľuďom, aké pocity vo vás ich chyba vyvolala – a to veľmi jednoznačne;
– necháte na niekoľko sekúnd zavládnuť ťaživé ticho, aby pocítili, ako sa cítite vy.
Druhá polovica pokarhania:
– ľuďom podáte ruku alebo sa ich dotknete spôsobom, ktorý im dá na vedomie, že
ste úprimne na ich strane;
– p ripomeniete im, ako veľmi si ich ceníte;
– znovu ich uistíte, že máte dobrú mienku o nich, nie však o ich riešení danej
situácie;

9. K. Blanchard, S. Johnson, Minútový manažér…, s. 50-51.
10. K. Blanchard, S. Johnson, Minútový manažér…, s. 73.
11.	
Management accounting official terminology, Chartered Institute of Management Accountants,
London 2000, s. 115.
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– uvedomíte si, že pokarhaním sa celá záležitosť uzavrie12.
Uplatňovanie minútových pochvál a minútových pokarhaní v praxi si vyžaduje v
prvom rade ich naštudovanie a osvojenie si v praxi. Je nutné konštatovať, že príprava
lekárov na manažérske pozície má svoje rezervy. Podiel manažmentu, ako aj iných
odborov, kľúčových pre riadenie organizácie, ako sú napr. právo alebo ekonomika,
sú v pregraduálnom štúdiu medicíny zastúpené minimálne. Avšak aj v postgraduálnom vzdelávaní a v celoživotnom vzdelávaní je manažment zastúpený v pomerne malej miere. Kurzy manažmentu sú súčasťou postgraduálneho vzdelávania
a tieto sa vyžadujú na manažérske pozície stredného a vrcholového manažmentu
zdravotníckych zariadení. Ale jednou z výhod medicíny je, že lekári aj vo vyšších
pozíciách pracujú priamo s pacientom (s klientom). Manažéri vo vyšších pozíciách,
ktorí vedú veľké organizácie, sa zmeriavajúviac na stratégiu, avšak tým sa vzďaľujú
od pacienta (klienta). Určitý čas strávený s klientom (zákazníkom) je neoceniteľný
a mnoho manažérov vo vyšších pozíciách ho vkladá do svojich programov. Avšak
táto rozdielna orientácia je zásadná a dôležitá – lekári sa sústreďujú na ich jednotlivých pacientov, manažéri sa sústreďujú na organizáciu. Každá nemocnica, aj
spoločné primárne praxe, potrebujú oba prístupy k mysleniu, ak chcú byť úspešné.
Na druhej strane, lekári sa potrebujú naučiť myslieť strategicky, pracovať v tímoch
a veľkých organizačných komplexoch. Ani lekári, ani organizácie, v ktorých pracujú,
sa nevyznačujú dobrým plánovaním budúcnosti. Lekári majú tendenciu reagovať
spätne na už vzniknuté situácie. Lekári málo zvládajú vodcovstvo, často vytvárajú
organizácie, ktoré nemožno efektívne riadiť a potom na ich vedenie zvolia lídra na
základe kompromisu13. Lídri však musia definovať smer a cestu organizácie, a potom
motivovať ľudí tak, aby ich chceli nasledovať.
Manažér iba rozdáva príkazy, avšak líder sa odlišuje tým, že on nepotrebuje
iba príkazy dávať, ale ľudia ho chcú nasledovať. Líderstvo je vecou charakteru, nie
povahy. Charakter sa formuje cvikom, no povaha je daná – je dielom prírody. Pri
rozvíjaní niektorých cností môže pomáhať, pri iných je skôr prekážkou. Ak som bol od
prírody vášnivý, bude pre mňa relatívne ľahké konať odvážne. Ak som bol uzavretý,
12.	M. Forgáč, Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi, [w:]
J. Kmecová a kol., Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi, Instytut Wydawniczy
Humanum, Warszawa 2014, s. 25.
13. K. Blanchard, S. Johnson, Minútový manažér…, s. 66-67.
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môže byť pre mňa odvaha skutočnou výzvou. No práve vďaka nedostatkom si jasne
uvedomujeme potrebu s nimi bojovať. Naše nedostatky sa tak stávajú našou morálnou silou. Vďaka cnosti môže náš charakter prekryť našu povahu a tá nás prestáva
ovládať. Ak nám chýbajú cnosti, budeme otrokmi svojej povahy14, píše vo svojej
knihe Alexander Havard.
Ak by sme chceli pokračovať v uvažovaní nad lídrom v zdravotníctve, je nespochybniteľne dôležité priznať si, že nevyhnutnosť, komplexnosť, profesionalitu
a osobnostnú zrelosť človeka ašpirujúceho na líderstvo v tejto oblasti. „Líder nie
je dokonalý človek. Líder je človek s veľkým srdcom, ktorého prvoradou úlohou je
podpora jednotlivých členov tímu. Nie je dokonalý, ale je znalý veci a problematiky.
Bez ohľadu na sympatie alebo antipatie jednotlivých členov tímu dbá na ich osobný,
osobnostný a profesionálny rast. Zo všetkých síl sa pozerá na veci objektívne a prihliada na známe skutočnosti bez emócií. Jeho najdôležitejším charakteristickým znakom
je múdrosť. Je to človek, ktorý sa neustále učí, vzdeláva sa a spoznáva. Neváha pri
akomkoľvek zaváhaní. Neustále kráča ďalej a neobzerá sa späť iba z dôvodu sebaľútosti. Naopak, neľutuje sa a ani neľutuje jednotlivé situácie. Vo všetkých situáciách
je pripravený konať tak, aby to bolo prospešné pre všetkých a boli z danej situácie
najnižšie straty15. Tie najnižšie straty sa týkajú všetkých oblastí zdravotníctva, kde
na prvom mieste je pacient, ďalej tímová práca, dodávatelia atď.Nepochybne je
líderstvo „vnímané ako niečo majestátne a úchvatné. Veľkolepé vízie, iniciatívy, ktoré
hýbu svetom a transformujú životy miliónov ľudí – všetko sú to vznešené možnosti, ale
skutočné vodcovstvo je o každodenných okamihoch16, ktoré sú spojené s neustálym
rozhodovaním sa.
Vodca sa nebojí rozhodovať, ale berúc do úvahy všetky dostupné fakty, sa v
prvom rade snaží o múdrosť, profesionalitu a prezieravosť vo všetkom konaní.
Čo robí vodcu vodcom? Na túto otázku odpovedal aj Bennis, známy priemyselný
psychológ, a navrhuje sedem základných atribútov vodcovstva: technickú spôsobilosť,
14.	A. Havard, Zodpovedné líderstvo. Cesta k osobnej dokonalosti. 1. Vydanie, Stredoeurópska
podnikateľská a sociálna iniciatíva a Cathedra, Bratislava 2011, s. 149.
15.	J. Kmecová, Manažér, líder a ich tímy, [w:] J. Kmecová, P. Czarnecki a kolektív, Perspektívy
riadenia a vedenia ľudí, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Fakulta Jana Amose Komenského Karviná, Warszawa 2015, s. 15.
16. J. Kouzes, B. Posner, Leadership challenge…, s. 334.
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koncepčné zručnosti, predchádzajúcu skúsenosť v odbore, interpersonálne zručnosti,
zmysel pre rozpoznanie talentu, úsudok a charakter. Nenájdete veľa vodcov, ktorým
chýbajú prvé tri. No je to ovládanie tých ostatných, mäkších zručností, čo môže odlíšiť
veľkých vodcov budúcnosti. Vodca nie je manažér, tvrdí Bennis. ‚Manažéri robia veci
správne,‘ znie jeho známy výrok. ‚Vodcovia robia správne veci.‘ Keďže Bennis neverí v
jediný model vodcovstva, myslí si, že vodcovia musia byť schopní uspokojiť očakávania
svojich ľudí: Nevyhnutnosťou k vodcovstvu je tímová práca. Vodca sám nemôže
spraviť nič, pretože práca sa robí v tíme. Napriek tomu je práve vodca ten, kto musí
dokázať zostaviť a viesť vysoko výkonný tím motivovaných ľudí17. Bezpodmienečne
to nie je iba o motivácii, ale ja o obrovskej angažovanosti sa a neustálemu pripomínaniu vytýčeného cieľa.
Ďalšou veľkou úlohou je rozhodovanie. Manažér sa dennodenne rozhoduje a často jeho rozhodovanie je vystavené aj veľkému tlaku. Ján Košturiak o rozhodovaní
píše: Často stretávam aj majiteľov firiem a manažérov, ktorí sa nevedia rozhodnúť.
Dôvody sú rôzne. Profesorské typy hľadajú optimálne riešenie a nikdy ho nenájdu. Sociálne typy hľadajú riešenie, ktoré uspokojí všetkých, a tiež hľadajú márne. Nechávajú
svojich spolupracovníkov hlasovať, písať bodky a lepiť lístočky na tabuľu. Nechcú
rozhodnúť, lebo majú obavu, či rozhodnutie bude správne. Najhoršie rozhodnutie
je však často nerozhodnúť vôbec. V reálnom živote a podnikaní optimálne riešenie
neexistuje – je iba riešenie v danom čase, s danými informáciami a s variantmi, ktoré
sme pripravili18. Rozhodovanie je o to ťažšie, že manažér nemusí mať dostatočné
vedomosti a informácie v danej oblasti, v ktorej sa rozhoduje. Toto sú závažné
skutočnosti, ktoré môžu mať pre organizáciu alebo oddelenie fatálne následky.
Je prirodzené, že každý človek chce robiť veľké veci. Každý túži niekoho riadiť. Ale
riadenie organizácie či oddelenia, nie je jednoduchá a ľahká úloha. J. C. Maxwell vo
svojej knihe píše: V kultúre, ktorá ospevuje individuálne úspechy a kde ľudia bojujú za
svoje práva namiesto toho, aby sa zamerali na prevzatie zodpovednosti, sa zo zreteľa
často stráca celkový obraz. Vlastne sa zdá, že niektorí ľudia sami seba pokladajú za
celkový obraz. Všetko sa točí len okolo ich potrieb, ich cieľov, ich túžob. Na jednom
17.	E. Russell-Walling, Manažment 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať, Vydavateľstvo SLOVART,
spol. s r. o., Bratislava 2012, s. 110.
18.	B. Tracy, Ako vedú úspešní lídri. Osvedčené zásady sebariadenia a vedenia ľudí, Eastone Books,
Bratislava 2010, s. 97.
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tričku som videl nápis, ktorý presne vystihuje tento postoj: ‚tím je podľa mňa skupina
ľudí, ktorí robia, čo im poviem‘. Tím nemá byť partiou ľudí, ktorých jeden jedinec
využíva na svoj sebecký zisk. Členovia tímu musia mať spoločné ciele, ktoré prinesú
úžitok pre všetkých. Musia byť motivovaní k spoločnej práci, nie manipulovaní niekým, kto chce získať slávu pre seba. Človek zvyknutý zhromažďovať ľudí a využívať
ich len na svoj vlastný osoh nie je budovateľom tímu, ale diktátorom. Ak chcete vidieť
tímovú dynamiku v akcii, pozrite sa do sveta športu, kde sa dá najľahšie posúdiť, či
ľudia spolupracujú. Výsledok hry je okamžitý a merateľný. Preto sa dá lepšie vidieť,
keď niekto myslí len na seba a nie na spoločné ciele a hodnoty19. Manažéri sú lepšie
oboznámení s problematikou kvality ako lekári. Vedia tiež, že komplexné rozhodnutia sa najlepšie robia v efektívnych tímoch, v ktorých ľudia chápu a využívajú
rozdielnosť názorov a postojov a pracujú s pozitívnym využívaním konfliktov. Veľa
lekárov však inklinuje k dominancii v tímoch. Avšak líderstvo nie je o súťaživosti,
ale v prvom rade o poslaní. Pre človeka je prirodzené aktívne jednať, nie pasívne
vyčkávať, čo sa prihodí. Umožňuje mu to nielen voliť si odozvu v určitej situácii, ale
tiež túto situáciu vytvárať. Byť iniciatívny neznamená byť ctižiadostivý, neznesiteľný
alebo agresívny. Znamená to uvedomiť si zodpovednosť za to, že sa veci stanú20.
Zodpovednosť v zdravotníctve ako to bolo aj uvedené v predošlých riadkoch je
veľmi komplexná. Táto komplexnosť vychádza už zo samotnej podstaty a zložitosti
tohto odvetvia.
Líder pre svoje fungovanie, potrebuje aj správny tím ľudí. Výber nemôže nechať
na nikoho iného, iba na seba a svoj najbližší okruh ľudí. Je to preto, že výber tímu
si vyžaduje dôveru. Dôvera je veľmi vzácna. Na základe dôvery sa človek rozhoduje
a každé rozhodnutie ovplyvňuje prácu v tíme. Rozhodnutia, aj pozitívne, aj negatívne, prinášajú so sebou množstvo zaujímavých skutočností, ktoré môžu ovplyvniť
smerovanie celého tímu vrátane každého člena tímu. Prijať akékoľvek rozhodnutie
musí byť jasné, v mnohých prípadoch pri tímovej práci nemenné a musí byť spravené
tak, aby v tímovej práci prinieslo čo najviac pozitív. Nie je jednoduché správne, rýchlo
a múdro rozhodnúť. K správnym rozhodnutiam je potrebné poznanie, ktoré vychádza

19. B. Tracy, Ako vedú úspešní lídri. Osvedčené zásady sebariadenia a vedenia ľudí…, s. 97.
20.	J. Košturiak, Povolanie od zamestnania k povolaniu, Karmelitánske nakladateľstvo v Bratislave,
Bratislava 2014, s. 37.
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z odbornosti a múdrosti. Nestačí byť iba dobrým manažérom, ale je potrebné byť aj
lídrom, ktorý sa nebojí prijať a aplikovať správne rozhodnutia. Dnes je to skutočne
pravda: všetko stojí a padá s vedením21.
Tímová práca v prvom rade znamená, že ľudia samostatne premýšľajú, ako dosiahnuť ciele, čo im v tom pomôže a čo pre to môžu urobiť. Sú odhodlaní prebrať zodpovednosť za svoje správanie a sú schopní o tom rozprávať s ostatnými. Pokiaľ sa naučia
spolupracovať, sú schopní zdieľať zdroje a informácie. Ľudia sa vnímajú ako súčasť skupiny, pre ktorú sa rozhodli pracovať, a zároveň vidia svoj osobný prínos a individuálnu
zodpovednosť za to, čo majú na starosti22. Zložitejšie je to preto, že mnohí ľudia sa v
rámci formálneho vzdelávania neučí samostatnej práci s osobným prínosom a v plnej
zodpovednosti za vykonané úlohy. V zdravotníckych inštitúciách rôzneho druhu
a typu je deľba práce a harmónia jednotlivých aktivít dôležitá a vyúsťuje v riadenie
alebo manažment. Z hľadiska získanej odbornosti zdravotníckych pracovníkov je
deľba stanovená a pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie, sú popísané. Je potrebné
si uvedomiť, že kvalita riadených celkov priamo závisí od kvality riadiacich pracovníkov. Manažéri v zdravotníctve sa musia jednoducho stať zručnejšími a spôsobilými
vykonávať svoju prácu. Potrebujú rozvinúť tie schopnosti, vedomosti, kapacity, postoje
a prejavy správania sa ktoré stoja v pozadí nadpriemerného výkonu celej organizácie23.
Všeobecne povedané, medzi schopnosti zvládať manažérske funkcie patria schopnosti
odborno – technické, manažérske a organizačné, analytické a koncepčné, spoločensko
– kultúrne, komunikačné, vodcovské a politické.
Líderstvo sa viaže iba na charakter. Náš charakter posilňujeme každodenným
cvikom morálnych návykov. Tie sa nazývajú etické alebo ľudské cnosti. Cnosti sú
vlastnosti mysle, vôle a srdca, ktoré dodávajú silu charakteru a stabilitu osobnosti.
Nadobúdame ich opakovaním24.V zdravotníckom sektore je manažment stále vo
vývoji. V zdravotníctve, ktoré je charakteristické špecifickými trhovými mecha21.	J.C. Maxwell, 17 zákonov tímovej práce, Slovo života international Bratislava, Bratislava 2009,
s. 28.
22.	S.R. Covey, 7 návyků skutečně efektivních lidí. Zásady osobního rozvoje, které změní váš život,
MANAGEMENT PRESS, Praha 2010, s. 72.
23. J. Kmecová, Manažér, líder a ich tímy…, s. 22.
24.	K. Blanchard, M. Miller, Tajemství. Co výjimeční šéfové vědí a jak postupují, PRAGMA, Praha
2013, s. 113.
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nizmami, ostáva riadenie naďalej z veľkej časti na lekárov a iných zdravotníckych
pracovníkov, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie a zručnosti v riadení a organizovaní
zdravotníctva a pritom musia robiť aj ekonomické a manažérske rozhodnutia.
V každej organizácii je dôležité, aby vedenie a riadenie bolo úlohou pre odborníka,
ktorý má dostatočné znalosti nielen z oblastí, ktorými sa daná spoločnosť zaoberá, ale
aj z manažmentu a riadenia. V súčasnej dobe, ale aj táto oblasť „medicíny“ prechádza
búrlivým vývojom, a to vo forme pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania. No
musíme konštatovať, že vo väčšine týchto študijných programov absentujú kapitoly
definujúce klasické ľudské cnosti, ktoré síce nenahrádzajú profesionálne zručnosti,
ale sú ich podstatnou súčasťou a sú kľúčové z hľadiska líderstva, pretože líderstvo je
život služby iným, ktorý napĺňa srdce pokojom nielen lídra, ale aj ľudí okolo neho.

Streszczenie
Perspektywy zarządzania i przywództwa w opiece zdrowotnej
Lider to osoba skłonna do ciągłego uczenia się nowych rzeczy. Menedżer zarządza
organizacją w określonych warunkach. Lider poznaje ludzi w całym kontekście ich
osobowości, na tle ich historii. Problemy nie są postrzegane negatywnie przez lidera.
Ich rozwiązanie jest dla niego wyzwaniem do poszukiwania nowych możliwości
rozwiązań. Podkreśla wagę edukacji pozaformalnej, która bezpośrednio pomaga
uzyskać formalne wykształcenie w zakresie opieki zdrowotnej.
Kluczowe słowa: menedżer, przywódca, zespół, rozwój, edukacja, motywacja,
współpraca.

Summary
Prospects of management and leadership in a health care
A leader is a person willing to constantly learn new things. A manager manages
the organization agreed terms. A leader finds people in the context of their whole personality, including their history. Problems not perceived negatively. Their
solution is becoming a challenge for him to search for new solutions. Highlights
the importance of non-formal education, which directly helps to enhance formal
health education.
Keywords: manager, leader, team, development, education, motivation, cooperation.
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Dziecko z autyzmem w percepcji matki
Weronika Lorens1

Autyzm – rozważania terminologiczne
Nie odkryłem autyzmu. Istniał on już dawniej. Nawet nie musiałem specjalnie zajmować się jego wykryciem. Chodzi tu o przykład serendypityzmu. Czy wiecie, co to
jest serendypityzm? Otóż pewien książę nazwiskiem Serendyp jednego dnia odkrył
skarb,którego wcale nie szukał. Podobnie ja niczego nie szukałem. Po prostu oglądałem pewną liczbę dzieci,które wywarły na mnie wrażenie z powodu cech, jakimi sie
charakteryzowały i przedstawiłem na ten temat swoje rozważania w artykule w 1943
roku... Czułem, że dostrzegłem jakąś rzecz wyjątkową...2
Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe obejmujące szereg objawów o różnorodnym charakterze i stopniu nasilenia. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)3 zalicza się ono do
kategorii tzw. całościowych zaburzeń rozwoju PDD (ang. Pervasive Developmental
Disorder), określanych mianem spektrum autyzmu. W krąg spektrum autyzmu
wpisują się kolejno: autyzm dziecięcy; autyzm atypowy; zespół Retta; inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne; zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym
upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi; zespół Aspergera; inne
całościowe zaburzenia rozwojowe; całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone.
Każde z ośmiu wymienionych powyżej zaburzeń posiada swoją własną, odmienną od pozostałych specyfikę, jednakże istnieją pewne cechy wspólne dla nich
wszystkich – charakterystyczny wzorzec objawów, zwany ,,triadą autystyczną”,
w skład której wchodzą: trudności w rozumieniu i interpretowaniu zjawisk społecznych, brak lub zakłócenie rozwoju w sferze komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
dziecka oraz znacząco ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań.
1. Mgr Weronika Lorens, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.
2.	F. i A. Brauner, Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa 1993, s.21.
3.	M. Banaszak, A. Witusik, T. Pietras, P. Górski, Epidemiologia autyzmu, [w:] T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki (red.), Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Wrocław 2010, s. 42.
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Przez wiele lat o autyzmie wiedziano niewiele. Zaburzenia wchodzące w krąg
spektrum autyzmu przez długi czas pozostawały zagadką, a osoby nimi dotknięte
naznaczono piętnem obłędu4. Mury tego tajemniczego świata po raz pierwszy
zdołał zburzyć Leo Kanner – austriacki psychiatra i pediatra, którego działania
otworzyły etap historii badań nad autyzmem. W artykule noszącym tytuł Zaburzenia autystyczne kontaktu afektywnego opublikowanym w 1943 roku przedstawił
wnioski wypływające z analizy przypadków jedenaściorga dzieci, które jego zdaniem cierpiały na niecodzienną dolegliwość manifestującą się szeregiem wyjątkowych zachowań, nieodpowiadających żadnej z grup diagnostycznych wskazujących
na psychozę, schizofrenię czy upośledzenie umysłowe, a w których wiodącą rolę
odgrywały: trudności w nawiązywaniu relacji i kontaktów interpersonalnych, przywiązanie do stałości i izolacja. Te trzy symptomy Leo Kanner określił mianem
osiowych objawów autyzmu.
Kilka miesięcy później (1944), niezależnie od Kannera w swojej pracy doktorskiej problematykę zaburzeń autystycznych przedstawił psychiatra z Wiednia –
Hans Asperger. Opisał on przypadki czterech chłopców cierpiących na zaburzenia
o mniejszym stopniu nasilenia, jednakże łudząco podobne do tych, które w swej
publikacji przedstawiłKanner. Schorzenie nazwane przez badacza autystyczną psychopatią dziś określa się mianem Zespołu Aspergera.
Po raz pierwszy słowo autystyczny wpisano w życiorys dziewięciu chłopców
i dwóch dziewczynek. Zarówno Leo Kanner, jak i Hans Asperger użyli do określenia
swych spostrzeżeń tego samego terminu niezależnie od siebie, jednakże nie jest
to kwestią przypadku. Sam termin autystyczny został bowiem wprowadzony do
psychiatrii już na początku XX w. (1908), a zasługę tę wpisuje się w krąg osiągnięć
wybitnego psychiatry – Eugene Bleulera. Słowa autyzm i autystyczny pochodzą od
greckiego autos, co oznacza sam. W psychiatrii określały one schizofreniczny typ
osobowości; opisywały człowieka wycofanego do swego wnętrza, zamkniętego na
przejawy życia społecznego, wyizolowanego. Asocjacja ta jest aktualna także dziś5.

4.	F. i A. Brauner, Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa 1993, s.23.
5. A. Maciarz, Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, Warszawa 2009, s. 62.
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Kolejną datą mającą znaczenie kluczowe w historii badań nad autyzmem był
rok 1890. To właśnie wówczas z ramienia Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego autyzm został włączony do całościowych zaburzeń rozwoju. Termin ten
doskonale odzwierciedla, jak rozległy jest charakter zaburzeń składających się
na obraz autyzmu, torując drogę rezygnacji z kwalifikowania tego schorzenia do
różnych postaci schizofrenii dziecięcej czy psychozy.
Autyzm jako całościowe zaburzenie rozwoju posiada bardzo złożoną, wieloczynnikową etiologię. Pomimo upływu lat i intensywnie prowadzonych badań przyczyny
tego zaburzenia wciąż pozostają zagadką, którą starają się rozwikłać naukowcy. Teorie dotyczące etiologii autyzmu skoncentrowane są na kwestiach genetycznych bądź
środowiskowych6. Obecnie mówi się o tzw. wieloczynnikowej etiologii autyzmu.

Rodzinny obraz autyzmu
Historia rozumienia autyzmu zdaje się być historią rosnącego szacunku dla prób
bycia z nami podejmowanych przez osoby nim dotknięte…7
Informacje dotyczące rodziców dzieci z autyzmem można odnaleźć już w pierwszych pracach na temat tego zaburzenia. Według Leo Kannera, który jako pierwszy
opisał autyzm, zaburzenie to jest wrodzone. Zwrócił on swą uwagę na specyficzne
cechy charakteryzujące rodziców dzieci z autyzmem – w szczególności matki. Ich
zimna oraz powściągliwaw kontaktach z dzieckiem postawa doprowadzać miała
do deprywacji podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, a w konsekwencji
do zaburzeń w jego rozwoju8. Charakteryzując matki dzieci z autyzmem Kanner
używał określeń takich jak chłód emocjonalny (emotional frigidity), niemal całkowity brak emocjonalnego ciepła (almost total absence of emotional warmth) czy
mechanizacja opieki (mechanization of care). Zwrócił również uwagę na fakt, iż
wśród rodziców dzieci z zaburzeniem przeważały osoby o wyższym wykształceniu:
prawnicy, psychiatrzy, inżynierowie czy nauczyciele akademiccy oraz jednostki
o wysokim statusie socjoekonomicznym. Sposób charakteryzowania matek dzieci
z autyzmem jako nieczułych i niewrażliwych na potrzeby dziecka kobiet zrodził
6. E. Pisula, Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa 2012, s. 16.
7. J. Vanier, Każda osoba jest historią świętą, Poznań 1985, s. 16
8.	F. i A. Brauner, Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa 1993, s. 69.
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koncepcję lodowatej matki (refrigerator mother theory). Koncepcja ta dominowała
w latach 50. i 60. poprzedniego stulecia. Skrajnym jej przykładem są prace amerykańskiego psychiatry, kontynuatora myśli kannerowskiej – Bruno Battelheima,
który w 1967 roku utworzył psychogenną teorię podłoża autyzmu, patrząc na to
zaburzenie przez pryzmat mechanizmu obronnego, stosowanego przez dzieci nadmiernie wrażliwe na traumatyczne wydarzenia płynące z otoczenia. Battelheim
twierdził, że przyczyną tych traumatycznych doświadczeń jest negatywny stosunek
matki do swojego dziecka. W swojej głośnej publikacji pod tytułem Pusta forteca
(The empty fortress, 1967) dokonał porównania dzieciz autyzmem oraz sposobu
w jaki widzą świat, do tego, jaki towarzyszy więźniom obozów koncentracyjnych.
Podobieństwa dopatrywał się w sposobie postrzegania świata, jako miejsca, w którym prym wiodą bezwzględne moce ukryte pod postacią rodziny lub systemu, wywołujące poczucie ogromnego zagrożenia, na których decyzje nie ma się wpływu9.
Koncepcje Kannera oraz Battelheima traktowane są obecnie jako pozbawione
wiarygodnego uzasadnienia, nieaktualne. Współczesne teorie psychoanalityczne
zakładają, że za pojawienie się cech zaliczanych do spektrum autyzmu odpowiada
deprywacja potrzeb dziecka mająca długotrwały charakter i przypadająca na okres
wczesnego dzieciństwa10. Kres radykalnym koncepcjom psychogennym przyniósł
koniec lat 60. XX w. do czego w znacznym stopniu przyczyniła się publikacja Bernarda Rimlanda Autyzm wczesnodziecięcy. Zespół i jego implikacje dla neuronalnej
teorii zachowania (Infantile autism: The syndrome and its implication for a neural
theory of behavior). Rimmland pozostawał w opozycji do hipotezy mówiącej o psychogennej etiologii autyzmu. Wedle jego teorii za występowanie tego zaburzenia
odpowiedzialne są mikrouszkodzenia mózgu mające związek z nieprawidłowym
przetwarzaniem bodźców sensorycznych, stając się przyczyną nieprawidłowości
w sferze rejestracji impulsów napływających z otoczenia oraz ich wymiany. Ewolucji
poglądów dotyczących przyczyn autyzmu towarzyszyły przemiany w sposobie
analizy sytuacji życiowej omawianych rodzin. Przełom lat 80. i 90. XX w. to czas,
9.	F. i A. Brauner, Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa 1993, s. 72.
10.	T. Pietras, A. Witusik, Autyzm – pozycja nozologiczna, charakterystyka kliniczna i diagnoza, [w:]
T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki (red.), Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Wrocław
2010, s. 84
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w którym w centrum zainteresowania znalazł się wpływ obecności autystycznego
dziecka na pozostałych członków rodziny11. W różnorodnych koncepcjach przedstawiano model żałoby i etapów kryzysu sytuacyjnego, który staje się nieodzownym
składnikiem życia całego systemu rodzinnego, jako reakcja na stratę oczekiwanego
– zdrowego potomka. Pomimo tego, iż wielu klinicystów traktuje model żałoby, jako
niezwykle trafny w opisie przeżyć oraz emocji targających rodzicami, wciąż brak
jest obiektywnych danych pochodzących z badań podłużnych, które stanowiłby
dla niego potwierdzenie i wspierały jego założenia.
W latach 80. XX w. zaistniał nowy nurt badań skoncentrowany na rodzinach
wychowujących dziecko z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Nawiązywał on do
systemowego rozumienia rodziny. Pierwsze prace osadzone na tym gruncie dostarczały zgodnych wniosków wykazujących wyższą spójność oraz ekspresyjność
tych rodzin, co wiąże się z większą tendencją do izolacji oraz splątaniem w obszarze
relacji całego systemu12.
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, natomiast każda rodzina
dotknięta nieszczęściem jest nieszczęśliwa na swój sposób…13
Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego to wydarzenie, które diametralnie
zmienia obraz wspólnej przyszłości, weryfikuje dalekosiężne plany, niszczy marzenia – bezwzględnie konfrontując je z rzeczywistością. Miejsce pragnień zajmuje
szerokie spektrum dotkliwych przeżyć i emocji. Od momentu pojawienia się zaburzenia, rodzina wyrusza w długą podróż. Jest to wyprawa wzdłuż kontinuum
rozlicznych – często marginalnych uczuć. To wędrówka,u kresu której znajduje się
niezwykle ważny cel – akceptacja dziecka i nowej sytuacji rodzinnej – osiągnięcie
stanu, którego fundamenty tworzą spokój i szczęście. Kamienie milowe owej długiej
drogi wyznaczane są poprzez określone fazy, odzwierciedlające, jak trudnymi cza-

11. E. Pisula, Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa 2012, s. 19.
12.	E. Pisula, Autyzm i przywiązanie: studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, Gdańsk
2003, s. 34.
13. L. Tołstoj, Anna Karenina, Warszawa 2012, s. 7.
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sochłonnym procesem jest dryfowanie wśród wielu stenicznych emocji mających
doprowadzić wędrowców do kresu podróży14.
– Faza szoku, określana w literaturze także mianem wstrząsu emocjonalnego
przypada bezpośrednio na czas otrzymania diagnozy dotyczącej niepełnosprawności dziecka. To czas wypełniony najbardziej negatywnym ustosunkowaniem do przyszłości. Towarzyszą mu uczucia takie jak: zwątpienie, żal,
bezsilność, poczucie niesprawiedliwości oraz nieustający lęk. Osłabiony stan
równowagi psychicznej, a także brak umiejętności zaakceptowania nowej –
niechcianej sytuacji, to kwestie w znaczny sposób utrudniające bądź nawet
uniemożliwiające podjęcie konstruktywnych działań, ukierunkowanych na
poszukiwanie pomocy, która jest wówczas rodzicom tak bardzo niezbędna.
Wielu z nich skrywa w sobie szereg negatywnych emocji. W osamotnieniu, zamknięci przed światem pielęgnują w sobie narastające poczucie winy, samotnie
przeżywając niewyobrażalne cierpienie… oddalając się od siebie. Niewątpliwie
sytuacja ta wpływa negatywnie na jakość interakcji wewnątrz rodziny – na
horyzoncie pojawiają się pierwsze kłótnie, wzajemne obwinianie się, wyrzuty
oraz żale.
– Tuż po okresie szoku nadchodzi faza depresji, rozpaczy zwana w literaturze
fazą kryzysu emocjonalnego. Sytuacja pomiędzy rodzicami staje się coraz bardziej napięta, w ich relacji pogłębiają się antagonizmy, dochodzi do eskalacji
konfliktów. Rozpacz, bezradność, a także nieustające przygnębienie potęgują
poczucie poniesienia życiowej klęski. Szereg negatywnych emocji dodatkowo
powiększa zwielokrotnione poczucie winy w stosunku do własnego dziecka
oraz przekonanie o tym, że w obliczu sytuacji kryzysowej pozostaje się zupełnie
bezradnym, że nie można zrobić zupełnie nic… Poziom frustracji znacznie
wzrasta, co w połączeniu z neurotycznym przeżywaniem zmartwień może
prowadzić do chronicznego kryzysu, a nawet rozpadu rodziny.
– Kolejny etap nosi miano fazy pozornego przystosowania się do sytuacji kryzysowej. W tym okresie rodzice wykonują pierwszy krok w kierunku przezwyciężenia trudnej sytuacji, z którą przyszło im się zmierzyć już w momencie

14.	A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko
niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 2008, s. 97.
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uzyskania diagnozy o niepełnosprawności dziecka. Podejmują oni działania, na
które dotąd nie byli przygotowani. Pozorność sugerowana w nazwie odgrywa
tutaj zasadniczą rolę, gdyż zjawisko adaptacji do niepełnosprawności dziecka
przybiera postać fasady. Nieumiejętność akceptacji trudnej, niechcianej sytuacji powoduje, iż rodzice stosują mechanizmy obronne wypaczające rzeczywistość, modelują ją zgodnie z własnymi pragnieniami. Skonstruowany w ten
sposób obraz dziecka pozostaje w opozycji w stosunku do tego, jak funkcjonuje
ono w realiach dnia codziennego. Wielu rodziców wierzy w możliwość uleczenia swojego potomka, odbywając rozliczne wędrówki do specjalistów, inni nie
dostrzegają ,,inności” dziecka , bądź poszukują winnych jego zaburzeń. Stopniowo uświadamiany brak wystarczających postępów w rehabilitacji dziecka
sprawia, że rodzice utwierdzają się w przeświadczeniu, że nie istnieje żaden
skuteczny sposób, by mu pomóc. W tej fazie rodzina może trwać bardzo długo.
– Ostatni etap nosi nazwę konstruktywnego przystosowania się do sytuacji
kryzysowej. To czas, w którym rodzice podejmują racjonalne działania, mające na celu uzyskanie rzetelnej informacji na temat możliwych form pomocy
dziecku oraz sposobów ich realizacji. W podejmowanych krokach uwzględnia
się przede wszystkim realne możliwości dziecka oraz tkwiący w nim potencjał. Charakterystyczny dla tego etapu jest proces przeformułowania modelu
funkcjonowania rodziny w taki sposób, by skutecznie, lecz nie kosztem całego systemu,nieść pomoc i wsparcie w rozwoju dziecka. Stres rodzicielski nie
ustępuje całkowicie, jednakże w tym okresie koncentruje się on wokół kwestii
organizowania skutecznych działań pomocowych z aktywnym udziałem rodziny, czego realizacja może okazać się dużym wyzwaniem. Wspólne działanie
zbliża rodziców oraz dziecko, dzięki czemu powstają silne, pozytywne więzi
oraz właściwy model relacji. Rodzice postrzegają swoje dziecko jako pewnego
rodzaju indywiduum, osobę niepowtarzalną oraz wyjątkową, stanowiącą dla
nich źródło długo wyczekiwanej radości. Zaburzenie przestaje być dewizą danej
jednostki, stając się jedną z wielu jej cząstek składowych. Etap konstruktywnego
przystosowania jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swą charakterystykę,
gdyż nie wszystkim rodzicom udaje się dotrzeć do tej fazy. Według I. Obuchowskiej wiele matek i ojców długo dryfuje pomiędzy dwoma skrajnymi
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przekonaniami15: pesymistycznym (Syndrom Kasandry) oraz optymistycznym
(Syndrom Polyanny), nie znajdując własnego miejsca w żadnym spośród etapów wchodzących w skład procesu przystosowywania się do pełnienia nowej
życiowej roli – roli ojca lub matki dziecka niepełnosprawnego.
Jacek Błeszyński wyodrębnił pięć etapów reakcji rodzicielskich w odniesieniu do
diagnozy autyzmu16: fazę opłakiwania i protestu, fazę zaprzeczenia otrzymanej diagnozy, fazę natręctw przybierających postać obaw o perspektywicznym charakterze,
fazę przepracowania skupioną wokół analizy dotychczasowych działań oraz fazę
chronicznego (statycznego) smutku, jako uczucia towarzyszącemu podejmowaniu
działań mających na celu zaakceptowanie otrzymanej diagnozy.
Dane statystyczne oraz wnioski zawarte w artykule pochodzą z badań własnych
przeprowadzonych w latach 2013-2014 wśród matek dzieci ze spektrum autyzmu.
Celem badacza była próba skonstruowania obrazu dziecka z autyzmem tak, jak jawi
się ono w oczach własnej matki; wydobycie spośród wielu subiektywnych światów
istotnych treści zamkniętych w obszarze podobieństw oraz różnic. Zbadanie czy
istnieje korelacja pomiędzy postrzeganiem dziecka z autyzmem z uwzględnieniem wątku temporalnego (trzy perspektywy czasowe: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość) a fazami kryzysu sytuacyjnego (klasyfikacja wg A. Twardowskiego),
w jakich znajdują się matki w danym momencie swojego życia.
Grupę badaną stanowiły matki dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze
spektrum autyzmu. Badania skierowane zostały do dwóch grup respondentów.
Grupę I reprezentowały matki opierające terapię dziecka o metody niedyrektywne,
Grupa II to mamy, które w działaniach terapeutyczno-rehabilitacyjnych wobec
własnych dzieci stosują metody dyrektywne oparte o techniki behawioralne. Dostęp do ankiety badawczej utworzonej na potrzeby badania posiadali wyłącznie
respondenci spełniający następujące kryteria doboru przypadków:
–m
 acierzyństwo biologiczne;
– posiadanie dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, które ukończyło 5 rok
życia i znajduje się w terapii co najmniej 2 lata;
15.	A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko
niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 2008, s. 114.
16.	J. Błeszyński, Rodzina jako środowisko osób z autyzmem (Aspekt wychowawczo-terapeutyczny),
Toruń 2005, s. 78.
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W badaniu udział wzięły kobiety w przedziale wiekowym od 20-60 lat – 16 chłopców i 4 dziewczynek z autyzmem w przedziale wiekowym 6-15 lat. Liczebność
i charakterystykę badanej próby z uwzględnieniem cech demograficznych przedstawia Tabela 1.
Tabela nr 1: Charakterystyka badanej próby
WIEK

L – GRUPA I

%

L – GRUPA II

%

RAZEM

20-29 lat

4

40

3

30

7

30-39 lat

6

60

6

60

12

40-60 lat

0

0

1

10

1

powyżej 60 lat

0

0

0

0

0

podstawowe

0

0

0

0

0

zawodowe

0

0

0

0

0

średnie

1

10

0

0

1

wyższe

9

90

10

100

19

wieś

1

10

1

10

2

małe miasto
(do 10 tys.)

2

20

0

0

2

średnie miasto
(od 10-50 tys.)

4

40

0

0

4

duże miasto
(pow. 50 tys.)

3

30

9

90

12

WYKSZTAŁCENIE

MIEJSCE
ZAMIESZKANIA
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Wśród ankietowanych największą liczbę stanowią matki wychowujące dziecko
z autyzmem dziecięcym (75% ogółu badanych). Odpowiedzi na pytania udzieliły także matki dzieci z zespołem Aspergera (10% ogółu), autyzmem atypowym
(5% ogółu) oraz z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (10% ogółu).
Wykres I: Charakterystyka zaburzeń

Uzyskane wyniki badań można potraktować, jako wprowadzające i inspirujące
do sformułowania następujących wniosków:
1. Przeżycia wokół diagnozy – jak było: Płakaliśmy z mężem – oboje...
Wspomnienia matek związane z pierwszymi momentami życia dziecka to refleksje pełne optymizmu. To czas, kiedy autyzm skradał się maleńkimi krokami – cicho
i niepostrzeżenie : Byłam bardzo dumna i szczęśliwa, Myślałam, że nic piękniejszego
nie mogło mi się przydarzyć. Brutalne zderzenie wyobrażeń, radosnych nadziei
i ambitnych planów z rzeczywistością, następuje wraz z diagnozą lekarzy, która
zmienia wcześniejszy obraz dziecka. Diagnoza przypadała na różne etapy życia
i rozwoju dzieci badanych matek – począwszy od najwcześniejszej – 1,5 r. ż. – aż
do najpóźniejszej w wieku 4 lat. Niezależnie od tego, wiadomość o zaburzeniu
stanowiła niezwykle trudny moment dla każdego rodzica, była źródłem wielu
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różnorodnych uczuć i towarzyszących im reakcji (tabela 2). Analiza wypowiedzi
badanych matek ukazuje, iż emocje towarzyszące diagnozie autyzmu były niemalże
zgodne w obu grupach. Podobieństwo dotyczy również różnorodnych reakcji emocjonalnych związanych z diagnozą, szczególnie bezradności, poczucia niesprawiedliwości, szoku, załamania, stanów lękowych i depresyjnych. Bardzo silne emocje
odczuwane na tym etapie mają negatywny wpływ na ustosunkowanie matek do
samych siebie oraz własnych dzieci. Ból, cierpienie sprawiają, iż zamykają się one
w kręgu własnych przeżyć – w świecie, który właśnie się zawalił.
Tabela nr 2: Uczucia/emocje związane z diagnozą dziecka
UCZUCIA/EMOCJE

GRUPA I (%)

GRUPA II (%)

10

20

Bezradność

100

95

Szok

100

100

Smutek

70

65

Rozpacz

100

100

Upokorzenie

90

80

Ból

85

90

Niepewność

95

100

Drażliwość

95

60

Izolacja

100

100

Lęk

100

95

Niepokój

100

100

90

80

100

90

Niedowierzanie

90

90

Osamotnienie

10

10

Ulga

Depresja/załamanie
Poczucie niesprawiedliwości
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Autyzm stanowi obciążenie nie tylko dla rozwoju relacji dziecka z ludźmi i światem, uderza również w matkę. Wychowanie zdrowego dziecka zostało brutalnie
przerwane przez zaburzenie, które wkradło się do rodzin nagle i niespodziewanie
odmieniło sposób ich życia oraz funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Odmieniło jej najistotniejszą część – dziecko, z którym wiązano plany i nadzieje na
przyszłość. Relacje matek stanowią dowód na to, jak trudno jest wówczas mówić
o dziecku, jak trudno jest spojrzeć w jego twarz po raz pierwszy od momentu
diagnozy. Dla większości matek obraz dziecka pokrywał się wówczas z obrazem
autyzmu i tym, w jaki sposób go postrzegały. Nie wykracza on poza charakterystykę
zachowań typowych dla tak zwanej triady autystycznej. Zaburzenia zachowania
oraz afektu to sfery. Które w sylwetce dziecka przykuwały uwagę matek w najwyższym stopniu. Cechy personalne – indywidualne dla każdego dziecka jakby
zniknęły wraz z momentem diagnozy. Utworzony został uniwersalny wizerunek
dziecka – dziecka z zamazaną twarzą...
2. Aktualny obraz dziecka w oczach matki:
a). złudne poczucie szczęścia – obraz dziecka w fazie pozornego przystosowania się: Codziennie tęsknię za tamtym Tobą po raz ostatni...
Faza pozornego przystosowania się to etap, który charakteryzuje się kontrastową postawą rodziców w stosunku do reakcji i działań podejmowanych przez nich
wcześniej, gdy niepełnosprawność dziecka dla wielu oznaczała koniec wszystkiego
o czym marzyli. Po okresie rozpaczy i depresji rozpoczął się etap wspólnej wyprawy,
będącej nowym początkiem – pierwszym krokiem w kierunku akceptacji sytuacji,
z którą przyszło im się zmierzyć. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału
badawczego można stwierdzić, iż 30% spośród ogółu badanych wciąż tkwi w fazie
pozornego przystosowania się do sytuacji trudnej. Każda z nich nie mogąc pogodzić
się z faktem posiadania dziecka niepełnosprawnego, wykształciła swój własny sposób
radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Przykładem podejmowania nieracjonalnych
prób adaptacji jest stosowanie mechanizmów obronnych, mających na celu zmniejszenie lęków, frustracji oraz wyparcie niechcianych realiów, w jakich przyszło im żyć.
Wśród badanych zidentyfikowano następujące mechanizmy obronne:
– Zaprzeczenie niepełnosprawności dziecka manifestowane poprzez poszukiwanie nowej diagnozy;

58

Weronika Lorens

– Wiara w uzdrowienie dziecka ujawniana przez tzw. ,,gonitwę terapeutyczną”,
ukierunkowaną na całkowitą likwidację symptomów zaburzenia;
– Poszukiwanie winnych niepełnosprawności dziecka – najczęściej za dysfunkcję odpowiedzialność ponoszą sczepienia oraz błędy lekarskie poczynione
w czasie przebiegu porodu, które potencjalnie mogły zadziałać na dziecko
traumatyzująco;
Każdy z mechanizmów przybiera inną postać, jednakże wszystkie w równym
stopniu zniekształcają rzeczywistość. Deformują one obraz otaczającego świata
zgodnie z pragnieniami matek, czego konsekwencją jest wytworzenie nieprawidłowego obrazu dziecka dominującego nad realiami.
Matki pozostające w fazie pozornego przystosowania się do niepełnosprawności
własnego dziecka, postrzegają jego aktualny stan jako przejściowy, tymczasowy.
W ich wypowiedziach przeważa refleksja na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość dziecka za kilka lat (projektowanie). Nie do końca potrafią one odzwierciedlić rzeczywisty wizerunek dziecka, gdyż w ich wypowiedziach teraźniejszość
mocno przeplata się z horyzontalnym spojrzeniem na przyszłe lata. W obrazie
dziecka dominują uczucia i cechy negatywne, jednakże badane matki wyraźnie
akcentują, iż jest to stan tymczasowy. Atrybuty wyglądu dominują nad cechami
świata wewnętrznego dziecka, którego aspekty nie zostały uwzględnione w żadnej
z wypowiedzi udzielonej przez matki.
b). droga do akceptacji – obraz dziecka w fazie konstruktywnego przystosowania się: Postanowiłam wziąć życie w swoje ręce, nie łudzić się, ale też
nie poddawać. Przed nami przyszłość, a w niej ja i mój syn, którego chciałam
nauczyć się na nowo...
Faza pozornego przystosowania się do sytuacji kryzysowej niekiedy trwa bardzo
długo. Wiele matek biernie poddając się nieszczęściu, będącemu częścią ich świata,
nie wychodzi poza ten etap. Inne – porzucając pesymizm i brak nadziei spróbowały
dostrzec w swych dzieciach szereg możliwości – nie przeszkód. To matki, które
do niepełnosprawności swojego dziecka przystosowały się konstruktywnie – racjonalnie i twórczo...
Na podstawie wniosków uzyskanych w wyniku analizy materiału badawczego można stwierdzić, iż w fazie konstruktywnego przystosowania się do sytuacji kryzysowej
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znajduje się 55% ogółu badanych matek. Cechami charakterystyczną tej zbiorowości
są postawa przybrana w stosunku do własnego dziecka oraz okoliczności towarzyszące ich wspólnemu życiu. Walka o lepsze funkcjonowanie dziecka połączona została
z nastawieniem pełnym akceptacji zarówno w stosunku do jego osoby, jak i swojego
losu. W wypowiedziach matek bardzo mocno akcentowane są dwa czynniki, będące
filarem ich nastawienia. Pierwszym z nich jest akceptacja, a drugim – miłość.
Akceptacja odnosi się do wszelkich właściwości składających się na obraz dziecka – jego aparycji, temperamentu, osobowości, zachowania i przebiegu ścieżki
rozwoju, będącej wypadkową wszystkich powyższych elementów. Miłość manifestowana jest w uczuciach, jakimi matki bezwarunkowo obdarzają swoje dzieci
– bez względu na to, czy zostaną one kiedykolwiek odwzajemnione. Przejście do
fazy konstruktywnego przystosowania się oznacza akceptację dziecka wraz z jego
niepełnosprawnością oraz zgodę na bycie rodzicem. Zgoda ta to także wyjście
poza własne emocje, umożliwiające dostrzeżenie postępów, jakie czyni dziecko.
Pokonanie kryzysu emocjonalnego i podjęcie próby poradzenia sobie z sytuacją
tramatyzującą pozwala matce dziecka z autyzmem nie tylko zmienić nastawienie
do życia, pozwala także spojrzeć na dziecko zupełnie innymi oczyma – oczyma widzącymi więcej niż do tej pory, pozwalającymi doświadczyć jego indywidualności.
Charakterystyka dziecka nie skupia się wyłącznie na symptomach typowych dla
zaburzeń ze spektrum autyzmu lecz stanowi prezentację sylwetki dziecka wzbogaconą o komponenty reprezentatywne dla jego osobowości. Każda spośród 55%
mateku względniła w aktualnym obrazie swojego dziecka pewne względnie trwałe
cechy, które zorganizowane są w charakterystyczny dla niego sposób. Opisy te są
różne, dynamiczne i poruszają sferę warunków wewnętrznych dziecka. W jego
obrazie zaczynają dominować uczucia pozytywne i zgodne z rzeczywistością, co
wskazuje na wykonanie kolejnego – milowego kroku w kierunku akceptacji niepełnosprawności. Percepcja dziecka w oczach matki ulega radykalnej zmianie. Obok
odmienności dziecka doświadczanej w kontekście jego zaburzeń, poznają one także
jego mocne strony i przypisują im ważne znaczenie w kontekście funkcjonowania
rodziny. Badane posługują się nowymi kategoriami opisu, do których należą:
– Poczucie sukcesu – rozpatrywane jako osiągnięcie satysfakcjonujących relacji
z dzieckiem oraz jako postępy czynione przez dziecko;
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– Rodzicielski zachwyt – odnoszący się do cech wrodzonych dziecka, nie zaś tych
nabytych na drodze socjalizacji, do tkwiącego w nim potencjału;
– Poczucie normalności – oznacza wiarygodną i szczerą akceptację dziecka wraz
z jego odmiennością oraz włączenie go, jako całości w sferę normalności;
3. Przyszłość dziecka widziana oczyma matki: Najbardziej obezwładnia niepewność i strach przed nieznaną przyszłością…
Przyszłość... suma wszystkich ludzkich wyborów, planów, marzeń, zdanych na
życzliwość nieodgadnionego losu – bądź jej brak... Dla wielu rodziców przyszłością
jest ich własne dziecko, w którego rękach pragną umieścić wszystko to, co po nich
pozostanie. To w nim umiejscawiają swoje marzenia i nadzieje na lepsze jutro. Dla
tych, którym przyszło zmierzyć się z niepełnosprawnością własnego dziecka wizja
przyszłości zazwyczaj nigdy nie pozostaje taka sama. Zmienia się, weryfikuje zgodnie
z tym, co zesłał los. Wyobrażenie przyszłych lat i zamknięty w nim obraz dziecka bardzo często uzależniony jest od tego, jak matki postrzegają przyszłość i teraźniejszość
– perspektywy nierozerwalnie skonsolidowane z wizją tego, co dopiero ma nadejść.
Przyszłość matek dzieci z autyzmem do niedawna jasna i pełna nadziei, została przysłonięta cieniem ograniczeń. Wiedziały, czego oczekują od życia. Chciały
kochać i być kochanymi, mieć prawdziwy dom, a w nim zdrowe dziecko. Chciały
dzień po dniu być świadkiem tego, jak dorasta, cieszyć się z pierwszych sukcesów.
Pierwszy krok, pierwsze słowo, pierwszy rysunek podarowany z miłości. Dziś –
podobnie jak wszystkie matki martwią się o przyszłość swych dzieci. Jednakże ich
troska jest dodatkowo podszyta lękiem i niepewnością wynikającą z obawy o to,
czy będzie ono samodzielne, czy da sobie radę w przyszłości bez pomocy rodziców.
Niepokój wydaje się być tym większy, im bardziej złożona jest niepełnosprawność,
a tym samym ograniczona samodzielność dziecka.
Refleksję dotyczącą przyszłych losów dziecka podjęło 90% wszystkich badanych.
Rozważania na temat życiowych perspektyw oraz zawarty w nich wizerunek dziecka
z autyzmem, przybierają różnorodny charakter. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału badawczego wyodrębniono trzy wizje przyszłości dziecka ze
spektrum autyzmu wykreowane przez matkę:
1. Wizja optymistyczna – reprezentowana przez 45% wszystkich badanych.
Matki te oczyma wyobraźni widzą swoje dzieci walczące o lepsze jutro, poko-
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nujące słabości, radzące sobie z trudnościami, jakie przynosi im życie. Planują
wspólne zdobywanie szczytów, lekcje pływania, spacery nad brzegiem morza.
Mocno wierzą w to, że ich dzieci znajdą sposób na to, by porozumieć się z innymi – i chcą je do tego przygotować. Część z nich nie ukrywa, że nadchodzą
też trudne chwile, dni pełne niepokoju i lęku.
2. Wizja niepewna – charakterystyczna da 15% matek. Wizja dziecka w oczach
tych kobiet jest niestabilna. Waha się pomiędzy dwoma skrajnymi nastawieniami: optymistycznym oraz pesymistycznym i jest zależna od powodzeń bądź
niepowodzeń na gruncie rozwoju dziecka. Jego sukcesy i zaradność życiowa
stanowią dla tych matek wyznacznik przyszłości.
3. Wizja pesymistyczna – stała się udziałem 30% badanych kobiet. Przyszłość
dziecka to w tym przypadku obszar rozmyślań na temat tego, co stanie się
z dzieckiem, wówczas gdy jego opiekunowie zestarzeją się na tyle, że sami będą
wymagać opieki, albo odejdą. Najczęściej pierwsze myśli tego typu pojawiają
się w momencie diagnozy oraz w obliczu niepowodzeń dziecka.
Wypowiedzi matek stanowią dowód na różnorodność perspektyw i wizji, jakie
snują one w kontekście przyszłych losów swoich dzieci. U podłoża tej niejednolitości może leżeć wiele czynników, między innymi:
– Zróżnicowanie doświadczeń i sytuacji życiowej każdej z badanych matek;
– Głębokość autyzmu dziecka oraz związany z nią stopień jego samodzielności;
obecność dodatkowych schorzeń;
– Czynniki osobowościowe matek: skłonność do depresji, lęk, pesymizm lub
optymistyczna wizja świata;
– Jakość oraz ilość wsparcia – w tym model rodziny: rodzina pełna wobec sytuacji
matki samotnie wychowującej dziecko;
– Status socjoekonomiczny;
– Rodzaj obciążeń, na które matki narażone są w największym stopniu: obciążenia fizyczne, emocjonalne, lęk o zdrowie i życie dziecka;

Podsumowanie i wnioski:
– Przeszły obraz dziecka w przypadku 90% badanych składa się z dwóch portretów: ,,dziecka zdrowego”, które pojawiając się na świecie, przyniosło ze
sobą wiele nadziei i planów na przyszłość oraz ,,dziecka odmienionego przez
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zaburzenie” – często obcego, dziwnego i niepojętego. Punktem rozgraniczającym te dwa obrazy jest moment nasilenia się objawów z zakresu tzw. ,,triady
autystycznej” oraz diagnoza zaburzenia – etap otwierający kryzys sytuacyjny,
z którym od tej chwili matki zmuszone były się zmierzyć. Okres, w którym
odpowiednia pomoc i wsparcie mogą stać się bezcenne.
– Aktualny wizerunek dziecka został nakreślony przez badane w sposób różnorodny. Niejednorodność percepcji zależy od dwóch fundamentalnych
czynników. Pierwszy z nich to faza kryzysu, w której znajduje się obecnie
matka – im jest ona wcześniejsza, tym obraz dziecka sprawia wrażenie bardziej
odrealnionego – zarówno w swym optymizmie, jak i pesymizmie. Drugi filar
to głębokość zaburzeń dziecka. Dodatkowe czynniki odgrywające znaczącą,
jednakże nie wiodącą rolę w tworzeniu obrazu dziecka z autyzmem to: stan
fizyczny i psychiczny matki; wsparcie – zarówno rodziny (oraz jej model),
jak i dalszego otoczenia – włączając poziom instytucjonalny i zaopatrzenie
w niezbędne do poczynienia dalszych kroków informacje.
– Niepokój większości matek związany jest głównie z przyszłością. Dostrzegają
one niesamodzielność swoich dzieci oraz to, jak bardzo są one od nich zależne
. Strach o to, co stanie się z dzieckiem, wówczas gdy ich zabraknie oraz jego
niezaradność to problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić.
– Percepcja dziecka to obszar podlegający zmianom. Łączy się ściśle z adaptacją
– procesem, który rozpoczyna się gdzieś pomiędzy oczami a sercem.
– Spektrum przeżyć odczuwanych przez rodziców jest równie szerokie jak spektrum zaburzeń autystycznych. Nieprawidłowy rozwój dziecka jest dla matek
źródłem wielu stenicznych emocji, rozmieszczonych wzdłuż szerokiego kontinuum, którego jeden koniec wyznacza optymizm i nadzieja, a drugi pesymizm i rozpacz. Różnorodność przeżyć emocjonalnych uzależniona jest od
poziomu stresu oraz kondycji psychofizycznej matek, charakteru i głębokości
zaburzeń dziecka – w szczególności samodzielności, występowania zachowań
trudnych i ich nasilenia, komunikatywności dziecka a także modelu rodziny,
wsparcia ze strony najbliższych oraz społeczeństwa. Powyższe elementy wiążą
się także z fazą przystosowania do sytuacji kryzysowej jaką dla matki stanowi
niepełnosprawność dziecka.
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Streszczenie
Dziecko z autyzmem w percepcji matki
Prezentowany artykuł stanowi próbę skonstruowania obrazu dziecka autystycznego tak, jak jawi się ono w oczach własnej matki. Artykuł oparty jest na badaniach
własnych przeprowadzonych w latach 2013-2014 wśród kobiet posiadających dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Respondentów podzielono na dwie grupy.
Pierwsza z nich złożona była z matek prowadzących terapię dziecka w oparciu o metody niedyrektywne. Druga zaś skupiała matki, które w działaniach terapeutyczno-rehabilitacyjnych wobec własnych dzieci stosowały metody dyrektywne, oparte o techniki
behawioralne. Celem badacza było uzyskanie swobodnych wypowiedzi na temat
przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, jako trzech płaszczyzn funkcjonowania
diady, złożonej z dziecka autystycznego oraz jego matki, a także wydobycie istotnych
treści spośród wielu subiektywnych światów prezentowanych przez respondentów.
Narracje matek łączy wspólny mianownik – kategoria czasu. Wszystkie opisane
wątki zamykają się w jednym z trzech wariantów: tego jak było, jak jest i jak będzie.
Zastosowane w badaniach przedziały temporalne miały na celu wyeksponowanie
zmian, jakie na przestrzeni wspólnej egzystencji zachodzą w dzieciach z kręgu
spektrum autyzmu oraz matkach, i jak w tym wszystkim zmienia się obraz dziecka
widziany ich oczyma. Zaprezentowane w niniejszym artykule fragmenty badań ukazują, iż autyzm to zaburzenie ingerujące niezwykle mocno zarówno w życie dziecka,
jak i jego matki. Jest on źródłem skrajnych przeżyć oraz stenicznych emocji, które
ewoluują wraz z fazami przystosowania się do sytuacji kryzysowej. Percepcja dziecka przez matkę zmienia się wraz z procesem adaptacji do jego niepełnosprawności
i jest silnie związana z akceptacją samego zaburzenia. Na obraz dziecka znaczący
wpływ ma również głębokość niepełnosprawności, a przede wszystkim kondycja
psychiczna i emocjonalna matki – dwa filary, od których w dużym stopniu zależy
efektywność procesu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dziecka. Zdaniem badacza,
wszelkim zabiegom interwencyjnym podejmowanym wobec dziecka, powinno
współtowarzyszyć wsparcie kierowane do matki – szczególnie w pierwszych momentach od uzyskania diagnozy.
Słowa kluczowe: autyzm, spektrum autyzmu, epistemologia autyzmu, etiologia
autyzmu, kryzys sytuacyjny, percepcja, adaptacja, matka.
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Summary
Autistic child in mother’s perception
The article is an attempt to construct an image of an autistic child, as it appears to
be in the eyes of his own mother. The article is based on own research conducted
in 2013-2014 among women having children with autism spectrum disorders. Respondents were divided into two groups. The first one consisted of mothers engaged
in child therapy based on the non- directive method. While the second gathered
mothers, who in their children’s therapy and rehabilitation applied prescriptive
method, based on behavioral techniques. The aim of the researcher was to gather
free reflections upon the past, present and future, as three aspects of functioning
dyad, consisting of an autistic child and his mother, as well as the extraction of
relevant content from a variety of subjective worlds presented by the respondents.
The narratives of mothers share a common denominator – the category of time.
All of these topics are confined in one of three variants: how it was, how it is and
how it will. Temporary ranges used in the research aimed to expose changes which
take place in the common life space of children with autism spectrum disorders and
their mothers, and how all of this is changing the image of the child in mothers eyes.
Presented in this article research extract shows that autism is a disorder interfering extremely significantly with both lives of the child and his mother. It is a source
of extreme experience and emotions that gradually evolve along with adaptation
to the crisis situation. The perception of the child by the mother changes with the
process of adaptation to his disability and is strongly associated with mothers acceptance of the disorder. Child’s image is significantly influenced by the severity of
disability and, above all, mental and emotional state of the mother – the two pillars
upon which the efficiency of therapy and rehabilitation of the child largely depends.
According to the researcher, any treatment intervention undertaken towards the
child, should be complimented with actions to support the mother – especially in
the first moments after delivering diagnosis.
Keywords: autism, autism spectrum, epistemology of autism, etiology of autism,
situational crisis, perception, adaptation, mother.
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Zarządzanie wiedzą w organizacji (2)
– w praktyce polskich firm
Piotr Oleksiak1
Marzena Pytel-Kopczyńska2

Wprowadzenie
Życie gospodarcze w obecnych czasach ewoluuje w kierunku tzw. gospodarki
opartej na wiedzy3. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu rynkowego przez
organizacje staje się wykorzystywanie i zarządzanie wiedzą, która to jest obecnie
traktowana jako zasób strategiczny firmy. Przedsiębiorstwa, w których filozofia
zarządzania oparta jest na wiedzy, traktowane są jako tzw. organizacje uczące się
(organizacje inteligentne).
Według P. Senge’a organizacja ucząca jest organizacją, która potrafi stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości na rynku. Jest to miejsce,
gdzie ludzie permanentnie rozwijają swe zdolności do realizacji celów, do których
autentycznie dążą. W takich organizacjach właśnie zaangażowanie wszystkich pracowników w proces doskonalenia organizacji gwarantuje jej autentyczny wzrost4.

Specyfika zarządzania wiedzą w polskich firmach
W 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała projekt badawczy
dotyczący specyfiki zarządzania wiedzą5 w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 800 podmiotów gospodarczych.
1.	Dr Piotr Oleksiak, adiunkt, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
2.	Dr Marzena Pytel-Kopczyńska, adiunkt, Katedra Regionalistyki i Zarządzanie Ekorozwojem, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
3.	Określenie współczesnego etapu rozwoju gospodarki, gdzie wiedza odgrywa decydującą rolę
w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego.
4.	Organizacja ucząca się, http://nf.pl/manager/organizacja-uczaca-sie,,10211,151, dostęp z dn.
02.07.2016.
5.	Na potrzeby badania przyjęto założenie, iż organizacja inteligentna spełnia łącznie cztery
warunki: ma sformalizowaną strategię rozwoju, prowadzi sformalizowaną politykę zarządzania zasobami ludzkimi, posiada stronę internetową, wewnętrzną sieć komputerową oraz
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Jego celem była odpowiedź na dwa zagadnienia – po pierwsze, czy przedsiębiorstwa
sektora MSP w Polsce korzystają z rozwiązań właściwych inteligentnym organizacjom
(czy te działania poprawiają ich konkurencyjność), oraz po drugie, z jakimi ograniczeniami boryka się sektor MSP, jeśli chodzi o rozwój zarządzania wiedzą w organizacji.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż6:
– W Polsce przedsiębiorstwa nie stosują powszechnie rozwiązań typowych dla organizacji inteligentnych (tylko ponad 12% firm spełniało wszystkie wymienione we wstępie warunki odróżniające organizacje inteligentne od pozostałych);
– Organizacje inteligentne znacznie częściej występują wśród firm dużych.
W przypadku firm średniej wielkości za organizację inteligentną można uznać
mniej więcej co czwarte przedsiębiorstwo, wśród małych – tylko co dziesiąte;
– Przedsiębiorstwa które wdrażają procesy innowacyjne lub normę zarządzania
środowiskowego ISO 14001, a także firmy, których głównymi klientami są instytucje publiczne, są bardziej skłonne do wprowadzania rozwiązań tożsamych
organizacjom inteligentnym.
W odniesieniu do wiedzy i strategii zarządzania wiedzą7:
– Najważniejszym rodzajem wiedzy w zbadanych organizacjach, spełniających
warunki organizacji inteligentnych są nowe technologie, posiadanie innowacyjnych produktów, monitorowanie sprzedaży, wiedza pracowników potrzebna
do wykonywania obowiązków czy wiedza związana z relacjami z otoczeniem;
– Wiedza w tych organizacjach postrzegana jest jako istotny zasób firmy. W większości z nich konkretne osoby gromadzą, przetwarzają i wykorzystują informacje pozyskane z zewnątrz. Pozyskana wiedza wykorzystywana jest w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym a także przekazywana jest pracownikom
w postaci raportów, sprawozdań czy protokołów;

wykorzystuje specjalistyczne programy informatyczne oraz zdobywa wiedzę, poprzez kontakty
z otoczeniem (poza wymianą informacji podczas zakupów lub sprzedaży).
6.	P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010, s. 80-87, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_Inteligentne_organizacje-zarzadzanie_wiedza_i_kompetencjami_pracownikow.pdf, dostęp z dn.
02.07.2016.
7. Tamże, s. 88-123.
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– 9 0% organizacji inteligentnych potrafi pokazać luki w posiadanej wiedzy;
– Inteligentne organizacje są bardziej otwarte na wymianę wiedzy z otoczeniem
a także utrzymują relacje z większą liczbą podmiotów. Około 50% z nich wymienia informacje z przynajmniej czterema partnerami;
– Organizacje inteligentne w większym zakresie posiadają elektroniczne bazy
ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Częściej wykorzystują zróżnicowane narzędzia gromadzenia i przechowywania wiedzy oraz zarządzania nią.
Zdecydowana większość firm inteligentnych wspomaga procesy zarządzania
wiedzą, stosując narzędzia informatyczne;
– Około 70% tych organizacji stosuje szeroką gamę rozwiązań pomagających
zatrzymać wiedzę (system motywacyjny zapobiegający odejściom pracowników, praca zespołowa);
– W organizacjach inteligentnych stosowane jest przede wszystkim przywództwo
demokratyczne.
Natomiast w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi wyniki powyższych
badań pokazują, iż8:
– W odniesieniu do ponad połowy inteligentnych organizacji decyzje strategiczne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi są podejmowane w specjalnie
powołanych samodzielnych działach lub komórkach;
– W 73% firm inteligentnych występują kluczowe stanowiska odpowiedzialne
za przygotowanie, wdrażanie oraz monitorowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
– Organizacje inteligentne szerzej wykorzystują różnorodne metod rekrutacji w odniesieniu do wszystkich pracowników (przy rekrutacji na kluczowe
stanowiska częściej wykorzystują zewnętrzne firmy doradcze, współpracują
z uczelniami i szkołami, przejmują całe zespoły pracownicze od innych podmiotów lub stosują leasing pracowniczy);
– Inteligentne organizacje częściej niż stosują oceny okresowe pracowników oraz
wykorzystują różnorodne instrumenty motywowania pracowników (wysyłanie
na szkolenia i staże, premie za wyniki, premie za pomysły i nowe rozwiązania
oraz system awansów;
8. Tamże, s. 124-139.
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– Ponad 60% organizacji inteligentnych pyta pracowników, w jakich szkoleniach
chcieliby uczestniczyć i na podstawie ich potrzeb określa plan zajęć. Ponadto
w 64% inteligentnych przedsiębiorstw funkcjonuje system oceny efektywności
szkoleń;
– Inteligentne organizacje cenią przed wszystkim takie kompetencje pracowników jak:umiejętność współpracy w zespole, chęć uczenia się i ciągłego rozwoju
oraz fachowość i wiedza o branży. Dodatkowo przedsiębiorstwa inteligentne
w większym stopniu cenią kompetencje psychospołeczne pracowników, które
sprzyjają zachowaniom społecznym w organizacji oraz jej rozwojowi.
W 2011 przeprowadzone zostały także badania9 dotyczące zarządzania wiedzą
wśród laureatów Polskiej Nagrody Jakości. Przeprowadzone badania nakreśliły specyfikę zarządzania wiedzą w tych przedsiębiorstwach, która wygląda następująco10:
– Prawie wszyscy respondenci (93,5%) określili, że zarządzanie wiedzą powinno w organizacji obejmować zarządzanie potencjałem intelektualnym pracowników, zarządzanie zasobami oraz wiedzy, wspomaganie informatyczne
zarządzaniem wiedzą;
– Ponad 80% respondentów zgadza się z tym iż zarządzanie wiedzą powinno
być oparte na podejściu procesowym (pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie jej,
rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz ochronę tej wiedzy);
– Także w zakresie potrzeby ochrony wiedzy intelektualnej i wiedzy skodyfikowanej oraz ochrony zasobów informatycznych i wiedzy ludzi twierdząco
wypowiedziało się ponad 95% badanych;
– W zakresie aspektów zarządzani wiedzą: zdaniem 82,6% respondentów niezbędny jest aspekt funkcjonalny (zadanie zmierzające do rozwoju wiedzy), zdaniem 76,1% badanych niezbędny jest aspekt procesowy (tworzenie systemów,
procedur czy dokumentacji w zakresie zarządzania wiedzą), zdaniem 82,6%
respondentów niezbędny jest aspekt instrumentalny (systemy decyzyjny, motywacyjne, intranet, bazy danych czy koła jakości) i zdaniem 54,3% badanych
9. Badanie obejmowało wszystkich laureatów Polskiej Nagrody Jakości z lat 1995-2010.
10.	A. Skrzypek, Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz w opinii przedsiębiorstw – laureatów
Polskiej Nagrody Jakości, Zeszyty Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
nr 1, Tarnów, czerwiec 2015, s. 158-163, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.
element.desklight-a44c7a91-24b7-4e9c-97a7-53e1c542debf/c/Zarzadzanie_wiedza_w_ujeciu.
pdf, dostęp z dn, 02.07.2016.
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niezbędny jest aspekt instytucjonalny (system stanowisk i zespołów ludzkich
skierowanych na zasoby wiedzy);
– Deklarowanie stwierdzenia o ważności zarządzania wiedzą nie pociąga jednak
za sobą faktycznych działań, ponieważ tylko 37% badanych firm podjęło próbę
opracowania strategii zarządzania wiedzą i włączenia jej do strategii ogólnej.
Powodami nie podejmowania takich działa według respondentów było: złożoność wiedzy, jej rozproszenie, brak świadomości rangi gospodarki opartej na
wiedzy czy świadomości rangi wiedzy jako narzędzia poprawy efektywności
organizacji czy wreszcie brak świadomości ragi wiedzy jako narzędzia konkurencyjności przedsiębiorstwa;
– Także tylko zdaniem 32,6% respondentów technologie informatyczne, przedsięwzięcia o charakterze kulturowym czy sposoby dzielenia się wiedzą odgrywają znacząca rolę w zarządzaniu wiedzą.
Z kolei z badań przeprowadzonych w 2013 przez firmę PWC, dotyczących diagnozy podejścia polskich przedsiębiorców średniej wielkości do zarządzania wiedzą
(w badaniu wzięło udział 65 przedsiębiorstw o zróżnicowanej liczbie pracowników)
wynika, iż11:
– Sektor średnich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu
braku procedur zarządzania wiedzą na ich konkurencyjność na rynku (tak
twierdzi 80% respondentów);
– Prawie 60% przedsiębiorstw dostrzega dominującą rolę kluczowych pracowników w kształtowaniu wartości organizacji;
– Badani przedsiębiorcy obawiają się, że odpływ wiedzy z organizacji bądź bariery w dzieleniu się wiedzą mogą mieć istotne lub kluczowe znaczenie dla
jakości świadczonych usług;
– Dwie na trzy osoby zauważają ograniczoną innowacyjność za istotną stratę
dla przedsiębiorstwa;
– Według badanych respondentów brak procesów z zakresu zarządzania wiedzą
w dużym stopniu powoduje niską efektywność funkcjonowania organizacji;

11.	
Podejście polskich przedsiębiorstw do zarządzania wiedzą, http://swiatlowodwiedzy.orange.pl/
zarzadzanie-wiedza/podejscie-polskich-przedsiebiorstw-do-zarzadzania-wiedza, dostęp z dn.
02.07.2016.
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– Pomimo powyższych korzyści z wdrażania systemów zarządzania wiedzą co
czwarty respondent nie posiada żadnego systemu wspomagającego zarządzanie
wiedzą, a także, aż w 60% badanych firm spotkania w celu wymiany informacji
odbywają się rzadko lub wcale;
– 30% badanych firm nie posiada informacji w zakresie tego, co stanowi ich wiedzę strategiczną (może to wynikać z braku nieodpłatnych i prostych narzędzi),
a 31% respondentów nie tworzy i nie posiada tzw. banków wiedzy;
– Prawie wszyscy badani respondenci stwierdzają, iż rozwijałyby procesy zarządzania wiedzą, w przypadku, kiedy udostępniono bym im nieodpłatne narzędzia systemowe oraz, iż skutki braku systemu zarządzani wiedzą wymagają
działań prewencyjnych;
– Blisko 100% ankietowanych uznaje konieczność budowy zaangażowania pracowników za kluczowy czynnik sprzyjający dzieleniu się wiedzą w organizacji;
– Niemal 60% respondentów podkreśla kluczową rolę odpowiedniego kształtowania kultury organizacyjnej dla efektywności procesów zarządzania wiedzą;
– Respondenci dostrzegają konieczność udziału szerokiej grupy pracowników
w procesach zarządzania wiedzą (90% ankietowanych uznaje identyfikację kluczowych pracowników pod względem posiadanej wiedzy za co najmniej istotną);
– Respondenci dostrzegają także potrzebę rozwiązań systemowych dla procesów
przepływu wiedzy, w tym odnoszących się do rozwiązań IT.
Potrzeba zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwa wynika także z badań przeprowadzonych w 2011 przez P. Wyrozębskiego, dotyczących zarządzania wiedzą
w projektach (wśród 309 respondentów – członków personelu projektowego w polskich organizacjach, biorących udział w realizacji projektów w charakterze zarówno
ich kierowników, jak i członków zespołów projektowych i innych).Wyniki tychże
badań pokazały, iż zdecydowana większość badanych organizacji dostrzega możliwość utraty szans biznesowych w wyniku trudności w efektywnym wykorzystaniu
wiedzy w projektach12.

12.	P. Wyrozębski, Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach – wyniki badań, „E-mentor” nr 5(42), 2011, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/887,
dostęp z dn. 02.07.2011.

72

Piotr Oleksiak, Marzena Pytel-Kopczyńska

Oczywiście należy pamiętać także o barierach zarządzania i dzielenia się wiedzą
w organizacji oraz sposobach ich przełamywania.
Tabela 1. Bariery utrudniające wymianę wiedzy w organizacji
Obszar

Bariery utrudniające wymianę wiedzy w organizacji

Kultura
organizacyjna

– pielęgnowanie w firmie podejścia do dzielenia się wiedzą typu:
„co z tego będę miał?”, „nie opłaca mi się dzielić wiedzą”, „wiedza
daje władzę”, „moja wiedza jest moją kartą przetargową”, „moja
wartość w firmie spadnie jak się podzielę wiedzą/doświadczeniem”
– brak wzajemnego zaufania pomiędzy pracownikami
– chęć bycia niezastąpionym w firmie co pociąga za sobą niechęć
w dzieleniu się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
– doświadczeni pracownicy rywalizują z młodymi pracownikami –
podział na „lepszych” i „gorszych”, „młodzi” i „starzy”

Rekrutacja

– brak profesjonalnych opisów stanowisk pracy, co pociąga za sobą
brak informacji odnośnie zapotrzebowania na pracowników
– brak trafnej oceny kandydatów w zakresie ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia i możliwości
– brak ścieżek adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika

Szkolenia

– brak szkoleń
– brak oceny efektywności szkoleń
– brak szkoleń kaskadowych
– brak możliwości wykorzystania posiadanej przez pracowników
wiedzy na szkoleniach

Kierowanie

– styl kierowania, blokujący aktywność, pomysłowość i innowacyjność pracowników
– nie wdrażanie w życie pomysłów zgłaszanych przez pracowników
– brak zarządzania talentami w firmie
– nie wykorzystywanie w pełni potencjału zatrudnionych pracowników
– brak zarządzania konfliktami interpersonalnymi

Motywowanie

– brak wynagradzania za posiadaną wiedzę
– nagradzanie za wyniki, a nie za wiedzę
– tracenie kluczowych pracowników, którzy zabierają cenną wiedzę
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Obszar

Bariery utrudniające wymianę wiedzy w organizacji

Komunikacja

– brak konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej jakości
pracy
– brak cyklicznych zebrań celem wymiany wiedzy, doświadczenia
– brak jasnych procedur przepływu informacji
– nadmiar informacji, do których nie wszyscy mają do nich dostęp
– tracenie czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji
– nietworzenie bazy wiedzy, forum, platformy wymiany doświadczeń

Inne

– brak czasu na dzielenie się wiedzą z powodu obowiązków zawodowych
– chaos organizacyjny
– hierarchiczna struktura organizacyjna firmy, która utrudnia
przepływ wiedzy
– wysokie koszty wdrożenia systemu zarządzana wiedzą

Źródło: A. Żarczyńska-Dobiesz, Bariery w obszarze dzielenia się wiedzą w organizacji i sposoby
ich ograniczania, Management Forum, vol. 3, no. 2, Publising House of Wrocław University of Economics, 2015, s. 47

Reasumując, generalnie polskie firmy stoją na początku drogi związanej z wprowadzaniem systemu zarządzania wiedzą. Należy pamiętać, iż sprawność firm w zakresie zarządzania wiedzą jest skorelowana z odpowiednim poziomem umiejętności
w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim, szczególnie w zakresie systemów
motywacyjnych (szkolenia czy programy doskonalenia pracowników).

Zakończenie
W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych wiedza staje się kluczową wartości
organizacji, która to w znaczącym stopniu wpływa na jej rozwój i potencjał zatrudnionych pracowników. Znaczenie wiedzy i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
jest dostrzegane jest przez coraz większą ilość polskich pracodawców. Tym bardziej,
iż niesie za sobą szereg korzyści:
– poprawę efektywności funkcjonowania firmy i obniżenie kosztów;
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– rozwój kapitału intelektualnego pracowników (poprzez wymianę doświadczeń
i korzystanie z wiedzy powstałej w firmie);
– r ozwój potencjału pracowników;
–w
 zrost innowacyjności przedsiębiorstwa;
–w
 zrost jakości usług/produktów czy poprawę atrakcyjności oferty rynkowej;
–w
 zrost efektywności finansowej, ekonomicznej i organizacyjnej;
–p
 ełne zaspokajanie oczekiwań klienta;
– i ntegrację personelu i wzmacnianie wizerunku organizacji;
– możliwość pozyskania nowych rynków zbytu/wprowadzenie na rynek nowych
wyrobów;
– lepszą jakość zarządzania w tym poprawę komunikacji wewnętrznej.
Zarządzanie wiedzą związane jest także z przechodzeniem z tradycyjnego modelu
gospodarki w kierunku modelu opartego na wiedzy. Wdrożenie takiego modelu
wymaga jednak konieczność opracowania strategii rozwoju państwa opartej na
zarządzaniu wiedzą, co wymaga działań w zakresie – reformy edukacji (wykształcenia tzw. specjalistów wiedzy), poszerzenia dostępu do edukacji w oparciu o tzw.
e-learning (nauczanie na odległość), podwyższenia efektywności i produktywności tradycyjnych sektorów gospodarki (rolnictwo, przemysł) oraz rozbudowania
infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej13.

Streszczenie
Zarządzanie wiedzą w organizacji (2) – w praktyce polskich firm
Celem artykułu jest przestawienie specyfiki zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Artykuł stara się przybliżyć przesłanki wprowadzania zarządzania
wiedzą, podstawowe cechy takiego zarządzania czy bariery jego wprowadzania.
Artykuł wykorzystuje wybrane wyniki badań dotyczących różnych aspektów zarządzania wiedzą w tychże organizacjach.
Słowa kluczowe: zarządzanie,wiedza, organizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi.

13.	M. Staniewski, Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania, Organizacja i Kierowanie, nr. 3, 2002, s. 12-13, http://www.staniewski.vizja.pl/pdf/ZW-Organizacja-i-Kierowanie-2.
pdf, dostęp z dn, 02.07.2016.
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Summary
Knowledge management in the organization (2) – in the practice of polish business
This article aims to shift the specificity of knowledge management in polish enterprises. Article attempts to bring the premises introduction of knowledge management, the basic characteristics of such management or barriers to its introduction.
Article uses the selected results of research on various aspects of knowledge management in these organizations.
Keywords: management, knowledge, organization, human resource management.
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Znaczenie czynnika politycznego
w administracji publicznej
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Nawiązując do doktryny podziału władzy i przyjmując różne perspektywy w stosunku do administracji publicznej (zwłaszcza do jej funkcji) w nauce administracji
można wyróżnić trzy ujęcia: polityczne, prawnicze i menedżerskie. Przedmiotem
niniejszych rozważań będzie polityczny czynnik w funkcjonowaniu administracji
publicznej, który niejako „pociąga ją” do politycznej odpowiedzialności przed
parlamentem i społeczeństwem2. W kontekście omawianej problematyki administrację publiczną należy rozpatrywać w znaczeniu instytucjonalnym, a więc jako
wyodrębniony zakres działania państwa oraz zespół zależnych lub niezależnych
od państwa organizacji mających osobowość prawną. Tradycyjna nauka prawa
państwowego nie dostrzegała jakościowej różnicy między funkcją państwową rządu,
a pozostałymi ogniwami administracji, uznając, że funkcje rządu stanowią część
funkcji administracyjnej […]. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto zwracać uwagę
na to, czy funkcje państwowe wykonywane na samym szczycie aparatu państwa są
tożsame z funkcjami innych organów państwa3. Spośród wszystkich cech, jakie
przypisuje się administracji wyróżnia się jedną, istotną z punktu widzenia omawianej problematyki, a mianowicie: charakter polityczny administracji, co innymi
słowy można określić, jako powiązanie administracji z władzą polityczną. Nie ulega
wątpliwości, że administracja jest podporządkowana powszechnie obowiązującemu
prawu, który stanowi parlament. Jeżeli dana instytucja chce wkroczyć w sferę praw
i obowiązków danej jednostki może to uczynić wyłącznie w tedy, gdy pozwoli
jej na to określony przepis stanowiony przez władzę. W państwie prawa normy
konstytucyjne wyznaczają rolę administracji w realizacji zadań państwowych. Pry1. Emilia Szczęsna, Dziennikarz – Dziennik Gazeta prawna.
2.	Por. J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://
www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_public_management.html, pobrano 04.05.2014 r.
3. E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan, Nauka administracji, Zakamycze 2000, s. 21.
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mat państwa prawa zakłada, że obowiązujące prawo jest wartością autonomiczną,
a w pewnym sensie nawet absolutną. Jednakże z punktu widzenia administracji
prawo jest często traktowane instrumentalnie, jako środek osiągania społecznie pożądanych celów. Nie można zatem wykluczyć, że normy prawne z punktu widzenia ich
roli jako instrumentów kształtowania stosunków politycznych […] bywają niekiedy
niewłaściwie skonstruowane, a wtedy pracownik administracji musi dokonać oceny
wartości norm prawnych i je różnicować4.

Czynnik polityczny w państwie absolutnym, liberalnym
i totalitarnym
Polityka jest jednym z czynników mających wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej, która jest najtrwalszym mechanizmem sprawowania władzy. Można
uznać, że taki jaki mamy ustrój, taki jest sposób funkcjonowania administracji.
Aby podeprzeć tę tezę odpowiednimi argumentami należałoby sięgnąć do historii
administracji, która ukazuje, że w zależności od ustrojowych przemian państwa,
następowały liczne przemiany w administracji publicznej. Przykładem tego może
być wzór państwa absolutnego, gdzie władza panującego i jego aparat wkracza
we wszystkie dziedziny życia. Urzędnicy zawodowi są opłacani przez panującego, są zależni od niego i przedłużają jego wolę. Panujący może wkraczać w działalność niższych szczebli i może przejąć sprawę do rozstrzygnięcia. W państwie
policyjnym, bo tak nazwano państwo absolutne, pod koniec formacji feudalnej
dochodziło do wielu przemian gospodarczych, rozwoju komunikacji i handlu, zmiany
techniki prowadzenia wojen, a w konsekwencji do rozpadu organizacji stanowych,
a także zmiany teorii podziału władz5. To wszystko doprowadziło do przemian
politycznych ustroju feudalnego i wytworzenia się aparatu państwa opartego na
nowych zasadach opartych przede wszystkim na umocnieniu władzy panującego
i nowym aparacie urzędniczym, który dał początek nowoczesnej administracji6.
Innym przykładem wpływu polityki na kształt administracji publicznej jest model
państwa liberalnego, w którym to idea liberalizmu zakładała działanie administracji

4. Tamże, s. 90.
5. M. Zimmermann, Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, Poznań 1949, s. 7.
6. Por. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004, s. 29.
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w dwóch kierunkach: ograniczenie wpływu administracji na obywateli w stopniu
maksymalnym oraz ochrona porządku prawnego, co zaczęło wiązać zasady funkcjonowania administracji ustawami. W tym przypadku administracja publiczna
zaczęła podlegać pod parlament, który był najwyższym jej kontrolerem i to on
ustalał i jednocześnie ograniczał działalność administracji poprzez stanowione
przez siebie prawo. Czynnik polityczny opierał się na przeciwstawieniu władzy administracyjnej społeczeństwu7. Jeszcze inaczej było w państwie totalitarnym, gdzie
obywatele nie mieli wpływu na działalność państwa, a administracja dostosowywała
się i utrwalała autorytety władzy. Za wzór może posłużyć przykład III Rzeszy, gdzie
życie wspólnoty było kształtowane przez aparat według planu ustalonego przez
polityczne kierownictwo. Nie było tu mowy o obywatelskim sprawowaniu rządów,
lecz pierwszeństwo miał prymat władzy nad człowiekiem, nadrzędność wspólnoty
nad jednostką, pierwszeństwo obowiązków obywatelskich przed prawami i swobodami obywatelskimi. Zupełnie inaczej jest w ustroju demokratycznym, gdzie
obywatele mają narzędzie wpływu. Społeczeństwo wybiera prezydenta, samorząd
terytorialny, a także może odwoływać te organy. Administracja publiczna musi być
przygotowana na ocenę z zewnątrz, która ma wpływ na jej kształt.

Wpływy polityczne na administrację terenową po II wojnie
światowej
Mówiąc o czynniku politycznym w funkcjonowaniu administracji publicznej nie
możemy pominąć jego wpływu na administrację terenową. Pod koniec II wojny
światowej i aż do lat 50. XX wieku istotną rolę dla administracji terenowej odgrywały organy administracji ogólnej. Ówczesna władza chciała jak najszybciej podnieść
kraj z powojennej ruiny, co wymagało powołania aparatu, który by zapewnił sprężyste zorganizowanie ich wykonania. Aparatem takim mógł być aparat administracji
ogólnej, mający odpowiednio rozwinięte podstawy prawne swej działalności oraz
mogący korzystać z doświadczeń okresu międzywojennego8. Na mocy ustawy z dnia
20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej9, władze
7. Por. Tamże, s. 31.
8. J. Służewski., Wojewoda w systemie administracji państwowej, Warszawa 1981, s. 54-55.
9.	Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz. U.
nr 14, poz. 130.
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polityczne dokonały likwidacji samorządu terytorialnego. Celem takiego działania
było ujednolicenie terenowych organów władzy państwowej i wprowadzenia do
ustroju rad narodowych zasady centralizmu demokratycznego, na podstawie której
dokonano podwójnego podporządkowania ich organów wykonawczych, tj. radzie
i prezydium rad wyższego stopnia, które przejęły zadania administracji rządowej
i samorządowej stając się tym samym władzą uchwałodawczą i wykonawczą. Od
tego momentu rady narodowe miały reprezentować jednocześnie interesy miejscowego społeczeństwa i państwa10. Zmiany polityczne zachodzące w Polsce w latach
1958-1983 były kolejnym etapem zmierzającym do rozszerzenia kompetencji rad
narodowych czyniąc z nich „gospodarza” terenu i usprawnienia funkcjonowania
organów wykonawczo-zarządzających11. Rada narodowa zajmowała się sprawami
gospodarczymi, które były istotne dla danego terenu (uchwalenie planu gospodarczego i budżetu, stanowienie o dziedzinach terenowych i rozpatrywanie sprawozdań). Natomiast w zakresie spraw osobowych radapowoływała i odwoływała
członków swoich organów, a także decydowała o pozbawieniu radnego mandatu.
Sprawując nadzór, rada narodowa miała możność uchylenia niezgodnych z prawem
i zasadniczą linią polityki państwa uchwał rad narodowych niższego szczebla,
wysłuchiwania sprawozdań swojego prezydium, oceniała działalność terenowych
organów administracji państwowej i jednostek gospodarczych oraz zatwierdzała
projekty planów prac komisji. Istotnym jest, że jeżeli rada niższego szczebla przyjmowała uchwałę niezgodną z linią polityki państwa, rada narodowa uchylała ją12.
Kolejne lata przypisywały radzie jeszcze więcej kompetencji, czego wyrazem było
rozszerzenie koordynacyjnych uprawnień rad narodowych względem organów
administracyjnych nie podlegających im bezpośrednio. „Realny socjalizm”, który
był rozpowszechniany przez radziecką propagandę w latach 70., wkradał się we
wszystkie sfery życia publicznego i rozprzestrzeniał się na prawo, ustawodawstwo,
a tym samym na administrację publiczną. Funkcjonowały dwa aparaty: partyjny
i państwowy. Partia zajmowała się polityką, zaś aparat państwowy miał nadawać
formalny wymiar tej polityce. Zadaniem organów administracji państwowej była
10. Por. S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 219.
11. Por. A. Wandel, Z. Zell, Rady narodowe w PRL, Warszawa 1968, s. 42.
12.	Por. J. Służewski, Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie, Warszawa 1977,
s. 77-78.
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realizacja partyjnych planów. W tym okresie mamy do czynienia z pełnym upolitycznieniem administracji, co całkowicie zatarło granicę pomiędzy polityką,
a administracją13. W latach 1972-1975 przeprowadzono reformę administracji
terenowej, która była podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich znosił gromady
i osiedla, a w ich miejsce utworzono dwukrotnie większe gminy. Została oddzielona
funkcja stanowiąca z wykonawczą. Rada narodowa pełniła rolę organu władzy
i podstawowego organu administracji państwowej. Drugi etap polegał na podziale
administracyjnym wsi. Od tego momentu funkcja organów przedstawicielskich
nie łączyła się z funkcją organów wykonawczych. Prezydia rad narodowych, tracą
przywilej organów wykonawczych i pozostają jedynie organami kierującymi pracą
rad. Ich miejsce przejmują wojewodowie, naczelnicy powiatów, naczelnicy miast
i gmin, kierujący podległymi im urzędami jednoosobowo. Są oni jednak mianowani
przez organ zwierzchni. Ostatni etap trwającej 3 lata reformy wprowadził zmiany
w podziale terytorialnym. Trójstopniowy podział kraju zastąpiono podziałem dwustopniowym, co oznaczało likwidację powiatów i zwiększenie liczby województw
z 17 do 4914. Ostatnie, w ramach omawianego okresu dziejów znaczące zmiany
dla administracji terenowej przypadły na końcówkę lat 80. poprzedniego stulecia,
albowiem w 1988 r. dokonano nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego15, która dała początek zanikaniu
wzorca systemu radzieckiego, nakazującego traktować radę, jako organ władzy
państwowej. Pełnia zmiany dokonała się 8 marca 1990 r., gdy w życie weszła ustawa
o samorządzie terytorialnym16, będąca powrotem do międzywojennej doktryny.

Administracja terenowa w Polsce po l989 r.
Od 1989 r. zaczęła dokonywać się znacząca zmiana ustrojowa, nie mniej w świadomości społeczeństwa polskiego pozostało przyzwyczajenie do tego, że administracja
13.	Por. H. Izdebski, Współczesne trudności w przeprowadzeniu rozdziału polityki i administracji,
[w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003, s. 222.
14. Por. S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 227-228.
15.	Ustawa z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz.
U. 1983, nr 41, poz. 185.
16.	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. nr 16 poz. 95; obecny tytuł
ustawy: ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.
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zawsze idzie w parze z polityką. Wyniki pierwszych wolnych wyborów (4 czerwca
1989 r.) miały znaczący wpływ na administrację, albowiem dokonano jej kolejnej
reformy. Po nowelizacji konstytucji (29 grudnia 1989 r.), która określała nowe zasady funkcjonowania parlamentu oraz po wprowadzeniu zasady demokratycznego
państwa prawnego, pierwszych istotnych zmian dokonano w 1990 r. Realizowany
w Polsce samorządowy model zarządzania sprawami publicznymi zmierza do nadania gminom, powiatom i województwom charakteru wspólnot politycznych. Te
korporacje obywateli zamieszkujące wyróżnione granicami podziału terytorialnego
przestrzenie otrzymały status względnie samodzielnych struktur prawno-politycznych.
Powinny być one zdolne do formułowania polityki lokalnej […] i działań zmierzających do jej realizacji17. Warto w tym miejscu dodać, że mimo podejmowanych prac
nad nowym ustrojem terytorialnym, reorganizacją administracji centralnej oraz
przywróceniem państwowej służby cywilnej, prace długo nie przynosiły efektów
ustawodawczych z powodów politycznych, a dokładnie przez zmiany rządów. Jak
można zauważyć, działania administracji terenowej dokonują się w przestrzeni
lokalnego systemu politycznego wyróżnionego granicami podziału terytorialnego. W owej przestrzeni czynniki polityczne wnikają bardzo mocno w interesy
zbiorowości. Polityka krzyżuje się i albo sprzyja realizacji celów, albo je blokuje.
Administracja terenowa jest znaczącym elementem „sceny”, która ma wpływ na
kreowanie polityki lokalnej. W jej skład wchodzą członkowie lokalnych struktur
partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, a także lokalni liderzy
polityczni18. Każdy z tych podmiotów jest przedstawicielem różnego typu interesów,
który tworzy system relacji politycznych w ramach wspólnoty samorządowej. Administracja terenowa okazała się znaczącym podmiotem polityki lokalnej w Polsce.
Możemy nawet uznać że do dnia dzisiejszego jest to stabilizujący i inspirujący
element przemian politycznych, lecz ograniczony przez mechanizmy finansowo-ekonomiczne, strefę kompetencyjności i możliwości kadrowe.

17.	A. Ferens, I. Macek, Proces decyzyjny w strukturach władzy lokalnej, [w:] L. Habuda (red.),
Administracja i polityka, Wrocław 2000, s. 130.
18. Por. Tamże, s. 131.
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Pozytywny i negatywny wymiar czynnika politycznego
Szukając pozytywów i negatywów politycznego charakteru administracji nasuwa się na myśl szwedzki model kształtowania instytucji politycznych i administracyjnych, którego podstawą jest rozdzielenie rządu i administracji centralnej.
W tym modelu organy centralne nie podlegają członkom organów rządowych i są
obsadzane przez stałych urzędników – niezależnie od sytuacji politycznej. Ministerstwa zajmują się sprawami politycznymi, a urzędy centralne wykonywaniem
funkcji administracyjnych19. Taki model próbował wcielić wraz ze swoim rządem
Leszek Miller w latach 1992-2001, co ostatecznie zaowocowało jedynie likwidacją
kilkudziesięciu urzędów centralnych, które i tak w efekcie końcowym przyłączono
do ministerstw, a to oznaczało, że nie wyzbyto się zwierzchnictwa czynnika politycznego. Ten przykład rodzi pytanie o to, co jest lepsze? Czy czynnik polityczny
w administracji publicznej odgrywa pozytywną, czy może negatywną rolę? Prof.
Z. Leoński uznaje, że polityczny charakter administracji zamyka możliwość prywatyzowania zadań administracji publicznej lub też ogranicza możliwość zlecania
zadań publicznych innym podmiotom20. Oznacza to, że podległość administracji
publicznej zwierzchnictwu parlamentu chroni ją szeregiem aktów prawnych i jasno wyznacza w jakich granicach i w jaki sposób może działać. Ponadto system
polityczny wnosi do administracji pozytywne elementy, dzięki którym staje się
bardziej otwarta na społeczeństwo. Chodzi tu o ideę „otwartego rządu”, która jest
instrumentem demokratycznej kontroli społecznej przejawiającej się w dostępie do
informacji publicznej. Trzeba jednak zauważyć, że czynnik polityczny ma również
słabszą stronę, a mianowicie jest zmienny. W obecnej rzeczywistości administracja
publiczna jest aparatem wykonawczym decyzji politycznych; aparatem aktywnym,
na którym spoczywa obowiązek inicjowania określonych decyzji administracyjnych (ze sfery polityki publicznej realizowane przez władze publiczne), a przecież
czynnik administracyjny powinien być czynnikiem stabilnym w odróżnieniu do
czynnika politycznego, który jest zmiennym. Istnieje potrzeba funkcjonalnego
oddzielenia od siebie sfery rządzenia i sfery administracji wykonawczej (zarządza-

19.	Por. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998,
s. 51-52.
20. Z. Leoński, Nauka administracji…, s. 32.

83

Znaczenie czynnika politycznego w administracji publicznej

jącej), a także aparatu obsługującego funkcje zarządzania politycznego (rządzenia)
i aparatu obsługującego funkcje o charakterze administracyjnym (administracji
wykonawczej). W administracji publicznej zauważamy tworzenie podsystemu
z partiami, które wygrały wybory i tworzą rząd. Wejście w skład rządu stwarza
okazję do realizacji programu partii.

Podsumowanie
Administracja powinna się charakteryzować starannym wykonywaniem, inteligentną interpretacją i właściwą sugestią. Nie jest tajemnicą, że administracja bez
polityki nie miałaby kierunku postępowania, a polityka bez administracji byłaby utopią. Polityka potrzebuje administracji, albowiem ta uruchamia konkretne
procesy technicznie niezbędne do tego, by polityka mogła się realizować. Istnieje
teoria, która trafnie oddaje relacje pomiędzy polityką i administracją, a mianowicie:
politycy tworzą politykę – urzędnicy administrują. Politycy podejmują decyzje zaś
biurokraci tylko je realizują21. Administracja publiczna działa w ramach konkretnych rozwiązań ustrojowych, które mają realny wpływ na jej kształt. Trzeba jednak
zauważyć, że faktyczne funkcjonowanie administracji jest powiązane z funkcjonującymi w społeczeństwie wspomnieniami o wzajemnej relacji polityki i administracji, jaka miała miejsce w ubiegłym stuleciu, co powoduje powielanie dawnych
wzorców upolitycznienia administracji, czego przykładem może być służba cywilna.
W obecnym kształcie ustawodawstwa jesteśmy w posiadaniu ustawy o służbie
cywilnej, która gwarantuje, że wojewoda jest całkowicie poddany woli politycznej
Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów i przez nich jest związany określonym
układem politycznym. Nie mniej współczesne społeczeństwo nadal traktuje przykładowego wojewodę, jako reprezentanta regionalnego czynnika politycznego,
mimo że formalnie reprezentuje rząd w danym regionie22. Przeprowadzenie prawidłowego rozdziału funkcji polityka od funkcji administratora nie jest proste, i to
wymusiło na wielu państwach Europy utworzenie instytucji pośrednich pomiędzy
czynnikiem politycznym, a czynnikiem „fachowym”. Za przykład można podać

21.	Por. J. D. Aberbach, R. D. Putnam, B. A. Rockman, Bureaucrats and Politicians in Western
Democracies, Cambridge, Massachusetts, London 1981, s. 4.
22. Por. J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2003, s. 222.
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Francję, w której pojawił się „gabinet ministerialny”, na który składały się osoby
cieszące się politycznym zaufaniem ministra. Jego rolą miało być „hamowanie”
polityków w oddziaływaniu na urzędników. Takie rozwiązanie stało się wzorcem dla
obecnych polskich gabinetów politycznych. W naszym państwie swoisty charakter
polityczny mają sekretarze stanu i podsekretarze. W większości państw kontynentu
europejskiego, jako interfejs występują szefowie terenowych urzędów administracji,
czego dla nas odpowiednikiem jest wspomniany wcześniej wojewoda23. Dla podsumowania warto zaprezentować modele obrazujące relacje pomiędzy politykami,
a administratorami, które wliteraturze przedmiotu funkcjonują od lat 80. XX wieku
i są aktualne do dnia dzisiejszego:
Tab. 1. Model relacji polityka – administracja

Źródło: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/04.pdf, pobrano 14.01.2016 r.

23. Tamże, s. 224.
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Streszczenie
Znaczenie czynnika politycznego w administracji publicznej
Administracja publiczna jest najtrwalszym mechanizmem sprawowania władzy,
albowiem stanowi ona podsystem systemu politycznego i wiąże się z polityzacją,
tzn. składa się ze struktur tworzonych m. in. przez polityków. Pojęcie systemu
politycznego zostało wykreowane dopiero w połowie XIX w. i wskazywało na uporządkowany wewnętrznie układ elementów mających określoną strukturę oraz
zespół zasad organizacyjnych (norm i reguł). Administracja „tworzy” podsystem
z partiami, które wygrały wybory i budują rząd, co stwarza okazję do realizacji
własnego programu przez ugrupowania polityczne. Nie można jednak pominąć
faktu, iż polityzacja może prowadzić do pewnego rodzaju patologii polegającej na
manipulacji. Czynnik polityczny ma ogromny wpływ na decyzje administracji,
albowiem działania podejmowane przez polityków znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturach organizacyjnych, sposobie finansowania administracji, stopniu
reglamentacji politycznej, a także w rozwiązaniach kadrowych (nasycenie kadr
politykami). Cele polityki wyznaczane są przez szeroko pojmowane podmioty
sprawujące władzę (w tym także organy władzy ustawodawczej), zaś jej tworzenie
i wykonanie scedowane jest na organy administracji publicznej.
Słowa kluczowe: czynnik polityczny, funkcja administracyjna, sfera rządzenia, sfera
zarządzająca, administracja wykonawcza, polityzacja, reglamentacja polityczna.

Summary
The significance of the political factor in public administration
Public administration is the most durable governing mechanism, as it constitutes
a political subsystem and is subject to politicization, i.e. is composed of structures
created, among others,by politicians The term “political system” was not coined until the second half of the 19th century and indicated an internally organized system
of elements with a certain structure and a complex of organizational procedures
(norms and rules). Administration “creates” a subsystem with parties which won the
elections and form the government, which creates an opportunity to implement the
political group’s own agenda. However, one should note that politicization can lead
to a certain type of pathology involving manipulation. The political factor has a great
impact on administrative decisions, as actions taken by politicians are reflected in
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the organizational structures, the manner of administration funding, the degree
of political control and personnel solutions (high proportion of politicians among
the staff). The goals of policy are specified by the broadly understood entities in
power (including legislative entities), while its development and implementation
is ceded onto public administration entities.
Keywords: political factor, administrative function, sphere of government, sphere
of management, executive administration, politicization, political control.
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Ocena porównawcza sytuacji na lokalnych
rynkach pracy w województwie łódzkim
Łukasz Kozar1

Wprowadzenie
Poprzez lokalny rynek pracy najczęściej rozumie się pewnego rodzaju zintegrowany obszar geograficzny na którym to istnieje możliwość zmiany zatrudnienia
bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Wskazuje się przy tym, iż chodzi
przede wszystkim o takie przestrzenne nasilenie codziennych dojazdów do pracy,
które sprawia, iż daną strukturę nie sposób podzielić na mniejsze rynki pracy2. Tak
więc lokalny rynek pracy stanowi podstawową strukturę w hierarchii budowania
większych struktur rynkowych do, których należy zaliczyć rynki pracy regionalne,
krajowe oraz międzynarodowe.
W Polsce najczęściej w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż poprzez lokalny rynek pracy należy rozumieć obszar danego powiatu3. Takie przeświadczenie
wynika z przyjęcia przez badaczy struktur administracyjnych jako podstawowego
wyznacznika zasięgów lokalnych rynków pracy (w omawianym przypadku obszar zasięgu funkcjonowania powiatowych urzędów pracy). Dla takich struktur
administracyjnych zbierane są informacje statystyczne (w tym z zakresu rynku
pracy) pozwalające na ich szczegółowe omówienie. Niemniej jednak podkreśla się
niedoskonałość przytoczonego ujęcia wskazując, iż nie zawsze powiat stanowi właściwy obszar do analiz pomiędzy popytem, a podażą pracy4. Stąd też coraz częściej
podejmowane są próby delimitacji lokalnych rynków pracy. Są one opracowywane

1.	Mgr Łukasz Kozar, doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Ekonomik
Stosowanych i Informatyki, Uniwersytet Łódzki.
2.	J.F.B. Goodman, The definition and analysis of local labour markets: some empirical problems,
„British Journal of Industrial Relations” 1970, nr 8, s. 179-186.
3.	T. Misiak, T. Tokarski, Wewnątrz regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce, „Wiadomości
Statystyczne” 2012, nr 12, s. 68-89.
4.	E. Kryńska (red.), Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 91
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najczęściej w sposób bardzo ogólnikowy i obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych na danym obszarze.
Dotychczas prowadzone analizy nad zasięgiem rynków pracy wykazują, iż raczej
powinno się mówić o lokalnych rynkach pracy danych sektorów gospodarki, czy
też zawodów5.Zauważalny jest jednak brak szczegółowych oraz ciągłych badań
z zakresu dojazdów pracowników do pracy aby móc we właściwy sposób zdefiniować obszarowo tak rozumiane rynki pracy. Stąd też ze względu na kryterium
dostępności danych w dalszych wywodach autor będzie posługiwał się rozumieniem lokalnego rynku pracy w postaci powiatu będąc świadomym w pełni niedoskonałości takiego utożsamienia. Zostanie przyjęte tutaj, iż czas dojazdu na takich
obszarach jest krótki, a tym samym nie stanowi istotnej bariery zatrudnieniowej6.
Cechą najczęściej przywoływaną przy omawianiu sytuacji na lokalnych rynkach
pracy jest stopa bezrobocia. Przestrzenne zróżnicowanie tego wskaźnika pozwala na
wyciąganie licznych wniosków. Niemniej jednak jest to jeden z wielu wskaźników
pozwalających na omówienie zmian jakie zachodzą na lokalnych rynkach pracy.
Obok wskaźników związanych z bezrobociem należy wymienić te, które dotyczą
zatrudnienia, wynagrodzeń, obciążeń demograficznych, migracji osób w wieku
produkcyjnym, czy też samych warunków pracy. Wskaźniki te determinują sytuację
na lokalnym rynku pracy przyczyniając się do ich zróżnicowania pod względem
korzystności warunków dla potencjalnych pracowników. Pomimo takiego faktu są
niejednokrotnie pomijane w licznych opracowaniach, bądź też omawiane bez zwrócenia uwagi na zachodzące między nimi zależności. Stąd też niniejsze opracowanie
ma na celu zanalizowanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy przy wykorzystaniu
metod wielowymiarowej analizy porównawczej (MWAP) na przykładzie województwa łódzkiego. Wybór tego regionu podyktowany jest z jednej strony centralnym
ulokowaniem w Polsce, z drugiej zaś spostrzeżeniem, iż bezrobocie rejestrowane
na tym obszarze jest od wielu lat zbliżone do wartości w kraju.

5.	J. M. Casado-Diaz, M.Coombes, The delineation of 21st century local labourmarket areas: a critical review and a research agenda, „Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles” 2011, nr
57, s. 7-32.
6.	Góra M., Sztanderska U., Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2006, s. 9.
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Materiał i metodyka badań
Najczęściej wymienianą zmienną przy omawianiu sytuacji na lokalnych rynkach
pracy, jak zostało to już podkreślone, jest stopa bezrobocia. Powszechnie definiowana jest jako pewnego rodzaju wielkość statystyczna, która przedstawia wyrażony
w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób wchodzących
w skład czynnych zawodowo7. Należy podkreślić, iż wskaźnik ten w Polsce liczony
jest na dwa różne sposoby co sprawia, iż w zależności od przyjętej metodologii jest
wyższy, bądź też niższy. Podstawę rozróżnienia stanowi odmienne definiowanie
osoby bezrobotnej.
W pierwszym ujęciu stopę bezrobocia określa się jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy do zasobu siły roboczej (stopa bezrobocia
rejestrowanego). Do wyliczenia tego wskaźnika istotne jest prowadzenie przez
administrację państwową rejestracji osób bezrobotnych, które są definiowane przez
prawo jako osoby poszukujące pracy8. Z kolei poprzez zasób siły roboczej rozumie
się ogół osób pracujących (zatrudnionych) oraz chcących pracować (bezrobotnych
gotowych do podjęcia pracy na typowych warunkach istniejących w gospodarce)
w danym okresie9. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest powszechnie używana
w Polsce do porównywania sytuacji między lokalnymi bądź też regionalnymi rynkami pracy.
Drugie ujęcie wyznaczania wielkości bezrobocia odwołuje się do metodologii
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). W oparciu o nią Główny Urząd Statystyczny (GUS)co kwartał na próbie rotacyjnej 20 tys. gospodarstw domowych
przeprowadza Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. MOP wskazuje, iż
za osobę bezrobotną należy uznać taką, która spełnia równocześnie następujące
warunki: ukończyła 15 lat; aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu
definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej; poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni

7.	P. Janukowicz, Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, „Polityka Społeczna” 2010,
nr 1, s. 18.
8.	A. Majchrowska, K. Mroczek, T. Tokarski, Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 9, s. 69-90.
9. R. Milewski, Podstawy Ekonomii, Warszawa 2003, s. 397.
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poprzedzających badanie; jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub
następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.
Wskaźniki opisujące wielkość bezrobocia, jako pewnego rodzaju zmienne określające sytuację na lokalnym rynku pracy coraz częściej są krytykowane. Wynika to
nie tylko z różnic metodologicznych na podstawie, których zostały one wyznaczone.
Chodzi tutaj przede wszystkim o brak szerszego spojrzenia na problematykę rynku
pracy, co może rzutować na dokonanie niewłaściwej oceny sytuacji na danym lokalnym rynku pracy. Wskazuje się przede wszystkim, iż przy takim jednostronnym
porównaniu pomijane bywają zmienne dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń,
obciążeń demograficznych, migracji osób w wieku produkcyjnym, czy też samych
warunków pracy na danym obszarze. Stąd też wykorzystanie miary syntetycznej
będącej agregatem szerszego zbioru wskaźników określających sytuację na lokalnym rynku pracy jest według autora niniejszego opracowania drogą właściwszą
do porównywania między sobą takich struktur.
W celu skonstruowania odpowiedniego zbioru wyjściowego (potencjalnego)
zestawu zmiennych wykorzystano w przedstawionej analizie zmienne sugerowane do badań porównawczych w zakresie rynku pracy przez GUS10. Pomimo
faktu, iż wskaźniki te zostały przedstawione w stosunku do określania poziomu
zrównoważonego rozwoju Polski, nie umniejsza to ich roli w zastosowaniu w analizach dotyczących sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Wręcz przeciwnie mogą
podkreślać ich istotność w obrazowaniu obecnie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Rozwój taki dla
swojej trwałości powinien zaczynać się od struktur terytorialno-administracyjnych
charakteryzujących się znaczącym zacieśnieniem relacji między obywatelem a państwem. Taką strukturą są lokalne rynki pracy. Zachodzące tutaj oddziaływania
w zasadniczy sposób wpływają na funkcjonowanie obywatela (tudzież pracownika)
w obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej ukierunkowanej na dostrzeżenie
i podkreślenie roli otaczającego środowiska. Poprzez implementację zasad zrównoważonego rozwoju przez podmioty na lokalnych rynkach pracy zachodzą różne
przeobrażenia. Jednym z najważniejszych z nich jest tworzenie nowego rodzaju

10.	GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011,
s. 17-176.
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miejsc pracy charakteryzujących się znacznie lepszą jakością. Są to tzw. „zielone”
miejsca pracy11.
Efektem analiz wskazanych przez GUS wskaźników było wybranie do dalszych
analiz następujących zmiennych:
X1 – oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych,
X2 – stopa bezrobocia rejestrowanego,
X3 – bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w % ludności aktywnej zawodowo,
X4 – odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia wyższe,
X5 – odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia policealne,
X6 – odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia zasadnicze zawodowe,
X7 – liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
X8 – liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 osób zatrudnionych w badanej zbiorowości,
X9 – współczynnik saldo migracji osób w wieku produkcyjnym,
X10 – podmioty w zielonej gospodarce na 1000 ludności,

X11 – przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej
(Polska=100%),
X12 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym,
X13 – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
X14 – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Wartości powyżej wskazanych wskaźników zostały przedstawione w odniesieniu
do roku 2014 (spełnione kryterium dostępności oraz kompletności danych). Źródłem danych dla 24 powiatów w województwie łódzkim był GUS [data dostępu:
12.06.2016]. W porównaniu do innych tego typu analiz niniejsze w znacznie szer11.	Ł. Kozar, „Zielone” miejsca pracy jako inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój na przykładzie zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej, [w:] T. Jemczura (red.), H.A. Kretek
(red.), Zrównoważony rozwój debiut naukowy 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu, Racibórz 2015, s. 41-49.
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szym stopniu odwołuje się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Jest to widoczne m.in. poprzez wskaźnik określający liczbę podmiotów gospodarki
wchodzących w skład zielonej gospodarki (zielonych sektorów gospodarki)12, która
urzeczywistnia zasady i cele zrównoważonego rozwoju13.
W zbiorze 14 wytypowanych podczas analizy teoretycznej wskaźników określających sytuację społeczno-gospodarczą na badanych lokalnych rynkach pracy, cechy
X2, X3, X4, X5, X6, X8, X14 mają charakter destymulant, pozostałe są stymulantami.
Dobrany i ukształtowany w wyżej przedstawiony sposób zbiór zmiennych wyjściowych został w następnym kroku poddany analizie statystycznej mającej na
celu określenie zdolności dyskryminacyjnej wytypowanych wskaźników, czyli ich
zmienności względem badanych obiektów14. Przy wskazanej analizie wykorzystano
klasyczny współczynnik zmienności (1-3).
,

j=1,2,…, m,

(1)

gdzie:
– średnia arytmetyczna wartości j-tej zmiennej, przy czym:
,

(2)

– odchylenie standardowej j-tej zmiennej, przy czym:
.

(3)

12.	Są to podmioty gospodarki narodowej występujące w następujących sekcjach i działach gospodarki wg PKD 2007: sekcja A (działy: 01, 02, 03), sekcja C (dział 33), sekcja D (dział 35),
sekcja E (działy: 36, 37, 38, 39), sekcja F (działy: 41, 42, 43), sekcja H (działy: 49, 50, 51, 52,
53), sekcja I (dział 55), sekcja M (działy: 70, 71, 72, 74), sekcja N (działy: 79, 81), sekcja P (dział
85), sekcja S (dział 95).
13.	M. Burchard-Dziubińska, Rozwój „zielonej” gospodarki, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.),
A. Rzeńca (red.), D. Drzazga (red.), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 148-151.
14. T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa 2009, s. 19.
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W przypadku stwierdzenia zbyt małego zróżnicowania zmiennej w przeprowadzonej analizie zmienności dochodziło do eliminacji tej zmiennej ze zbioru zmiennych diagnostycznych. W badaniu dochodziło do takiej sytuacji, kiedy wartość
progowa zmiennej ( ) spełniała następujący wymóg < 0,1. W takim przypadku
zachodziła następująca relacja:
j=1,2,…, m,
(4)
,
Analiza statystyczna polegająca na wyznaczeniu współczynnika zmienności
wykluczyła z dalszych badań zmienną X13 (tabela 1).
Tabela 1. W
 spółczynnik zmienności zmiennych diagnostycznych użytych do badania
zmienna

współczynnik zmienności

zmienna

współczynnik zmienności

X1

2,044

X8

0,631

X2

0,195

X9

-1,972

X3

0,291

X10

0,170

X4

0,188

X11

0,173

X5

0,113

X12

0,197

X6

0,131

X13

0,043

X7

0,325

X14

0,101

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, dostęp dnia: 12.06.2016 r.

Zmienne zostały poddane ocenie pojemności zmiennych (został określony ich
potencjał informacyjny). W tym celu zastosowano metodę parametryczną Hellwiga
dla której ustalono wartość progową współczynnika korelacji r*, czyli wartość
powyżej, której przyjmuje się, iż zmienne są z sobą istotnie skorelowane. Autor
posłużył się tutaj metodą minimaksową (5).
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j,j' = 1,2,…, m,

(5)

gdzie:
– współczynnik korelacji pomiędzy j-tą i j’-tą dopuszczalnymi zmiennymi
diagnostycznymi.
Wartość krytyczna współczynnika korelacji obliczona metodą minimaksową
wyniosła 0,447. W dalszej kolejności przy wytypowaniu ostatecznego zbioru zmiennych do badań posłużono się programem STATA za pomocą którego wyznaczono
zmienne centralne oraz odpowiadające im zmienne satelitarne. Metoda Hellwiga
pozwoliła na wytypowanie 6 zmiennych reprezentantów sytuacji na badanych
lokalnych rynkach pracy (tabela 2). Po trzy stymulanty (X9,X10, X11) oraz destymulanty (X3, X8, X14).
Tabela 2. Podsumowanie wyników metody parametrycznej Hellwiga wyodrębniania zmiennych diagnostycznych

zmienne reprezentanty

zmienne satelitarne
dla zmiennych centralnych

typ zmiennej

X10

zmienna centralna

X1, X4, X6, X7, X12

X3

zmienna centralna

X2, X5,

X8

zmienna izolowana

–

X11

zmienna izolowana

–

X9

zmienna izolowana

–

X14

zmienna izolowana

–

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, dostęp dnia 12.06.2016 r.
Współczynniki zmienności wytypowanych wskaźników do ostatecznego zbioru
zmiennych diagnostycznych oraz zastosowanie metody Hellwiga pozwalają na
stwierdzenie, iż wartość informacyjna wybranych wskaźników jest wystarczająca
dla przeprowadzenia wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP).
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Transformacja zmiennych diagnostycznych i badanie
właściwe
Przed zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej na zbiorze
zmiennych diagnostycznych przeprowadzono ich transformację. Miała ona na celu
ujednolicenie charakteru przyjętych w niniejszej analizie zmiennych, doprowadzenie ich do wzajemnej porównywalności, zastąpienie różnych zakresów zmienności
poszczególnych zmiennych zakresem stałym oraz wyeliminowanie z obliczeń ujemnych wartości tak opracowanych zmiennych15. W związku z powyżej przyjętymi
założeniami co do charakteru dalszego opracowania zbioru zmiennych diagnostycznych, w pierwszej kolejności została przeprowadzona stymulacja zmiennych.
Polegała ona na przekształceniu różnicowymdestymulant w stymulanty (6).

,

i=1,2,…, n;
j=1,2,…, m;
b>0,

(6)

gdzie:
– wartość j-tej zmiennej po przekształceniu w stymulantę w i-tym obiekcie,
– wartość j-tej zmiennej destymulanty w i-tym obiekcie,
a – stała przyjmowana w sposób arbitralny, w tym wypadku a = 0,
b – stała przyjmowana w sposób arbitralny, w tym wypadku b = 1.
W efekcie przeprowadzenia stymulacji destymulant zbiór zmiennych diagnostycznych został ujednolicony pod względem ich preferencji. Uzyskano więc zbiór
zmiennych diagnostycznych charakteryzujący się następującą zależnością – im
wskaźnik liczbowy opisujący daną zmienną był wyższy tym jego wartość przyczyniała się do korzystniejszej oceny sytuacji danego lokalnego rynku pracy na
tle pozostałych tego rodzaju struktur w województwie łódzkim.

15.	T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk
społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989, s. 27; Panek T., J. Zwierzchowski, Statystyczne
metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowanie, Warszawa 2013, s. 33-39.
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Następnie ze względu na to, iż wybrane do badań zmienne charakteryzowały
się różnymi jednostkami miar przeprowadzono normalizację zakresu zmienności
dla wszystkich 6 zmiennych diagnostycznych. W tym celu zostało zastosowane
przekształcenie normalizacyjne w oparciu o klasyczną standaryzację (7).
i=1,2,…, n;
j=1,2,…, m;

(7)

gdzie:
– znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.
Znormalizowane zmienne w ostatnim kroku transformacji poddano procedurze
wyeliminowania ujemnych wartości zmiennych (8). Dzięki stałej , która powodowała przesunięcie na skali w górę wartości wszystkich zmiennych o jednakową
wielkość została zachowana wzajemna relacja między badanymi zmiennymi.
i=1,2,…, n;
j=1,2,…, m,

(8)

przy czym:
(9)
gdzie:
– odchylenie standardowe obliczone ze wszystkich elementów macierzy
znormalizowanych danych wejściowych.
Przeprowadzona w wyżej opisany sposób transformacja zmiennych diagnostycznych przyczyniła się do odpowiedniego ich wystandaryzowania tak, aby mogły
zostać poddane w dalszym etapie metodom porządkowania. W niniejszym badaniu
ze względu na konieczność wskazania różnic w sytuacji na wybranych lokalnych
rynkach pracy w woj. łódzkim wykorzystano metody bez wzorcowe (metoda
rang, metoda sum) oraz metodę wzorcową (metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga)
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porządkowania liniowego. Do przeprowadzenia tego etapu badań wykorzystano
program Stata 12.0.
W tabeli 3 zostały zaprezentowane wyniki porządkowania lokalnych rynków
pracy (powiatów) w województwie łódzkim otrzymane za pomocą metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga, metody standaryzowanych sum i metody rang. Zostały
one uporządkowane według sytuacji – od najlepszej do najgorszej pod względem
przyjętych w badaniu zmiennych.
Tabela 3. Wyniki porządkowania lokalnych rynków pracy w woj. łódzkim pod
względem korzystności sytuacji na nich
Metoda

wartość
zmiennej
syntetycznej

łódzki
wschodni

0,370

łódzki
wschodni

1,000

łódzki wschodni

40

bełchatowski

0,347

bełchatowski

0,889

skierniewicki

43

m. Skierniewice

0,293

m. Skierniewice

0,774

m. Skierniewice

48

zgierski

0,271

skierniewicki

0, 667

m. Łódź

51

skierniewicki

0,264

zgierski

0,561

wieruszowski

55

wieruszowski

0,227

wieruszowski

0,547

bełchatowski

59

piotrkowski

0,220

m. Łódź

0,507

łowicki

60

pabianicki

0,207

piotrkowski

0,478

pajęczański

62

łowicki

0,198

łowicki

0,464

piotrkowski

62

rawski

0,197

brzeziński

0,455

zgierski

62

wieluński

0,195

pabianicki

0,448

pabianicki

62

powiat

wartość
zmiennej
syntetycznej

powiat

Rang

wartość
zmiennej
syntetycznej

Sum

powiat

Z. Hellwiga
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Metoda

wartość
zmiennej
syntetycznej

powiat

powiat

Rang
wartość
zmiennej
syntetycznej

Sum

wartość
zmiennej
syntetycznej

powiat

Z. Hellwiga

pajęczański

0,194

rawski

0,444

rawski

65

poddębicki

0,183

pajęczański

0,442

wieluński

68

sieradzki

0,174

wieluński

0,398

brzeziński

69

brzeziński

0,164

sieradzki

0,341

sieradzki

71

zduńskowolski

0,154

łaski

0,320

łaski

74

tomaszowski

0,153

tomaszowski

0,288

poddębicki

77

m. Łódź

0,133

zduńskowolski

0,254

zduńskowolski

78

łaski

0,120

poddębicki

0,237

tomaszowski

83

opoczyński

0,090

opoczyński

0,200

opoczyński

84

kutnowski

0,061

łęczycki

0,104

łęczycki

87

radomszczański

0,059

m. Piotrków
Trybunalski

0,036

m. Piotrków
Trybunalski

96

łęczycki

0,051

kutnowski

0,030

kutnowski

97

m. Piotrków
Trybunalski

0,010

radomszczański

0,000

radomszczański
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Źródło: Obliczenia własne w programie Stata na podstawie danych GUS, dostęp
dnia 12.06.2016 r.
W zestawieniu lokalnych rynków pracy (powiatów) w województwie łódzkim
otrzymanym metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga czołowe miejsca zajęły powiat
łódzki wschodni, powiat bełchatowski oraz powiat m. Skierniewice. Wartość otrzymanej dla tych lokalnych rynków pracy (powiatów)miary syntetycznej wahała się
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w przedziale od 0,370 do 0,293. Ostatnie miejsce w prezentowanym zestawieniu
zajął powiat m. Piotrków Trybunalski. Zbliżone pozycje lokalnych rynków pracy
(powiatów) uzyskano w dwóch kolejnych rankingach sporządzonych na podstawie
metody sum i rang.
W otrzymanych w prezentowanym badaniu rankingach istnieje dość duża zgodność co do pozycji zajmowanych przez poszczególne lokalne rynki pracy (tabela 4).
Powiaty łódzki wschodni, m. Skierniewice, opoczyński zajęły identyczne miejsca
we wszystkich rankingach sporządzonych na podstawie wybranych przez autora wskaźników. W przypadku 15. lokalnych rynków pracy nastąpiły nieznaczne
przesunięcia w górę lub w dół miejsca między poszczególnymi rankingami (1-3
miejsca). Największe różnice w miejscach zajmowanych przez lokalne rynki pracy
obserwuje się w przypadku powiatu m. Łódź, powiatu poddębickiego oraz powiatu
zgierskiego.
Tabela 4. Pozycja poszczególnych lokalnych rynków pracy (powiatów) pod
względem korzystności sytuacji w rankingach otrzymanych za pomocą
metod WAP i pod stopy bezrobocia rejestrowanego

Powiat
bełchatowski

Metoda
Z. Hellwiga

Sum

Rang

Stopa bezrobocia
rejestrowanego*

2

2

6

9

brzeziński

15

10

14

14

kutnowski

21

23

23

23

łaski

19

16

16

24

łęczycki

23

21

21

21

łowicki

9

9

7

4

łódzki wschodni

1

1

1

12

m. Łódź

18

7

4

7

m. Piotrków Trybunalski

24

22

22

6
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Powiat
m. Skierniewice

Metoda
Z. Hellwiga

Sum

Rang

Stopa bezrobocia
rejestrowanego*

3

3

3

5

opoczyński

20

20

20

16

pabianicki

8

11

11

18

pajęczański

12

13

8

11

piotrkowski

7

8

9

8

poddębicki

13

19

17

15

radomszczański

22

24

24

19

rawski

10

12

12

2

sieradzki

14

15

15

13

skierniewicki

5

4

2

1

tomaszowski

17

17

19

17

wieluński

11

14

13

10

wieruszowski

6

6

5

3

zduńskowolski

16

18

18

22

4

5

10

20

zgierski

*wartości przybierają w tabeli pozycje zbliżone do 1, gdy ich sytuacja pod
względem stopy bezrobocia rejestrowanego jest lepsza, czyli powiat z pozycją 24
charakteryzuje się największym wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego
Źródło: Obliczenia własne w programie Stata na podstawie danych GUS [data
dostępu: 12.06.2016].
W tabeli 4 dodatkowo zaprezentowano uporządkowanie lokalnych rynków
pracy w województwie łódzkim pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego.
Miarą statystyczną, która pozwala na ocenę zgodności uzyskanych w obliczeniach
uporządkowań z tradycyjnym wskaźnikiem opisującym sytuację na lokalnych
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rynkach pracy jest współczynnik korelacji rang Spearmana (10). Współczynnik
ten przyjmuje wartość z przedziału <-1,1>, a jego znak informuje o charakterze
uporządkowań (dodatni – uporządkowanie zgodne; ujemny – uporządkowanie
niezgodne). Zgodność uporządkowania jest tym większa, im współczynnik korelacji
rang Spearmana jest bliższy jedności.
(10)
gdzie:
– różnice między rangami zmiennych syntetycznych,
n – liczba obiektów.
W tabeli 5 zestawiono wartości obliczonych współczynników korelacji rang
Spearmana między lokatami powiatów pod względem sytuacji na lokalnym rynku
pracy wyznaczonych w prezentowanym badaniu za pomocą zaproponowanych miar
syntetycznych (metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga, metody sum i rang) i stopą
bezrobocia rejestrowanego.
Tabela 5. Stopień zgodności wyników między poszczególnymi metodami porządkowania (wartości współczynnika korelacji rang Spearmana)

Metody

Ranking wg

Metody
Z. Hellwiga

Sum

Rang

Z. Hellwiga

1,0000

Sum

0,8965

1,0000

Rang

0,8478

0,9522

1,0000

0,4817

0,5548

0,6461

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

1,0000

Źródło: Obliczenia własne w programie Stata
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Otrzymane wysokie wartości współczynników korelacji rang Spearmana potwierdzają silną i bardzo silną zależność uporządkowań otrzymanych metodą
wzorca rozwoju Z. Hellwiga, metodą standaryzowanych sum oraz metodą rang.
Fakt ten świadczy o tym, iż w badaniach ukierunkowanych na porównanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy można wykorzystać jedną z omówionych metod.
W przypadku uporządkowania powiatów za pomocą tradycyjnej miary określającej
sytuację na lokalnym rynku pracy jaką jest stopa bezrobocia rejestrowanego należy
zauważyć, iż znacząco różni się od tej jaką uzyskano przy wykorzystaniu szerszego
zbioru wskaźników.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykorzystujące metody WAP wykazały, iż istnieje konieczność skonstruowania wskaźnika, który w pełniejszy sposób odzwierciedlałby
sytuację na lokalnych rynkach pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest istotnym
wskaźnikiem opisującym sytuację na lokalnym rynku pracy. Niemniej jednak jak
wykazały badania jej siła nie jest wystarczająca (zmienna satelitarna). Stąd też
według autora postulatem na przyszłość powinno być sporządzenie uniwersalnego wskaźnika określającego sytuację na lokalnych rynkach pracy. Wskaźnik taki
powinien uwzględniać obecne trendy gospodarki. Chodzi tutaj w szczególności
o uwzględnienie obecnie zachodzących przeobrażeń, których efektem jest budowanie zielonej gospodarki. Zaproponowany w artykule zestaw zmiennych branych
pod uwagę przy porównywaniu między sobą sytuacji lokalnych rynków może
stanowić wskazówkę przy konstruowaniu tego rodzaju zestawień w przyszłości.

Streszczenie
Ocena porównawcza sytuacji na lokalnych rynkach pracy w województwie
łódzkim
W artykule przedstawiono porównanie powiatów w woj. łódzkim pod względem
sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W tym celu przeprowadzono wielowymiarową
analizę porównawczą przy użyciu 14 wskaźników opisujących lokalny rynek pracy.
Zakres czasowy analizy obejmował 2014 r. (dostępność danych). Źródłem wartości
przyjętych zmiennych GUS. Przeprowadzone analizy wykazały między innymi, iż
najgorszą sytuacją na lokalnym rynku pracy w regionie w oparciu o przyjęte wskaź-
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niki cechowały się następujące powiaty: radomszczański, m. Piotrków Trybunalski,
kutnowski oraz łęczycki. Dodatkowo w artykule porównano otrzymane pozycje
powiatów woj. łódzkiego w sporządzonych autorskich zestawieniach dotyczących
sytuacji na lokalnym rynku pracy z dotychczas powszechniestosowanym wskaźnikiem jakim jest stopa bezrobocia rejestrowanego.
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, bezrobocie, zrównoważony rozwój.

Summary
Comparative assessment of the situation on the local labour markets in the
Lodz Voivodeship
The article presents a comparison of counties in the Lodz Voivodeship in terms
of the situation on the local labour markets. For this purpose, a multidimensional
comparative analysis was conducted using 14 indicators of the local labour market. The time range analysis included 2014 (data availability). The source of the
adopted variables GUS. The analyzes that were carried out, showed among other
things, the worst situation on the local labour market in the region, based on accepted indicators were characterized by the following counties: Radomsko, urban
Piotrków Trybunalski, Kutno and Łęczycki. In addition, the article compares the
received entries counties of Lodz Voivodeship made copyright statements on the
situation on the local labour market so far commonly used indicator of which is
the registered unemployment rate.
Keywords: local labor market, unemployment, sustainable development.
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Wypadki drogowe w Polsce po roku 2000.
Przyczyny, skutki, konsekwencje
Wacław Ochota1
Piotr Pacuła2

Wprowadzenie
Działalność organów państwowych w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego (brd) jest realizowana na wielu płaszczyznach i poziomach administracji
publicznej. W związku z tym wymaga rzetelnego nadzoru i koordynacji realizowanych zadań i przedsięwzięć, które są podstawowym obowiązkiem wyspecjalizowanych służb i inspekcji, ale i też szeroko rozumianej administracji publicznej,
w tym samorządowej.
Plany i strategie wdrażania polityki państwa w zakresie brd dotyczą szeroko
rozumianej sfery zarządzania, a także działalności politycznej i społecznej na
wszystkich szczeblach organizacyjnych państwa. Krajowa formuła organizacyjna
brd oparta jest praktycznie na bazie i systemie Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – od Krajowej BRD, która jest organem doradczym Rady Ministrów, oraz
wojewódzkie Rady BRD, które organizowane są przez marszałków województw
przy współpracy wojewodów, a także z udziałem wielu innych instytucji, które
zajmują się problematyką brd.
Jednym z pierwszych ważnych uregulowań przedmiotowej problematyki był znowelizowany „Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005”
przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2005 roku, jako program działania dla
Polski na lata 2005-2013. Wypadki i kolizje drogowe są jednym z największych problemów społecznych współczesnego świata, przez najbardziej rozwinięte kraje uznanym
za problem zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia nazwała je nawet
współczesną epidemią (WHO, 2004). Rocznie w wypadkach na drodze ginie bowiem
ponad 1,3 mln osób, kolejnych kilkanaście milionów osób rannych dotykają tragiczne

1.	Mgr Wacław Ochota, ekspert w zakresie techniki kierowania pojazdami, instruktor nauki
jazdy, członek Krajowego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w Warszawie.
2. Dr Piotr Pacuła, instruktor nauki jazdy, ekspert w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
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konsekwencje w postaci ciężkich urazów, inwalidztwa, wpływają także destrukcyjnie
na życie ich rodzin. Prowadzi to do trwałej degradacji poziomu życia wielu milionów
osób rocznie3. Polska jest sygnatariuszem Deklaracji ONZ w sprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a jako państwo członkowskie UE jest zobowiązana do realizacji
konkretnych polityk unijnych, w tym polityki w zakresie poprawy bezpieczeństwa
drogowego, zawartej w dokumencie zatytułowanym: „W stronę europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu
drogowego na lata 2011-2020”. Dokument ten zakłada podtrzymanie celu, którym
jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii
Europejskiej do roku 2020, w stosunku do roku bazowego 2010. Ostatnio ogłoszony4
cel dla Polski do roku 2020 jest zgodny z celem unijnym. Nowy Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego również wykorzystuje Pięć Filarów z Planu
Globalnego, ale dodaje filar „Bezpieczna prędkość”, uznając, że jednym z głównych
problemów w Polsce są wypadki spowodowane nadmierną prędkością. Polska jest
na ostatnim miejscu w krajach Unii Europejskiej pod względem ilości osób zabitych
w wypadkach drogowych. Celem artykułu jest wykazanie metod i działań wszystkich
zainteresowanych podmiotów problematyki brd w osiągnięciu zakładanych celów do
roku 2020. Do analiz wybrano pierwszy rok pełnego uczestnictwa Polski we wspólnocie europejskiej, to jest rok 2005 oraz rok 2014, będące głównym zainteresowaniem
opracowania oraz publiczne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmuje wiele obszarów i dziedzin, takich jak5:
– r ozwiązania drogowe (infrastruktura drogowa),
– k onstrukcja i wyposażenie pojazdów,

3.	J. Żukowska, R. Krystek, Badania losów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w Polsce,
[w:] R. Krystek (red.), Badania bezpieczeństwa transport – czas na integrację, GAMBIT 2008
– Materiały VII Międzynarodowego Seminarium BRD, Gdańsk 23-25 kwietnia 2008, s. 211.
4.	Cel został ogłoszony w dniu 9 stycznia 2013 roku przez ówczesne Ministerstwo Transportu
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w czasie inauguracji konsultacji Narodowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5.	I. Leśnikowska-Matusiak, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Teoria i Praktyka. Edukacja, Warszawa 2012, s. 15.
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–p
 rawo o ruchu drogowym,
– k ontrola i egzekwowanie przepisów prawa o ruchu drogowym,
– edukacja,
– r atownictwo drogowe.
Wypadki i katastrofy drogowe są dziś nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji i otaczającego nas świata – wynikają ze stuletniej historii bardzo intensywnych zmian ilościowych i jakościowych w dziedzinie motoryzacji oraz utrzymywania ludzkiego status quo w zakresie czynników psychologicznych, takich jak
percepcja, procesy uwagi i szybkość podejmowania decyzji, czy też wskaźników
fizjologicznych, takich jak czas reakcji prostej i złożonej6.
Wypadek drogowy przestał być w interpretacji wielu jego uczestników i komentatorów wydarzeniem losowym, pozwalającym na obronę sprawcy zdarzenia
tłumaczeniem, że kierujący pojazdem miał pecha. Współczesna metodologia badań wypadków drogowych i różnorodność wypadków drogowych nakazuje nam
wszystkim spojrzeć na to zjawisko z punktu widzenia praw fizyki – praw teorii
ruchu, wzbogaconej o teorię zderzeń pojazdów. Ta dziedzina wiedzy definiuje
wypadek drogowy jako zjawisko fizyczne rządzące się prawami teorii ruchu7.
W polityce Unii Europejskiej przyjęto, że wypadki drogowe są efektem nieprawidłowego funkcjonowania całego systemu transportowego, który obejmuje decyzje
i działania człowieka, infrastrukturę drogową i pojazdy8.
W polskiej literaturze przedmiotu najczęściej używa się następującego określenia:
Wypadek drogowy to nie dające się przewidzieć zdarzenie mające miejsce w ruchu
drogowym, pozostające w związku przyczynowym z ruchem drogowym, wynikające
z naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są
spowodowane nieumyślnie obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu
ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni (tzw. średni wypadek drogowy),
śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (tzw. ciężki wypadek drogowy). Wypadek
6.	M. Cybulski, Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) a psychologiczne podstawy zachowań
ryzykownych na drogach, [w:] G. Bartkowiak (red.), Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne
człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka, Poznań 2008, s. 82.
7. R. Zahorski, Dowody w rekonstrukcji wypadku drogowego, Warszawa 2012, s. 19.
8.	I. Leśnikowska-Matusiak, Pedagogika wychowania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Transport Samochodowy” 2:2003, s. 42.
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drogowy musi mieć początek lub koniec na drodze publicznej, przeznaczonej do ruchu
pojazdów. Musi powodować szkodę dla osób lub rzeczy9.
Inną definicją posługuje się Wojciech Kotowski: Wypadkiem drogowym jest zdarzenie polegające na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego,
innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, uderzeniu pojazdu w przeszkodę – wywołujące skutki w postaci uszkodzenia ciała naruszającego
prawidłowe funkcjonowanie czynności organizmu, rozstroju zdrowia innej osoby
lub uszkodzenia mienia. Jak wynika z istoty tej regulacji, przez inną osobę należy
rozumieć każdego uczestnika wypadku poza jego sprawcą10.
Andrzej Gaberle określa wypadek drogowy jako każde zdarzenie na drodze publicznej dotykające uczestnika ruchu drogowego, z którego wynika śmierć, uszkodzenie
ciała człowieka lub szkoda materialna i jeśli bierze w nim udział poruszający się
pojazd11.
Podobne definicje wypadku drogowego przyjmują prawnicy, nadając mu znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Wypadek drogowy w rozumieniu przepisów
kodeksu karnego12 art. 177 jest to takie naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu,
które powoduje u uczestników ruchu naruszenie czynności narządów ciała lub
rozstrój zdrowia na czas powyżej 7 dni. Średni wypadek drogowy (art. 177 § 1
k.k.) różni się od ciężkiego wypadku (art. 177 § 2 k.k.) rodzajem skutku; pierwszy
charakteryzuje się następstwami w postaci średnich obrażeń ciała, tj. spowodowaniu naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej
niż 7 dni, zaś drugi – w postaci śmierci albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu13.
Z treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym14
wynika, że jej przepisy, w tym dotyczące m.in. zasad ruchu drogowego, stosuje

9.	K. Rajchel, Z. Nowakowski, Pojęcie wypadku drogowego i system ewidencji, Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej, 7:2006, s. 103.
10. W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 66.
11. A. Gaberle, Wypadki drogowe – aspekty kryminologiczne, Warszawa 1986. s. 23.
12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997, Nr 88, poz.553 z późn. zm.
13.	J. Wierciński, A. Reza (red.), Wypadki Drogowe. Vademecum Biegłego Sądowego, Kraków 2002.
s. 116.
14.	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn.
zm.
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się na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. W orzecznictwie Sądu
Najwyższego trafnie przyjmuje się, że wypadki drogowe mogą być popełnione nie
tylko na drogach publicznych, ale również wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch
ogólny czy lokalny15. Chodzi tu o ruch pojazdów, i to nie ruch pojazdów mogący
się odbywać sporadycznie w miejscu niedostępnym dla powszechnego użytku,
lecz o ruch w miejscu powszechnie dostępnym, służącym ogólnie lub lokalnie
komunikacji16. Nie mogą być zaliczone do innych miejsc dostępnych dla ruchu
pojazdów, a tym samym nie mogą być miejscem wypadków drogowych miejsca,
w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie w danym miejscu dopuszczone są do ruchu pojazdy ściśle określonego, wąskiego grona osób. Nie są
nimi także drogi prywatne, tj. dostępne dla ich właścicieli lub osób przez nich
upoważnionych, prowadzące do gruntów rolnych, z których korzysta właściciel,
dojeżdżając do pola w celu wykonania zabiegów agrotechnicznych, drogi leśne,
wykonane w tzw. przecinkach, pola, łąki, sady. Nie uznano też za takie miejsce
podwórka prywatnego domu mieszkalnego17.
Wypadek drogowy to zdarzenie, które narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu. Te zasady natomiast, to reguły określające warunki bezpieczeństwa w ruchu.
Natomiast kolizja drogowa to zdarzenie w ruchu drogowym, którego skutkiem
jest jedynie szkoda w mieniu. W takim przypadku uszkodzeniu lub całkowitemu
zniszczeniu może ulec np. inny pojazd, obiekt przydrożny, wiadukt, czy element
infrastruktury drogowej.
Według obowiązującego stanu prawnego wypadek jest przestępstwem wówczas,
gdy u osoby rannej wystąpiło naruszenie czynności organizmu lub rozstrój zdrowia
trwający dłużej niż 7 dni (zwykłe obrażenia ciała). Zwykłymi obrażeniami ciała są
obrażenia, które nie wywołują skutków w postaci: pozbawienia człowieka wzroku,
słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby
nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby
psychicznej, całkowitej lub trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwa15.	Uchwała SN z 14 września 1972 r., VI KZP 33/72, OSNKW 1972, nr 12, poz. 187; Uchwała
pełnego składu Izby Karnej SN z 28 lutego 1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz.
33; Wyrok SN z 5 grudnia 1995 r., WR 186/95, OSNKW 1996, nr 3-4, poz. 19.
16. Postanowienie SN z 19 maja 1978 r., VII KZP 13/78, OSNPG 1978, nr 8-9, poz. 89.
17. Postanowienie SN z 20 sierpnia 1976 r. , VII KZP 11/76, OSNPG 1976, nr 9, poz. 74.
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łego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Jeżeli pokrzywdzoną, która
odniosła zwykłe obrażenia ciała, jest osoba bliska sprawcy (żona, mąż, syn, ojciec,
dziadek, wnuczek, rodzeństwo, powinowaty, pozostająca we wspólnym pożyciu lub
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek), wówczas ściganie przestępstwa
następuje na jej wniosek. Pozostałe wypadki, potocznie zwane kolizjami – niezależnie od wartości uszkodzonego mienia nienależącego do sprawcy (zrezygnowano
z ustawowego terminu poważna szkoda w mieniu) – są wykroczeniami. Według
prezentowanych zasad wykroczeniem jest również wypadek, w którym osoba pokrzywdzona odniosła obrażenia ciała naruszające czynności organizmu na czas
poniżej 7 dni18. Najczęściej spotykane wykroczenie drogowe, którego następstwem
z reguły jest „kolizja”, określa art. 86 k.w.19
Polska pomimo tendencji spadkowej (od 2004 r.) liczby zdarzeń drogowych,
nadal przoduje w krajach UE w ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym i w ilości
osób ciężko poszkodowanych. Obraz takiej rzeczywistości wywołany jest przez
wiele czynników. Na pierwszy plan wśród czynników zagrożeń na polskich drogach wysuwają się następujące fakty: lekceważenie przez kierujących i pieszych
przepisów ruchu drogowego, nieodpowiedzialne zachowania kierowców wobec
pieszych użytkowników dróg, nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości i innych
znaków drogowych, brawura szczególnie młodych kierowców, a także prowadzenie
pojazdów silnikowych po spożyciu alkoholu. Taki obraz zagrożeń, odzwierciedlają
zaprezentowane poniżej dane statystyczne.
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach, w stosunku do
innych krajów europejskich, jest wysoce niezadowalający. Pomimo wielu pozytywnych zmian wskutek podjętych działań zaradczych w ostatnich latach, zagrożenie
w ujęciu statystycznym jest nadal zbyt wysokie (statystycznie 15 zabitych na 100 tys.
mieszkańców) to jest prawie 2 razy wyższe niż w krajach wspólnoty europejskiej.
Wiele nieuzasadnionych opinii środowisk motoryzacyjnych podaje, że tak duża
liczba zdarzeń i wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych i rannych
są spowodowane bardzo dynamicznym rozwojem motoryzacji i wzrostu ilości
pojazdów na polskich drogach. Faktem jest, że w ostatnich 15 latach liczba samo-

18. W. Kotowski, Prawo…,s. 67.
19. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. z 2013r. poz. 482 z późn. zm.
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chodów osobowych wzrosła o ponad 100%. Ale w tym samym okresie w innych
krajach np. w Anglii czy Niemczech, wskaźniki wzrostu motoryzacji odnotowano
dwukrotnie wyższe jak w Polsce, przy niższym wskaźniku liczby zabitych na 100
tys. mieszkańców w tych krajach. W znanych statystykach w większości krajów
europejskich, nastąpił stały wymierny spadek liczby wypadków i ofiar pomimo
wzrostu motoryzacji ruchu drogowego. Stąd też wniosek, że wzrostowi liczby samochodów nie musi towarzyszyć wzrost zagrożeń.
Na bazie doświadczeń wielu krajów UE należy stwierdzić, że najbardziej skutecznym i efektywnym rozwiązaniem zmierzającym do zmniejszenia zagrożeń na
polskich drogach jest prowadzenie stałych i systematycznych, opartych na wielu
dyscyplinach (np. edukacji, prawa, nadzoru i inżynierii) działań i środków realizowanych w ramach długofalowego programu poprawy brd.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce należy rozpatrywać m.in. w kontekście krajów Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy pełnoprawnym członkiem tej
wspólnoty już od 1 maja 2004 r. W latach 2001-2012, w krajach Unii Europejskiej,
liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spadła średnio o 45%, w Polsce jedynie o 24%. W 2001 roku śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce
była na tym samym poziomie, co w Belgii i Estonii, lecz niższa niż wskaźniki
dla Grecji, Łotwy, Litwy, Luksemburga i Portugalii. Do 2012 roku sytuacja we
wszystkich wymienionych krajach poprawiła się, natomiast Polska stała się krajem o najwyższym wskaźniku śmiertelności, wynoszącym 110 zabitych na milion
mieszkańców. Średni wskaźnik śmiertelności w Unii Europejskiej wynosi 60. Z tych
danych liczbowych jasno wynika, że w państwach członkowskich UE, które miały
porównywalne wskaźniki śmiertelności, odnotowano postęp, którego nie udało
się osiągnąć w Polsce20.
W czerwcu 2003 roku, Komisja Europejska przyjęła Trzeci Europejski Plan
Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RSAP)21, który zakładał
zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych do 2010 roku w porównaniu z 2001
rokiem. W latach 2001-2010 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła
20.	Raport końcowy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju / Banku Światowego nr
78319, Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce, Washington 2013, s. 9.
21. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm, pobrano 15.042016 r.
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średnio o 43%, lecz wyniki były różne w różnych państwach członkowskich UE:
w czterech z nich liczba ofiar śmiertelnych spadła mniej niż o 30%, w tym w Polsce
spadła o 24%, w 15 państwach członkowskich UE spadki plasowały się w przedziale
od 30 do 50%, natomiast w ośmiu państwach przekroczyły docelowy wskaźnik
redukcji w wysokości 50%. W czasie, gdy w całej Unii Europejskiej średnia liczba
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spadła o 45% w latach 2001-2011,
w Polsce liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w 2011 roku, i w efekcie liczba ofiar
śmiertelnych w latach 2001-2011 spadła tylko o 24%. Tabela 1 obrazuje liczbę
osób zabitych w wyniku wypadków drogowych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej w latach 2010-2011 w porównaniu z rokiem 2001, wraz ze wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych w stosunku do liczby mieszkańców.
Jak wcześniej wspomniano, Polska od roku 2007, jest niechlubnym liderem wśród
państw Unii Europejskiej w ilości liczby zabitych w wypadkach na polskich drogach.
Statystycznie ujmując udział Polski w łącznej liczbie zabitych w odniesieniu do
UE, wynosi aż 14% mimo, że liczba ludności stanowi tylko ok. 8% ludności całej
UE. Ocenia się, że ryzyko utraty życia związanego z poruszaniem się na polskich
drogach jest ponad dwukrotnie wyższe niż średnia europejska w tym względzie,
i ponad aż trzykrotnie wyższe niż u liderów zachodnich w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, np. w Holandii, Szwecji czy w Wielkiej Brytanii. Najczęściej używanym do porównań międzynarodowych wskaźnikiem jest wskaźnik śmiertelności,
oznaczający liczbę zabitych rocznie na 1 mln mieszkańców, który w Polsce wynosił
110 zabitych, przy średnim wskaźniku śmiertelności w Unii Europejskiej, który
wyniósł 60. Z powyższych danych liczbowych jasno wynika, że w pozostałych państwach członkowskich Wspólnoty z porównywalnymi wskaźnikami śmiertelności
odnotowano postęp, jakiego nie udało się osiągnąć w Polsce. Tabela 1 przedstawia
tendencje obrazujące ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej w latach 2010-2011.
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Tabela 1. T
 endencje obrazujące ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w latach 2010-2011

Kraj

Austria

2001

2010

2011

Zmiana %
2010-2011

Zmiana %
2010-2011

Liczba zabitych
w wypadkach
drogowych na 1 mln
mieszkańców
2001

2010

2011

958

552

523

-5,2

-45,4

119

66

62

Belgia

1.486

840

875

+4,2

-41,1

145

77

80

Bułgaria

1.011

755

658

-12,8

-34,9

124

102

88

98

60

71

+18,3

-27,5

140

75

88

1.334

802

707

-11,8

-47,0

130

76

67

Dania

431

255

221

-13,3

-48,7

81

48

40

Estonia

199

78

101

+29,4

-49,2

146

58

75

Finlandia

433

272

292

+7,4

-32,6

84

50

54

Francja

8.162

3.992

3.970

-0,5

-51,4

138

62

63

Niemcy

6.977

3.648

4.002

+9,7

-42,6

85

45

49

Grecja

1.880

1.258

1.087

-13,6

-42,2

172

113

96

Węgry

1.239

740

638

-13,8

-48,5

121

74

64

Irlandia

412

212

186

-12,6

-54,9

107

47

42

Włochy

6.691

4.090

3.800

-7,1

-43,2

125

66

63

Łotwa

558

218

179

-17,9

-67,9

236

97

80

Litwa

706

299

297

-0,7

-57,9

202

90

92

Luksemburg

70

32

33

+3,1

-52,9

159

64

64

Malta

16

15

17

+13,3

+6,2

41

36

41

993

537

661

+23,1

-33,4

68

39

40

Cypr
Republika
Czeska

Holandia
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Kraj

2001

2010

2011

Zmiana %
2010-2011

Zmiana %
2010-2011

Liczba zabitych
w wypadkach
drogowych na 1 mln
mieszkańców
2001

2010

2011

Polska

5.534

3.907

4.189

+7,2

-24,3

145

102

110

Portugalia

1.670

937

785

-16,2

-53,0

163

79

74

Rumunia

2.461

2.377

2.018

-15,1

-18,0

109

111

94

Słowacja

614

353

324

-8,2

-47,2

116

65

60

Słowenia

278

138

141

+2,1

-49,2

140

67

69

5.517

2.478

2.056

-17,0

-62,7

136

54

45

583

266

319

+19,9

-45,3

60

28

34

Wlk. Brytania

3.598

1.905

1.960

+2,8

-45,6

61

31

31

UE ogółem

54.302

31.016

30.110

-2,9

-44,6

113

62

60

Hiszpania
Szwecja

Źródło: Raport końcowy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju/
Banku Światowego nr 78319, Przegląd potencjału w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem drogowym w Polsce, Washington 2013, s. 21.
W Polsce odnotowano dynamiczny rozwój motoryzacji: w omawianych latach
liczba pojazdów radykalnie rosła, natomiast ludność Polski pozostała na stosunkowo stabilnym poziomie. Podczas gdy roczna liczba ofiar śmiertelnych i rannych
w wypadkach drogowych spadała, to liczba zderzeń nieco wzrastała przy stałym
wzroście liczby samochodów osobowych. Dane dotyczące liczbowych zdarzeń
zgłoszonych na policję w wybranych latach przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Liczba kolizji, wypadków drogowych, w stosunku do liczby mieszkańców
i liczby pojazdów
Rok

Zgłoszone
kolizje
drogowe

Liczba
wypadków
drogowych

Liczba
ofiar
śmiertelnych

Liczba
osób
rannych

Liczba
zabitych
na 100 000
mieszkańców

Liczba
samochodów
osobowych
na 1000
mieszkańców

2001

342.408

53.799

5.534

68.194

14

272

2005

401.440

48.100

5.444

61.191

14

323

2009

386.934

44.196

4.572

56.046

12

432

2010

416.075

38.832

3.907

48.952

10

445

2011

366.520

40.065

4.189

49.501

11

451

2012

337.943

37.046

3.571

45.792

9

454

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Sprawozdań Rocznych
Komendy Głównej Policji.
W ostatnim dziesięcioleciu (tabela 3), najwięcej wypadków drogowych i ich
ofiar odnotowano w 2003 roku. Od 2004 roku następował spadek, utrzymujący
się do 2006 roku. W 2007 roku nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar, w latach 2008-2010 zanotowano ponowne spadki, aż do 2011 roku, gdzie zanotowano
ponowny wzrost.
Tabela 3. Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach 2003-2013
Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2003 r. = 100%

Ogółem

2003 r. = 100%

Ogółem

2003r. = 100%

2003

51078

100,0

5 640

100,0

63 900

100,0

2004

51069

99,9

5 712

101,3

64 661

101,2

2005

48100

94,2

5 444

96,5

61 191

95,8
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Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2003 r. = 100%

Ogółem

2003 r. = 100%

Ogółem

2003r. = 100%

2006

46876

91,8

5 243

93,0

59 123

92,5

2007

49536

97,0

5 583

99,0

63 224

98,9

2008

49 054

96,0

5 437

96,4

62 097

97,2

2009

44196

86,5

4 572

81,1

56 046

87,7

2010

38832

76,0

3 907

69,3

48 952

76,6

2011

40065

78,4

4 189

74,3

49 501

77,5

2012

37046

72,5

3 571

63,3

45 792

71,7

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Biuro
Ruchu Drogowego Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013, s. 9
Wśród wielu rodzajów wypadków drogowych przedstawionych w tabeli 4, na
pierwszym miejscu są zdarzenia, które można zakwalifikować do kategorii zderzenie
się pojazdów w ruchu. W tej kategorii odnotowuje się aż 48% wszystkich wypadków.
Kolejne miejsce w tej statystyce, było „najechanie na pieszego” co stanowiło ok.
30%.W przypadku najechania na drzewa, słupy jest to blisko 10% wypadków. Wykres 1 obrazuje tendencje występowania wypadków drogowych w latach 2003-2012.
Tabela 4. Rodzaje zderzeń się pojazdów w ruchu drogowym wg wybranych lat
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Ogółem

100%

Ogółem

100%

Ogółem

100%

2012 r.

100%

2011 r.

Ogółem

2010 r.

100%

Zderzenie
pojazdów
w ruchu

Ogółem

Rodzaj zdarzenia

2009 r.

2005 r.

Wypadki

czołowe

5957

12,4

4888

11,1

4552

11,7

4240

10,6

3786

10,2

boczne

11342

23,6

11568

26,2

10 432

26,9

11166

27,9

10408

28,1

tylne

4 860

10,1

4702

10,6

4220

10,9

4292

10,7

4051

10,9

Wacław Ochota, Piotr Pacuła

Ogółem

100%

2012 r.

100%

12528

28,3

10 974

28,3

10936

27,3

10
042

27,1

na unieruchomiony
pojazd

527

1,1

441

1,0

437

1,1

435

1,1

375

1,0

na
drzewo,
słup

5 520

11,5

3942

9,1

3 074

7,9

3 165

7,9

2952

8,0

na
zaporę
kolejową,
bariery

5

0,0

366

0,8

318

0,8

373

0,9

337

0,9

na
dziurę,
wybój,
garb

65

0,1

66

0,1

70

0,2

64

0,2

70

0,2

102

0,2

177

0,4

149

0,4

162

0,4

166

0,4

2 572

5,3

3 149

7,1

2 553

6,6

2988

7,5

2 934

7,5

598

1,2

691

1,6

682

1,8

685

1,7

557

1,9

1 208

2,5

1580

3,7

1 371

3,5

1559

3,9

1 368

3,7

Wypadek z pasażerem

100%

Ogółem

31,9

Wywrócenie się
pojazdu

Ogółem

100%

2011 r.

Ogółem

15 344

na pieszego

na zwierzę

Inne rodzaje

2010 r.

100%

Najechanie

Ogółem

Rodzaj zdarzenia

2009 r.

2005 r.

Wypadki

Źródło: Opracowanie własne; na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano 15.04.2016 r.
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Wykres 1. Tendencja występowania wypadków drogowych w latach 2003-2012

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Biuro
Ruchu Drogowego Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013, s. 9
Wykres 1 i tabela 3 obrazują, że od roku 2003 wyraźnie zarysowała się tendencja
spadkowa występowania wypadków, mimo że podwoiła się w tych latach ilość pojazdów używanych w kraju. Po dogłębnej analizie sprawozdań Komendy Głównej
Policji wiele wskazuje na to, że ta tendencja będzie nieodwracalna. Bezpośrednią
przyczyną wzrostu w roku 2007 r. ilości wypadków, rannych i zabitych na drogach było wejście Polski do Strefy Schengen, co spowodowało otwarcie granic
poprzez zniesienie kontroli osób przekraczających granice między 22 państwami
członkowskimi Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowała eskalację migracji,
przejawiającą się zwiększonym ruchem tranzytowym przez obszar naszego kraju,
co bezpośrednio wpłynęło na zwiększenie liczby wypadków drogowych, a tym
samym liczby osób poszkodowanych.
Statystykę ofiar wypadków w podziale na zabitych i rannych wg rodzajów zderzeń
się pojazdów w ruchu drogowym przedstawia tabela 5. W kategorii „zabici” spośród najczęstszych rodzajów wypadków drogowych, na pierwszoplanowe miejsce
kwalifikuje się zdarzenia, które zaliczymy do kategorii „najechanie na pieszego”.
Zdarzenia te stanowią 30% wszystkich rodzajów wypadków drogowych. Kolejnym,
często występującym rodzajem wypadku, było „zderzenie się czołowe pojazdów
w ruchu”, które stanowi ok. 21% wszystkich rodzajów zderzeń. Po ok 16,5%wypadków stanowią zderzenia się bokami i najechanie na drzewa i słupy przydrożne.
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Tabela 5. Z
 abici i ranni wg rodzajów zderzeń się pojazdów w ruchu drogowym
wg wybranych lat

Ranni

Zabici

Ranni

Zabici

Ranni

Zabici

Ranni

2012 r.

Zabici

2011 r.

Ranni

2010 r.

Zabici

Rodzaj zdarzenia

2009 r.

2005 r.

Wypadki

Zderzenie
pojazdów
w ruchu

czołowe

1115

10150

850

8 227

776

7654

733

6837

633

6224

boczne

868

15473

738

15659

707

14105

696

14737

600

13622

tylne

306

6417

237

6210

210

5574

229

5703

179

5297

Najechanie

na pieszego

1734

14551

1455

11893

1220

10414

1394

10200

1152

9548

na unieruchomiony
pojazd

36

675

27

552

38

537

29

537

39

503

na drzewo, słup

1025

7855

833

5466

600

4082

688

4088

574

3125

na zaporę
kolejową,
bariery

1

8

43

484

40

401

47

415

47

415

na
dziurę,
wybój,
garb

6

78

5

75

3

82

5

205

1

81

na zwierzę

8

133

7

217

11

175

1

81

5

205

216

3 645

212

4 345

168

3 416

225

3 767

225

3 767

Wywrócenie się
pojazdu

121

Wypadki drogowe w Polsce po roku 2000...

2012 r.
Ranni

Zabici

Ranni

2011 r.
Zabici

2010 r.
Ranni

Zabici

2009 r.
Ranni

Zabici

Zabici

Rodzaj zdarzenia

Ranni

2005 r.

Wypadki

Wypadek z pasażerem

40

774

52

1 007

41

906

6

696

6

696

Inne rodzaje

89

1432

123

1 911

93

1 605

80

1 706

80

1 706

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano 15.042016 r .
W kategorii „ranni” spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na
pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii
„boczne zderzenie się pojazdów”. Takich wypadków statystycznie odnotowuje się
ok. 28,5%. Kolejne w statystycznym ujęciu niechlubne miejsce są zderzenia, które
zakwalifikować można do kategorii ranni z tytułu „najechania na pieszego”, które
stanowią ok. 21% wszystkich rodzajów zderzeń się pojazdów. Ok. 15% wszystkich
rodzajów zderzeń stanowią ranni w „zderzeniu się czołowym pojazdów w ruchu”.
Wśród wielu czynników mających znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego wg kryteriów sprawczych wypadków na linii „człowiek – droga
– pojazd”, bezsprzecznie najważniejszą rolę odgrywa człowiek. To jego postawa
i zachowanie się jako użytkownika dróg, wpływa generalnie na powstawanie większości wypadków drogowych. Inne czynniki zewnętrzne mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Średnio ok 80% wszystkich wypadków pochodzi z winy kierowcy,
a z winy pieszych jest to w omawianych latach średnio ok. 11%22.
Przepisy prawa zapewniają ochronę bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia uczestników ruchu drogowego i innych osób przebywających na drodze lub w jej pobliżu.
Zatem niezachowanie należytej ostrożności o (której mowa w art. 86 k.w.) skutkujące
22.	Opracowanie własne; na podstawiehttp://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano15.042016 r.
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zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wykroczeniem z tego przepisu,
które najczęściej popełniają kierujący pojazdami. Przepis ma zastosowanie do sprawcy
wypadku drogowego, w którym jego uczestnicy odnieśli obrażenia ciała naruszające
prawidłowe funkcjonowanie organizmu na czas nieprzekraczający 7 dni, niezależnie
od wartości uszkodzonego mienia. Taka interpretacja przepisu jest konsekwencją treści
art. 177 k.k., który obowiązuje od 1 września 1998 roku. Chodzi o definicję wypadku
drogowego jako przestępstwa i wykroczenia po likwidacji terminu „poważna szkoda
w mieniu”23. Tabela 6 przedstawia wypadki drogowe i ich skutki według sprawstwa.
Głównymi przyczynami wypadków w analizowanym okresie było:
–n
 iedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
–n
 ieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu,
– nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przejeżdżanie
przejść dla pieszych oraz nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu)24.
Tabela 6. Wypadki drogowe i ich skutki wg sprawstwa

100%

Ogółem

100%

Ogółem

100%

Ogółem

100%

2012 r.

Ogółem

2011 r.

100%

2010 r.

Ogółem

Rodzaj zdarzenia

2009 r.

2005 r.

Wypadki

Wina kierowcy

39730

82,6

35044

79,3

30628

78,9

32188

80,3

30186

81,5

Wina pieszego

7119

14,8

5015

11,3

4427

11,4

4377

10,9

3735

10,1

Wina pasażera

127

0,2

79

0,2

89

0,2

105

0,3

125

0,3

Współwina

902

1,9

677

1,5

557

1,4

609

1,5

508

1,4

Inne przyczyny

215

0,5

3381

7,7

3131

8,1

2786

7,0

2492

6,7

23.	http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html,
pobrano 15.04.2016 r.
24.	http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html,
pobrano 15.04.2016 r.
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100%

Ogółem

100%

2012 r.

Ogółem

2011 r.
100%

2010 r.

2009 r.
100

Ogółem

48093

100%

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Rodzaj zdarzenia

100%

2005 r.

Wypadki

44196

100

38832

100

40065

100

37046

100

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie:http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano 15.04.2016 r.
Najwięcej wypadków kierujący pojazdami powodują w miesiącach: lipiec,
wrzesień i w październiku, średnio ok. 10% wszystkich zdarzeń wypadkowych.
Są to pory roku wzmożonych wyjazdów urlopowych oraz miesiące jesienne, gdzie
wcześnie zapada zmrok, a warunki atmosferyczne i drogowe radykalnie ulegają
pogorszeniu. Przedział czasowy,w którym najczęściej dochodziło do wypadków to
godziny 14.00-19.00, czyli w okresie popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych, między północą a godziną
5.00, co wiąże się ze zmniejszonym ruchem pojazdów.
Tabela 7. Wypadki drogowe według pojazdu sprawcy
Pojazd sprawcy

Wypadki
2005

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

Rower

3213

6,8

1770

5,1

1588

5,2

1854

5,8

1714

5,7

Motorower

578

1,2

1024

2,9

869

2,8

994

3,1

903

3,0

Motocykl

820

1,7

1151

3,3

990

3,2

1160

3,6

994

3,3

Samochód osobowy

29689

61,7

27190

77,6

23559

76,9

24573

76,3

23265

77

Autobus

komunikacji
publiczn.

412

0,8

272

0,8

308

1,0

274

0,9

262

0,9

inny

149

0,3

122

0,3

102

0,3

90

0,3

105

0,3
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Pojazd sprawcy

Wypadki
2005

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

bez
przyczepy

1351

2,8

1678

4,8

1526

5,0

1469

4,6

1385

4,6

z przyczepą

2719

5,6

817

2,3

868

2,8

872

2,7

711

2,4

Ciągnik rolniczy

328

0,6

159

0,5

146

0,5

145

0,5

136

0,5

Pojazd uprzywilejowany

38

0,1

28

0,1

15

0,1

29

0,1

27

0,1

Pojazd przew. mat.
niebezpieczne

11

0,0

b.d.

-

52

0,2

5

0,0

3

0,0

Pojazd wolnobieżny

27

0,1

b.d.

-

3

0,0

27

0,1

25

0,1

Tramwaj, trolejbus

80

0,3

51

0,1

19

0,1

63

0,2

47

0,2

Inny pojazd

50

0,2

170

0,4

112

0,4

93

0,3

120

0,4

Pojazd nieustalony

61

0,1

612

1,7

471

1,5

540

1,7

489

1,6

Samochód
ciężarowy

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie:http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano15.04.2016 r.
W tabeli 8 przedstawiono analizę sprawców wypadków kierujących pojazdami według poszczególnych grup wiekowych dla których Policja prowadzi odrębne statystyki.
Tabela obrazuje, że sukcesywnie i równomiernie od roku 2005 spada w poszczególnych grupach wiekowych ilość wypadków, jak i liczba zabitych w wypadkach w tych
grupach. Największą liczbę sprawców wśród kierujących, zanotowano w przedziale
wiekowym 25-39 lat. W tej grupie zanotowano w analizowanych latach najwięcej
ofiar śmiertelnych wypadków. Dużą liczbę wypadków spowodowali młodzi kierujące
w wąskiej grupie wiekowej 18-24 lata (jest to prawie 21% wypadków powstałych z winy
kierujących). Przyczyną 41,7% wypadków, które spowodowali było niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu, a o ich ciężkości świadczą liczby zabitych w wypadkach
przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia
i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka25.
25.	http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html,
pobrano15.04.2016 r.
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Tabela 8. Sprawcy wypadków – kierujący pojazdami wg grup wiekowych

Zabici

2012
Ilość

2011
Zabici

Ilość

Zabici

2010
Ilość

Zabici

2009
Ilość

Ilość

Grupa
wiekowa

Zabici

2005

Wypadki (ogółem)

0-6

69

2

39

4

34

1

20

0

28

0

7-14

758

18

531

15

497

13

483

13

431

3

15-17

886

81

590

36

519

35

573

45

480

31

18-24

8841

1035

8609

891

7168

724

7261

754

6526

626

25-39

13336

1480

11885

1079

10447

898

10928

946

10192

853

40-59

19049

1095

8493

730

7542

635

7891

685

7572

634

60 plus

5785

528

3095

322

2939

288

3470

343

3524

342

b.d.

–

–

1802

62

1482

39

1562

55

1433

22

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano15.04.2016 r.
Sukcesywnie, znacząco od roku 2005 spadała liczba wypadków w szerokiej grupie
wiekowej 40-59 lat z jednoczesnym spadkiem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Co z kolei dowodzi, że starsi kierowcy są ostrożniejsi, pozbawieni brawury
oraz posiadają większe doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu pojazdów
na drogach publicznych.
Z analiz danych Policji wynika jeszcze bardzo istotna informacja, że oprócz
sprawców wypadków kierujących pojazdami, dużą grupę sprawców wypadków
stanowią piesi – użytkownicy dróg publicznych. W analizowanych latach spowodowali oni od 10 do 15% wszystkich wypadków w tym ok. 17% ze skutkiem
śmiertelnym. W większości ofiarami tych wypadkach byli sami piesi. Najczęstszą
przyczyną z udziałem pieszych było:
– wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – (stanowi to ok.
55% ogółu zdarzeń spowodowanych przez pieszych użytkowników dróg),
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–p
 rzekraczanie drogi w niedozwolonym miejscu – ok 11%,
–w
 ejście na jezdnię zza pojazdu, lub innej przeszkody – ok. 1,5%,
–w
 ejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 9%26.
Analizując przyczyny wypadków z winy pieszych należy zwrócić uwagę na wypadki z powodu stania lub leżenia na jezdni, ponieważ skutki tych wypadków są
najtragiczniejsze, w co 2 takim wypadku zginął człowiek. Zarówno w przypadku
kierujących, jak i pieszych – sprawców wypadków drogowych, to głównie mężczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie ok 67% wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez mężczyzn. Najwięcej wypadków z winy
pieszych oraz najwięcej ofiar śmiertelnych, (41% ogółu zabitych w wypadkach
z winy pieszych) spowodowali piesi w wieku 40-59 lat27. Należy dodać, że najwięcej wypadków piesi spowodowali w miesiącach: listopad i październik. Jednym
z ważniejszych czynników mających wpływ na taki rozkład wypadków należy uznać
w tym okresie panujące złe warunki atmosferyczne, a także szybko zapadający
zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni dla kierujących pojazdami, co
przy braku ostrożności pieszych skutkuje dużą liczbą wypadków.
Wykres 2. Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdów

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie:http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, pobrano15.04.2016 r.

26.	
Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego
Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013, s. 9.
27.	http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html,
pobrano15.04.2016 r.
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Z analizy wypadków, które miały miejsce w omawianych latach można wysnuć
wniosek, że przyczyną wielu wypadków był zły stan techniczny pojazdów. Stwierdzono: braki w oświetleniu (52% ogółu), braki w ogumieniu (21.8%) oraz usterki
w układzie hamulcowym (18.2%).
Najczęściej do wypadków dochodzi w obszarze zabudowanym – 73% wszystkich
wypadków drogowych, a w niezabudowanym 27%.W obszarze zabudowanym
w grupie śmiertelnych ofiar (zabitych) wskutek wypadków śmierć ponosi 46%
uczestników ruchu drogowego, a 70% zostaje rannych.
Do istotnych przyczyn wypadków drogowych należy dodać wypadki, do których
dochodzi z powodu nietrzeźwości kierujących i pieszych użytkowników dróg. Wykres 3 przedstawiailości wypadków z udziałem nietrzeźwych w latach 2003-2012.
Wykres 3. Wypadki drogowe z udziałem nietrzeźwych w latach 2003-2012

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji,
Biuro Ruchu Drogowego Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013, s. 68.
Sukcesywnie od roku 2003 zmniejsza się liczba wypadków z udziałem osób nietrzeźwych. To prawdopodobnie skutek surowych konsekwencji dla nietrzeźwych
kierowców oraz kampanii medialnych skierowanych do społeczeństwa na temat
ostrzeżeń i skutków wsiadania za kierownicę w stanie spożycia lub po spożyciu alkoholu. Analizy dostępnych materiałów dokumentujących zdarzenia z nietrzeźwymi
kierowcami dowodzą, że nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: soboty (20%) i niedziele (19%). Niewątpliwie
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wpływ na to ma fakt wyjazdu na weekend pod koniec tygodnia, jak i w inne dni wolne
od pracy, sprzyjają one wielu spotkaniom, imprezom towarzyskim, podczas których
nadużywany jest alkohol. W te dni zazwyczaj zwiększa się liczba uczestników ruchu
pod wpływem alkoholu. W trakcie doby kulminacyjny jest przedział pomiędzy godzinami 1600 a 2300. W tym czasie dochodzi do ponad 54,4% wszystkich wypadków
z ich udziałem. Rozkład godzinowy wypadków z udziałem nietrzeźwych pokrywa
się z ogólną tendencją ich występowania. W godzinach, gdy wystąpiła kulminacja,
w co siódmym wypadku ginął człowiek. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali
w analizowanym okresie ponad 9% ogółu wypadków, w których zginęło 13% wszystkich zabitych, a rannych pozostało 9%osób z ogółu rannych. Najliczniejszą grupę (ok.
7,7%) nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Następną
grupą nietrzeźwych użytkowników stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści (7%).
Analizując strukturę wiekową nietrzeźwych sprawców kierujących, należy zwrócić
uwagę na grupę 18-24 lata (przedział siedmioletni), gdzie odnotowano znaczny odsetek wypadków chociażby w porównaniu do grupy 25-39, gdzie przedział wiekowy
obejmuje 15 lat. Najwięcej wypadków nietrzeźwi kierujący powodowali w miesiącach
letnich, szczególnie w lipcu (12,2%). Jest to spowodowane tym, że jest to okres urlopowy, jest większa swoboda, odbywa się więcej imprez towarzyskich, jak również
plenerowych28. Główne przyczyny wypadków kierujących w stanie nietrzeźwości to:
– nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
– nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu,
– nieprawidłowe wyprzedzanie,
– nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,
– jazda po niewłaściwej stronie drogi.
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych to:
– nieostrożne wtargnięcie na jezdnię przed jadącym pojazdem,
– przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
– stanie, leżenie na jezdni29.

28.	
Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego
Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013, s. 67.
29. Tamże, s. 72.
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Od dnia 15 grudnia 2000 r. już samo kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego nie jest wykroczeniem z art. 87 k.w., lecz
przestępstwem z art. 178a k.k. W myśl określonych zasad osoba, która prowadzi
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym będąc w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a § 1 k.k.).
Jeżeli sprawca określonego czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 §
2 k.k. popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
albo dopuścił się określonego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przepis w tej postaci
obowiązuje od 1 lipca 2010 r. Odpowiedzialności o połowę łagodniejszej podlega
osoba, która będąc w którymkolwiek z wymienionych wyżej stanów, prowadzi inny
niż mechaniczny pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie
ruchu. Wobec sprawcy tego czynu może być wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (art. 178a § 2 k.k.). Przepis w tej
znowelizowanej postaci obowiązuje od 4 września 2010 r.30
Naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego są karane. Szczegółowy
zakres regulacji kar za naruszania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdziemy w Kodeksie Karnym i Kodeksie wykroczeń. Każde odstępstwo od zasad
uregulowanych komentowaną ustawą jest zdarzeniem drogowym, wśród których
wyróżniamy zdarzenia bez skutkowe i skutkowe. Z kolei zdarzenia bez skutkowe
mogą stanowić zarówno wykroczenia drogowe, jak i przestępstwa drogowe. Podobny podział występuje w klasyfikacji zdarzeń skutkowych. Dzielimy je na kolizje
i wypadki. Kolizje stanowią wykroczenia, a wypadki przestępstwa. Naruszenie
dyrektyw ustawy, które godzą w podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwagi na określone skutki jest przestępstwem ujętym w rozdziale XXI
k.k. pn. „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji” (art. 173-180

30.	Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018.
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i art. 355 k.k.). Najczęściej spotykane wykroczenie drogowe, którego następstwem
z reguły jest „kolizja”, określa art. 86 k.w. Naruszenie kodeksu ruchu drogowego
godzące w podstawowe zasady bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego jest
wykroczeniem, o którym mowa w rozdziale XI k.w. pt. „Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” (art. 84-98 k.w.)31. Postępowanie
z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego określa Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r.32
Zdarzenia na drogach (wypadki, kolizje) angażują pracę wielu służb państwowych i samorządowych. Nasze media szeroko informują o wypadkach i o skutkach
w zakresie ilości zabitych i rannych. Jednak w pogoni za sensacyjną informacją
zapominają wyodrębnić choćby krótką notkę, że wypadki drogowe – niezależnie
od strat osobowych i traumatycznych przeżyć ofiar wypadków oraz rodzin tych
ofiar – powodują też olbrzymie koszty, ponoszone przez nas wszystkich, przez całe
społeczeństwo. Każdego dnia wypadki drogowe angażują wiele zespołów straży
pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji i służby drogowej, a w dalszej kolejności
lekarzy oraz rehabilitantów. Potem zatrudnieni są w wyjaśnianiu przyczyn i znajdowaniu oraz ocenianiu winnych kolejne zespoły policjantów, prokuratorzy i cały
aparat sądowniczy. Ponadto skutkiem wypadków są przecież zniszczenia – niezależnie od uczestniczących w wypadkach samochodów – przeróżnych dóbr materialnych, a także uderzonych przez pojazdy elementów wyposażenia dróg, takich
jak lampy przydrożne, bariery, znaki i sygnalizatory drogowe, wiaty przystankowe
itp. Usunięcie takich przeróżnych uszkodzeń wymaga pracy odpowiednich ekip
oraz niezbędnych nowych elementów.
W szeregu krajów koszty wynikające z wypadków drogowych są oceniane i analizowane, a także mają wpływ i związek z podejmowanymi działaniami na rzecz
podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych krajach. W niektórych krajach ocenia się łączne koszty, powodowane przez wypadki drogowe, także w procentach PKB danego kraju. I tak: Szwecja 2,7%, Norwegia 2,3%, RFN 2%, Belgia
2,6%, USA – 4,6%. Według informacji z Parlamentu Europejskiego oceniono, że

31. W. Kotowski, Prawo…, s. 63.
32.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012r. poz. 488).
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łączny koszt wypadków drogowych w całej Unii sięga rocznie 180 bilionów euro
tj. ok. 2% unijnego PKB (dane za rok 2007)33.
Tabela 9. Roczne koszty wypadków drogowych ogółem w latach 2002-2012 w cenach bieżących

Rok

Roczne koszty
ofiar
śmiertelnych

Roczne koszty
rannych

Roczne koszty
strat materialnych
wypadków
drogowych

Roczne koszty
wypadków
drogowych

2002

5 363 756 691

9 708 147 642

1 871 247 613

16 943 151 946

2003

5 593 864 264

9 526 517 149

1 968 532 492

17 088 913 905

2004

6 015 208 243

10 301 727 604

2 033 470 164

18 350 406 011

2005

6 420 538 227

10 374 012 544

2 008 936 334

18 803 487 105

2006

6 389 294 273

10 417 696 985

2 026 499 764

18 833 491 022

2007

7 239 198 356

11 778 381 733

2 219 154 550

21 236 734 640

2008

7 545 426 861

12 267 320 955

2 262 304 392

22 075 052 208

2009

6 944 553 804

11 734 228 879

2 084 164 752

20 762 947 435

2010

5 974 923 419

10 498 068 598

1 857 171 220

18 330 163 237

2011

6 571 736 261

11 607 109 742

1 953 404 322

20 132 250 325

2012

4 822 742 626

12 219 293 713

2 123 672 504

19 165 709 000

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Biuro
Ruchu Drogowego.
Straty społeczne i ekonomiczne, powstałe wskutek spowodowanych wypadków
drogowych ocenia się w Polsce na ponad 30 miliardów złotych rocznie. Roczne
koszty wypadków drogowych przedstawia powyższa tabela.

33.	S. Gołębiowski, Koszty wypadków drogowych, Biuletyn Informacyjny ITS, 2:2008,z. 2 (26),
Dwumiesięcznik Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008, s. 27.
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Istnieją jeszcze tzw. pośrednie koszty ekonomiczne, przejawiające się utraconym
produktem krajowym brutto oraz niezrealizowaną konsumpcją wskutek przedwczesnego zgonu oraz czasowej niezdolności do pracy rannych w wypadku34.
W Polsce, mimo spadku liczby zdarzeń drogowych przy jednak stałym wzroście
liczby pojazdów, stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do innych
krajów, nie tylko europejskich, jest zdecydowanie niezadowalający i wymaga wielu
działań na rzecz jego gruntownej poprawy.

Podsumowanie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jedną z najważniejszych kwestii społecznychw Polsce iUnii Europejskiej – wypadki drogowe generują ogromną liczbę ofiar
i koszty materialne liczone w miliardach euro rocznie.
Przypomnijmy, że Komisja Europejska określiła kierunki polityki bezpieczeństwa
ruchu drogowego do 2020 roku, której celem jest zmniejszenie o 50% liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych poprzez utworzenie wspólnego obszaru brd.
Jednym ze strategicznych celów działań w czasie najbliższej dekady jest poprawa
edukacji i szkolenia uczestników ruchu, szczególnie kierowców. Bezpieczeństwa
ruchu drogowego jest także kluczowym elementem Białej Księgi dotyczącej polityki
transportowej na lata 2010-2020, ponieważ zmniejszenie liczby ofiar wypadków
drogowych decyduje o poprawie całego systemu transportowego oraz zaspokojeniu
potrzeb i oczekiwań obywateli i przedsiębiorców w tym zakresie.
Chociaż w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych w UE zmniejszyła się niemal o połowę, inicjatywy w zakresie technologii, egzekwowania przepisów i edukacji oraz poświęcenie specjalnej uwagi
szczególnie zagrożonym użytkownikom dróg będą kluczowe dla dalszego radykalnego ograniczenia liczby ofiar35. Jednym z działań służących wyeliminowaniu
ofiar śmiertelnych na drogach jest skoncentrowanie się na szkoleniu i edukacji
wszystkich uczestników ruchu.
34.	A. Jaździk-Osmólska (red.), Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci
dróg w Polsce, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zakład Ekonomiki, Warszawa 2013, s. 3.
35.	Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska, Bruksela
2011, pkt 3. 1. 40.
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Istniejące programy edukacyjne są adresowane głównie do młodszych dzieci
i często wykorzystują do swoich celów konkursy lub podobne techniki, natomiast
nie rozwijają potrzebnych dzieciom umiejętności. W szczególności dotyczy to
bardzo małych dzieci, które nie są grupą najwyższego ryzyka. Brak jest programów
edukacyjnych zwiększających świadomość na temat bezpieczeństwa na drogach dla
starszych dzieci, młodzieży przed osiągnięciem wieku uprawniającego do otrzymania prawa jazdy, kierowców samochodów oraz motocyklistów, motorowerzystów
i rowerzystów oraz rodziców. Wiele organizacji rywalizuje ze sobą, aby zapewnić
edukację w przedszkolach i szkołach przy braku widocznej koordynacji takich
działań. Wzywają one do wprowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego
w szkołach, twierdząc, że obecnie właściwie nie są one prowadzone, podczas gdy
w programie nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
jest zawarta wiedza na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, chociaż jest ona
podzielona w ramach różnych przedmiotów. Brak jest jednak wyraźnego powiązania pomiędzy dostarczanymi przez różne instytucje materiałami dydaktycznymi dla
uczniów, a zapotrzebowaniem na nie. Niejasna jest logika powiązania materiałów
z etapami nauczania oraz brakuje odpowiedniego związku prowadzonych działań
edukacyjnych z rzeczywistym bezpieczeństwem na drogach. Czasami bezpieczeństwo ruchu drogowego jest nauczane przez nauczycieli pełnych najlepszych intencji,
lecz nieskutecznych pod względem pedagogicznym, którzy nie rozumieją dostatecznie potrzeb swoich uczniów. Ponadto wyniki programów nauczania w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego nie są oceniane pod kątem skuteczności36.
Aby zahamować negatywne zjawiska wywołane egoistyczną, krótkowzroczną
działalnością człowieka, należy radykalnie zmienić dotychczasowy sposób nauczania – uczenia się, nadać mu inną treść, przebudować jego zakres i organizację,
wyznaczyć nowe cele, inaczej usytuować wśród czynności zabezpieczających ludzki
byt. Jednym z głównych wyzwań dla edukacji dwudziestego pierwszego stulecia
powinno być zapobieganie zagrożeniom oraz patologiom społecznym, między

36.	Informacja dla Komisji Europejskiej dotycząca krajowych działań w zakresie ITS przewidywanych na kolejny okres pięciu lat, zgodnie z art. 17 ust. 2 dyrektywy 2010/40/UE, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2012, s. 48.
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innymi występującym w ruchu drogowym, w tym agresji, egoizmowi, brakowi
szacunku dla prawa i norm społecznych.

Streszczenie
Wypadki drogowe w Polsce po roku 2000. Przyczyny, skutki, konsekwencje
W artykule przedstawiono analizę najistotniejszych z punktu widzenia kształtowania właściwej praktyki rozstrzygnięć wypracowanych na kanwie zdarzeń drogowych, będących następstwem naruszenia określonych norm bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Autorzy wskazują, na wybranych przykładach w tabelach i wykresach
rodzaje popełnianych wykroczeń i błędów oraz sposoby ich unikania. Artykuł zawiera analizę najistotniejszych z punktu widzenia kształtowania właściwej praktyki
rozstrzygnięć wypracowanych na kanwie zdarzeń drogowych (katastrofa, wypadek), będących następstwem naruszenia określonych norm bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Artykuł wskazuje także na sposób uniknięcia błędów, których należy
się wystrzegać, będąc użytkownikiem pojazdu i uczestnikiem ruchu drogowego
w życiu codziennym.
Słowa kluczowe: kolizja, wypadek drogowy, katastrofa, sprawca, poszkodowany.

Summary
Road accidents in Poland after 2000. Causes, effects, consequences
The article presents an analysis of the most important from the point of view of development of good practices settlements developed on the canvas of road accidents,
arising from a breach of specific road safety standards. The authors demonstrate on
selected examples in tables and charts and types of offenses committed errors and
ways to avoid them. The article contains an analysis of the most important from
the point of view of development of good practices settlements developed on the
canvas of traffic events (disaster, accident), arising from a breach of specific road
safety standards. Article also shows how to avoid the mistakes you should avoid
being a user of the vehicle and participant in traffic in everyday life.
Keywords: collision, road accident, catastrophe, perpetrator of the accident, injured in accident.
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I Ogólny Zjazd Byłych Legionistów w Krakowie
w 1922 roku i legioniści z Odrzykonia
Robert Zawisza1

Wstęp
Demobilizacja polskiej armii przeprowadzona po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką w sposób szczególny dotknęła żołnierzy Legionów Polskich, wśród których bardzo liczną grupę stanowiła młodzież inteligencka. W przekonaniu, że ich
ofiara i czyny przyczyniły się do odzyskania niepodległości, oczekiwali należytego
ich traktowania w wolnej Polsce. Tymczasem rzeczywistość okazała się wielce
rozbieżna z ich oczekiwaniami. Przyszło im zmierzyć się z trudem adaptacji do
codziennego życia w warunkach braku odpowiedniej pracy. Sytuacja ta stworzyła
podwaliny do podjęcia inicjatywy organizacji środowiska legionowego. Jesienią
1919 roku z inicjatywy Zdzisława Kwiecińskiego zostało utworzone w Krakowie
Stowarzyszenie byłych Legionistów i Bratnej Pomocy byłych Żołnierzy Armii Polskiej. Natomiast dwa lata później we wrześniu 1921 roku zwołano pierwszy zjazd
delegatów Związku Strzeleckiego, a w październiku tegoż roku powstał Wileński
Związek byłych Legionistów Polskich. Ostatecznie w dniu 15 lipca 1922 roku w Krakowie zawiązał się Komitet Obywatelski Obchodu 6 sierpnia, w którego skład weszli:
redaktor Adolf Szyszko-Bohusz, Stanisław Barzykowski oraz Zdzisław Kwieciński.
Również w innych miastach powstały podobne komitety, a końcem lipca 1922 roku
zorganizowano zjazdy wojewódzkie, które wybrały swoich delegatów na planowany
zjazd. Pierwszy raz w Polsce niepodległej Zjazd Legionistów odbył się w dniach 5-7
sierpnia 1922 roku w Krakowie w ósmą rocznicę wymarszu kadrowej kompanii.
W czasie zjazdu podkreślono, iż „6 sierpnia 1914 roku Strzelcy wyruszyli w bój za
tę Polskę – 6 sierpnia 1922 roku legioniści proklamowali przejście do pracy pokojowej”2. Poniżej postaram się w pierwszej kolejności przedstawić przebieg tego zjazdu,
a następnie przybliżyć sylwetki dwóch Odrzykoniaków, którzy znaleźli się w gro-

1.	Mgr Robert Zawisza, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Geneza Związku Legionistów Polskich – http://blogpress.pl/node/20132,pobrano 16.05.2016 r.
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nie delegatów na zjazd tj.: ks. ppłk Józefa Panasia kapelana II Brygady Legionów
Polskich oraz Jana Pawła Urbanka żołnierza I Brygady I Pułku Ułanów Legionów
Polskich, który z tego tytułu w środowisku lokalnym uzyskał przydomek „Legion”.

Przebieg I Ogólnego Zjazdu Byłych Legionistów
Sobota 5 sierpnia 1922 r.
Program tego dnia składał się z dwóch części: przedpołudniowej, czyli przyjazdu
Naczelnika Państwa i uczestników zjazdu oraz wieczornej rozpoczynającej się
o godz. 20:00 w salach Starego Teatru zwanej Wieczornicą Legionową z udziałem
Komendanta Józefa Piłsudskiego. Wstęp na wieczornicę odbywał się tylko za okazaniem karty uczestnictwa, a koszty posiłków i napojów pokrywał każdy uczestnik
we własnym zakresie.
W wydanym okolicznościowym pamiętniku ze zjazdu czytamy: Już od godziny
ósmej wieczór zapełniała się sala Starego Teatru uczestnikami zjazdu, których liczba
przekroczyła teraz trzy tysiące. Zapanował nastrój niezwykle serdeczny, jako że po
długiem niewidzeniu spotykali się starzy towarzysze broni; prawdziwie braterskim przywitaniom i okrzykom nie było końca. O godzinie dziewiątej wieczór przybył Naczelnik
Państwa, witany długotrwałemi okrzykami. Prowadzony przez posła Wł. Tetmajera
oraz mistrza ceremonji profesora dr Stanisława Weinera, zajął naczelnik miejsce przy
stole głównym, przy którym zasiedli także minister spraw wojskowych jenerał Sosnkowski, wojewoda dr Gałecki, generałowie Roja, Rydz-Śmigły, dr Krzemiński, Osiński
i Minkiewicz, wiceprezydenci miasta Rolle i dr Bobrowski, posłowie Dąbski, Daszyński,
Filipowicz, dr marek, Klemensiewicz, Moraczewski i Waszkiewicz, z pań zasłużonych
w pracy Ligi Kobiet p. Weicher-Szymanowska, dr Markowa, p. Błotnicka, i p. Steinowa.
Całą salę, galerję i obszerny westybul zajęli byli legioniści. Gdy przebrzmiały uroczyste
tony poloneza Ogińskiego, wykonanego przez orkiestrę wojskową, podjęli legjoniści swoją
sztandarowa pieśń „Hej strzelcy wraz”, poczem powstał zdemobilizowany generał Bolesław Roja i powitawszy Naczelnika-Wodza przemówił imieniem zdemobilizowanych
legjonistów, obecnych na zjeździe i tych, którzy przybyć nie mogli3.
3.	Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik Zjazdu w Krakowie w dniach 5,6 i 7 sierpnia 1922 w ósmą
rocznicę wymarszu Strzelców na bój o Niepodległość Ojczyzny – Nakładem Byłych Legionistów
Polskich z roku 1914-1918 w Krakowie, 1992, s. 22-23, https://polona.pl/item/5044530/1/ –
pobrano 05.05.2016 r.
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W czasie tego spotkania przemówienie trwające ponad godzinę wygłosił również sam Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Odniósł się w nim m.in. do swoich
osobistych przeżyć, trudu i wysiłku przy podejmowaniu strategicznych, obarczonych ogromnym ciężarem odpowiedzialności decyzji w warunkach ciężkiej walki
z wrogiem, a także niekiedy wobec sprzeciwu własnego społeczeństwa. Jak czytamy
w cytowanym pamiętniku, przemówienie to było swego rodzaju spowiedzią przed
podwładnymi. „Całe przemówienie Komendanta, zwrócone do pierwszych Jego żołnierzy, miało charakter serdecznej spowiedzi wodza i nauczyciela przed podkomendnymi i uczniami, którzy pierwsi Mu zaufali i za Nim poszli, a było przeznaczone
dla zebranego koła słuchaczy, przed którymi zapragnął wyjaśnić niejedna osobistą
i wspólną tragiczną kolizję, zarazem uwypuklić polsko-państwowa podstawę swego
działania. Spowiedź Komendanta wygłoszona w gronie Jego bliskich w tonie swobodnym i serdecznym, czasem mocnym i dobitnym, czasem na pół-żartobliwym,przyjęli
słuchacze-legjoniści z głębokiem wzruszeniem i prawdziwą wdzięcznością. Po wygłoszonem przemówieniu Naczelnik Państwa sam żartobliwem zwróceniem się do
swych żołnierzy wezwał do wesołej zabawy. Dokoła stołu przy którym siedział skupiło
się mnóstwo legionistów, cisnących się do ukochanego „Dziadka”, który swobodnie
gwarzył ze swymi kochanymi „chłopcami”, kładąc przytem swój podpis na kartach
uczestnictwa, tłumnie Mu podawanych przez zebranych. Po godzinie jedenastej Naczelnik państwa opuścił salę, wyniesiony na ramionach legionistów, wieczornica zaś
rozbita na poszczególne grupy brygadowe i miedzy-brygadowe, wśród ochoczego
nastroju, pod „relutońskiem” zwołaniem „niema śmierci na leguna”, przeciągnęła
się do późnej godziny, dopóki wczesny wymarsz, szlakiem marszówki z 6 sierpnia
planowany z Oleandrów na godzinę trzecią, nie przerwał serdecznej zabawy4.
Niedziela 6 sierpnia 1922 r.
Obchody tego dnia rozpoczęły się w miejscu i o godzinie w której osiem lat wcześniej
6 sierpnia 1914r. 1 Kompania Kadrowa wyruszyła na bój o wolność Polski. Krakowskie Oleandry, godz. 3 nad ranem, nawet pogoda taka jak osiem lat wcześniej,
formujące się grupy strzelców i legionistów, licznie zgromadzona publiczność i ta
sama trasa wymarszu – to wszystko stworzyło niemalże idealny klimat tamtego
4. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik…, s. 23.
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historycznego dnia. W cytowanym pamiętniku czytamy bardzo szczegółowy opis
tej szczególnej części obchodów: Tuż przed godz. 3 nad ranem zajechał sygnalizowany trąbką strzelecka samochód, wiozący naczelnika Państwa i min. Sosnkowskiego.
Dalszymi samochodami przybyli wojewoda dr Gałecki, szef sztabu gen. Sikorski, gen.
Rydz-Śmigły, gen. Osiński, gen. Minkiewicz, świta Naczelnego Wodza oraz delegacje
oficerskie oddziałów garnizonu krakowskiego. Po przeglądzie kadrówki przez Komendanta, odczytał kierujący uroczystością kom. obw. Kraków – miasto zw. strzel. pułk. Olszyna-Wilczyński dwa pamiętne rozkazy Piłsudskiego, jeden rozkaz dotyczący połączenia Drużyni Zw. Strzeleckich w obliczu nadchodzących wypadków, drugi skierowany do
wyruszającej na front kadrówki. Po odczytaniu tych historycznych dokumentów padła
komenda i kadrówka wśród mżącego deszczu ,tak jak 6 sierpnia 1914 roku z pieśnią na
ustach „Raduje się serce, raduje się dusza…” wyruszyła w nakazanym kierunku przez
Kawiory do Michałowic. Tysiąc kroków za nimi maszerowały pozostałe kompanje
i bataljony Zw. Strzeleckiego. Naczelnik Państwa pomaszerował pieszo z oddziałami
kilka kilometrów, poza Kraków. O świcie oddziały czołowe strzelców osiągnęły dawny
kordon graniczny, gdzie zauważyły bramę triumfalną, wzniesioną przez mieszkańców
okolicznych wsi. Przed brama powitała strzelców ludność tamtejsza, straż pożarna
ochotnicza oraz banderja włościańska, złożona z 70 jeźdźców i orkiestry włościańskiej.
Po przemówieniach naczelnika gminy, nauczyciela tamtejszego i innych, odpowiedział
kom. Malski, poczem ludność miejscowa ugościła serdecznie przybyłych strzelców. Po
śniadaniu i wypoczynku nastąpił powrót strzelców do Krakowa5.
W programie Zjazdu była zaplanowana Msza Św. polowa na Błoniach, ale z powodu niesprzyjającej aury została przeniesiona do kościoła garnizonowego św. Piotra.
Przed kościołem ok. godz. 11., przybyłego na nabożeństwo Józefa Piłsudskiego
powitały oddziały góralskiego Związku Strzeleckiego z Podhala, które oddały mu
hołd oraz delegacje straży ogniowej i skautek z Zawiercia. Po zakończeniu nabożeństwa Komendant Piłsudski udał się na Błonia, gdzie odbył się przegląd przybyłych
oddziałów strzeleckich i legionowych. Przy dźwiękach dwóch orkiestr przedefilowały
przed Komendantem bataliony Zw. Strzeleckiego. Po oddziałach Związku Strzeleckiego
przemaszerowali członkowie zjazdu b. legionistów, sformowani w oddziały wedle przynależności do dawnych brygad legionowych, witanych serdecznie przez Komendanta6.
5. Tamże, s. 24.
6. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik …, s. 25.
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Kolejnym punktem programu był obiad polowy na Błoniach, jak się dowiadujemy z pamiętnika zjazdowego, menu tego obiadu było następujące : Po przeglądzie
przeszedł Naczelnik otoczony tysiącznym tłumem do Parku Jordana, gdzie w rozbitym
namiocie przy drewnianym stole zasiadł do żołnierskiego obiadu, złożonego z zupy,
kawałka mięsa, komiśnego chleba i czarnej kawy. Naczelnik Państwa spożywszy
obiad z wojskowej menażki blaszaną łyżką rozpoczął pogawędkę z legionową bracią.
Następnie, Komendant żegnany przez rozentuzjazmowaną publiczność, opuścił krakowskie Oleandry i udał się do Starego Teatru na otwarcie zjazdu byłych
legionistów. Sala Starego Teatru zgromadziła blisko cztery tysiące uczestników
zjazdu. Bardzo szczegółowo został opisany w cytowanym pamiętniku wystrój owej
sali oraz wymienieni z imienia i nazwiska zaproszeni goście. W głębi sali podjum
przykryte czerwonym suknem; na tle sztandarów, wśród zieleni i ustawionych w kozły karabinów, widniał biust Komendanta, dłuta prof. Laszczki. Z generałów jako
goście przybyli: gen. Osiński, Rydz-Śmigły, Minkiewicz, gen. K. S. Dr. Krzemiński,
wśród uczestników zdemobilizowanych gen. Roja i pułkownik Belina. W pierwszych
rzędach zajęli miejsce wojewoda Dr. Gałecki, rektor Dr. Estreicher, wiceprezydenci m.
Krakowa inż. Rolle i Dr. Bobrowski, prezydent m. Łodzi Rzewski i w. i.7
O godz. 13:00 otwarcia Zjazdu dokonał były oficer legionów, artysta malarz prof.
Wincenty Wodzinowski, który w imieniu Komitetu Zjazdowego powitał wszystkich
gości oraz uczestników zjazdu. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił
główny cel zgromadzenia: Zjechaliśmy się dzisiaj z całej Polski, aby związać się
w jedno towarzystwo i wspólnemi odtąd siłami wedle najlepszej naszej woli pracować nad utrwaleniem odzyskanej państwowości, nad ustaleniem ładu i porządku
w naszej Ojczyźnie8.
Następnie prof. Wodzinowski zaproponował do prezydium zjazdu następujące osoby: posła Dąbskiego, dr Kaplickiego, dr Konopackiego, ob. Struga i posła
Waszkiewicza. Podane kandydatury zebranie przyjęło jednogłośnie, powołując
jednocześnie do składu prezydium prof. Wodzinowskiego. Z kolei poseł Jan Dąbski przyjmując przewodnictwo powołał na sekretarzy zjazdu następujące osoby:
F. Gwiżdża, dr Z. Kwiecińskiego, dr K. Polakiewicza, dr S. Szczerskiego, red. T.

7. Tamże.
8. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik …, s. 26.
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Święcickiego oraz J. Walentę. W pierwszych słowach swojego przemówienia wezwał
zebranych do uczczenia pamięci oraz oddania hołdu poprzez trzykrotny okrzyk
„Cześć!”,tym, którzy polegli w walce o niepodległość Ojczyzny. W dalszej części
swojego wystąpienia poseł Dąbski nakreślił cztery główne niejako zadania, cele,
nazywając je „troskami” dla których należy powołać do życia organizację byłych
legionistów. Mówił między innymi tak: A teraz zastanówmy się co robić w przyszłości. Chodzi o to, aby ta wspólnota, która podjęliśmy wtedy, gdy było najciężej Polsce,
nie zatraciła się. Aby do tej duchowej wspólnoty, która istnieje i istnieć będzie, nadać
pewną organizacyjną wspólnotę, aby stworzyć pewien związek, który będzie symbolem zorganizowania się tych, którzy zostali zapomniani, których dzisiaj prawie nikt
nie wspomina. Musimy te zapomniane, cierpiące jednostki wynieść z niedoli i pomóc
im. To będzie właśnie pierwsza troska naszej organizacji. Druga troska to zajęcie
się ich rodzinami. Wstyd i ból pali lica każdego uczciwego człowieka, kiedy widzi,
że ci legioniści, którzy walczyli o Niepodległość Ojczyzny, są dziś niejednokrotnie
pucybutami na dworcach, a niejednokrotnie dostają nawet karty żebracze. To jest
wstyd! Usunąć ten powód do wstydu – to obowiązek organizacji legionowej, która
powinna pamiętać o tych swoich braciach, a także o ich rodzinach niejednokrotnie
zapomnianych. Trzecim wielkim naszym obowiązkiem będzie stworzenie pewnej
organizacji, która by odpowiadała temu duchowi braterstwa, który w Legionach się
wytworzył na podstawie przeżytych dni ciężkich. Jaką formę to przybierze, dzisiaj
jeszcze nie można powiedzieć, jednak jestem przekonany o tem, że jeżeli by wszyscy
stali się rzetelnymi pomocnikami, to współpraca ta może wydać wielkie rezultaty,
w pierwszym rzędzie humanitarne w stosunku do pozbawionych zarobku i możności
jakiegokolwiek zarobkowania, a następnie w stosunku do ich rodzin. Wreszcie musimy
się zająć tymi, którzy gdzieś leżą daleko w mogiłach, a śladu po nich nie zostało. Jeżeli
w całym świecie dla bohaterów Wielkiej Wojny buduje się pomniki, jeżeli żołnierz
nieznany, ten najbiedniejszy, bo on zginął i trawa na jego grobie porosła, jeżeli ten
żołnierz nieznany doczekał się pomników we Francji, Anglji, Ameryce i innych krajach, to jest obowiązkiem pierwszego żołnierza polskiego, jakim jest polski Legjonista,
pamiętać o grobach znanych i nieznanych. To będzie uczczenie ich pamięci i to będzie dowodem, że o tych, którzy razem z nami pracowali, a którzy się nie doczekali
światła Niepodległości, umiemy pamiętać. Oto są najważniejsze zadania, które my
tutaj zgromadzeni powinniśmy przeprowadzić. Chodzi o stworzenie braterstwa ta-
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kiego, jakie wśród nas panowało w czasie Wielkiej Wojny. Chodzi o to, aby się nie
zatraciła ta wspólnota, która się zawiązała w chwilach najcięższych, bo w chwilach
niebezpieczeństwa i śmierci. Trzeba, aby ludzie, którzy z sobą zżyli się w najcięższych
i najtragiczniejszych czasach tę wspólnotę dźwigali na dalsze życie. Jestem przekonany
o tem, że jeżeli w sercu każdego Polaka będzie palił się ten płomień, organizacja nasza
będzie wielka, potężna i skuteczna w dwóch głównych dziedzinach, które reprezentuje
hasło legionowe: niepodległości i organizacji9.
W tych słowach przemówienia posła Jana Dąbskiego zawiera się nie tylko idea
powołania do życia stowarzyszenia byłych legionistów, ale przede wszystkim został nam ukazany obraz ducha głębokiego patriotyzmu, solidarności i braterstwa,
zakorzenionego wśród byłych legionistów. W dalszej części obrad odbyły się mowy
powitalne wygłoszone przez przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń
zaproszonych na zjazd oraz przedstawicieli wojska i władz państwowych. Kiedy
zakończono wygłaszanie mów powitalnych, przystąpiono do referatów tematycznych, dotyczących myśli przewodniej zorganizowanego zjazdu. Jak dowiadujemy
się z cytowanego pamiętnika zjazdowego, pierwszy referat tematyczny o stanie
psychicznym byłego legionisty i zadaniach jego w obecnej chwili wygłosił ob. Andrzej
Strug, który powiedział m.in.: Młodzież legionowa kształtując duszę w czasie swej
służby, wyniosła stamtąd zaprawienie się do pracy społecznej i ofiarność; zalety te
pozwoliły jej po wejściu w szeregi armji polskiej pozostać dzielnymi żołnierzami na
froncie, wytrwałymi pracownikami na tyłach , teraz po zrzuceniu munduru muszą
legioniści zająć swe stanowiska i z taka sama energią, jaka ich cechowała w czasie
walk o niepodległość Polski, muszą pracować dla utrwalenia Polski demokratycznej.
Były legjonista zakrzyczany, lżony przez obóz przeciwników, a zmagający się przytem
po zdemobilizowaniu z ciężkimi warunkami bytu musi się teraz ocknąć i stanąć do
warsztatu pracy. (…) Każdy jednak legjonista musi pamiętać, że twórczą siłę swej
ideologji i ducha swego musi utwierdzać własnym trudem i własnym charakterem,
zdecydowana i męską postawą wobec tego wszystkiego, co należy do świata ciemności;
śmiałość inicjatywy i zdolność nawet ryzyka, zdolność realizacji idei w czynie, musza
cechować każdego prawego żołnierza z pod znaku Legjonów. Następnie przystąpiono
do dyskusji w której głos zabrali m.in.: ob. Szczerski, Chomicz, Makowski oraz
9. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik …, s. 27.
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mec. Paschalski. Po ich wystąpieniu o godz. 17., przewodniczący zjazdu zamknął
obrady, przenosząc dalszy ciąg dyskusji na dzień następny10.
Poniedziałek 7 sierpnia 1922 r.
W tym dniu obrady wznowiono o godz. 10:00. Otwarcia zebrania dokonał prof.
Wodzinowski, a jako pierwszy głos zabrał gen. Roja, który zwrócił szczególną uwagę
na potrzebę uwieńczenia Zjazdu powołaniem do życia wielkiej organizacji legionowej, której głównym celem będzie wspólna, pożyteczna, państwowo-twórcza praca.
Uchwalono również na wstępie, że dyskusja nad referatami odbędzie się po wysłuchaniu wszystkich wystąpień. Pierwszy w tym dniu referat dotyczący organizacji
związku stowarzyszeń byłych legionistów, wygłosił ob. Rudolf Radzyński, w którym
przedstawił propozycję utworzenia samorządowych stowarzyszeń, a następnie
zjednoczenia ich w ogólny centralny związek. Dokonał on również prezentacji
projektów statutu i programu pracy. Drugi referat „o opiece nad inwalidami Legionistów Polskich” wygłosił płk dr Kołłątaj, który mówił m.in.: Pomocy udziela im się
przez wypłatę rent inwalidzkich, obdzielania ziemią, udzielanie koncesji trafikarskich,
itp. Wszystko to jest mało, jednak rząd dać więcej nie może; (…) Znaczny ciężar
musi przejść na społeczeństwo, w tym tez kierunku musi iść działalność związku
byłych legionistów (…) My, którzyśmy widzieli jak umierali ojcowie, nie złorzecząc
idei, w imię której ginęli, nie możemy być spokojnymi widzami, gdy dzieci poległego
bohatera, a naszego towarzysza broni, nie mogą otrzymać należytego wykształcenia
i wychowania, a dusza ich nieraz rozwija i kształtuje się wśród mętów społecznych.
W sercu okaleczałego towarzysza broni może zrodzić się gorycz, gdy został zapomniany w nędzy, on, który wiernie służył wraz z nami wspólnym ideom. Ta słuszna
gorycz jest podatnem podłożem, na którym mogą wyrosnąć chwasty, wyzyskane
przez wrogów tej idei, dla której poświecił on swe zdrowie i życia radość. Obowiązek
zarówno względem ofiar wojny, bliskich naszemu sercu, jak również względem Ojczyzny wskazuje tutaj drogę. Musimy iść do nich z szybką pomocą, pomocą braterską,
z pomocą która nie może być odepchnięta przez najbardziej wrażliwe jednostki11.

10. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik …, s. 28-34.
11. Tamże, s. 34-35
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Z ostatnim czwartym referatem wystąpił pochodzący z Odrzykonia ks. ppłk
Józef Panaś. Ze względu na tę wyjątkową postać Legionów Polskich, a również ze
względu na miejsce pochodzenia, pozwolę sobie przytoczyć w całości treść jego
wystąpienia. W pamiętniku zjazdowym czytamy: Na estradzie stanął popularny
kapelan Legionów ks Józef Panaś, powitany długo niemilknącemi okrzykami i wygłosił
odczyt, który poniżej prezentujemy:
OPIEKA NAD GROBAMI LEGJONISTÓW POLSKICH
Legjonista polski, to żołnierz, który od dzieciństwa marzył o walce za niepodległość
Ojczyzny, który na pierwszy zew, gdy tylko zabłysnął promień nadzieji, mimo budzących się wątpliwości, stanął do szeregu, aby wśród orężnych zmagań się narodów
bagnetem dobijać się o swoje prawa. Szczęśliwszy od swoich poprzedników, legjonista
dzisiejszy doczekał się celu swych marzeń, zobaczył na własne oczy Polskę wolną
i niepodległą i żyje w niej życiem wolnego obywatela. Ale wielu naszych braci „padło
wśród zawodu” i zasłało swojemi kośćmi całą Polskę, od bessarabskiej granicy, aż po
błoto pińskie i bory litewskie, kędy dziś biegnie wschodnia granica Polski, od podnóża tatrzańskiego, aż po słoneczną Warszawę. W czasie istnienia Legionów jako takie
tj. od roku 1914-1918 było w Legjonach 40.000 ludzi, którzy tworzyli 6 pułków
piechoty, 2 pułki ułanów i 1 pułk artylerji, oddziały techniczne, zakłady sanitarne,
gospodarcze i wreszcie biura wojskowo-propagandowe. Była to stosunkowo bardzo
mała ilość ludzi, bo w tym samym czasie poszczególne pułki austrjackie np. czysto
polski pułk krakowski Nr. 13, lub przemyski pułk Nr. 45 zjadały również po 40.000
ludzi, więc tyle, ile 9 pułków legjonowych razem – a zauważyć należy, że w legionach
polskich Małopolanie stanowili 75%, królewiacy 15%, ślązacy 5% – a resztę tworzyli rodacy ze wszystkich krańców świata od Domaszku do San Francisko – od Petersburga do Paryża. Jeszcze korzystniej dla Legjonów przedstawia się ta sprawa, jeżeli
weźmiemy pod uwagę na podstawie listy strat i wykazów metrykalnych ilościowy
procent zabitych w Legjonach, a w pułkach polskich armji zaborczych. Otóż przeciętnie pułki austrjackie w czasie wojny wykazują 5000 ludzi poległych na froncie
i zmarłych w szpitalach wskutek trudów wojennych. Natomiast lista strat Legjonów,
po jej skorygowaniu i metryki śmierci wykazują niespełna 2000 ludzi poległych na
froncie i zmarłych w szpitalach. Jeżeli przypuścimy, że wśród „zaginionych” znajduje się duży procent poległych, a nadto, ze nie mamy dokładnej ewidencji legionistów,
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zmarłych w szpitalach austrjackich, to i tak nasze straty w zabitych nie przeniosą
2500 ludzi, a więc połowę mniej, niż ich stracił czysto polski pułk Nr. 13. Czy wiec
można stwierdzić, ze Legjony były marnowaniem polskiej krwi? Czem należy tak
małą stosunkowo ilość strat tłumaczyć? Komendant austrjackiego szpitala wojskowego w Nowym Targu Dr. Dąbrowski, w broszurze „Walka o rekruta polskiego”,
przypisywał to bardzo małej wartości strategicznej Legjonów, twierdząc, że wartość
bojowa pułku i sukcesy strategiczne mierzą się szybkością ścierania się materiału
ludzkiego. A więc według tejże „nowotarskiej” zasady strategicznej w czerwcu roku
1916, czwarta armja austrjacka, straciwszy pod Łuckiem przeszło 60.000 ludzi, odniosła przeszło sto razy większy sukces strategiczny, aniżeli Piłsudski, który przy
pomocy Legjonów zaryglował powstałą lukę, straciwszy przytem 400 ludzi. Powodem
małych strat, a wielkich sukcesów legionowych pułków było to, że każdy oficer legjonowy cenił życie każdego żołnierza tak, jak swoje własne, a wszelkie nadużycia pod
tym względem były surowo karane. Pomijając to, że żołnierz, pełniący służbę dla
jakiejś idei, zawsze jest 10 razy więcej wart od żołnierza bez żadnej idei. Legjony
małą ilość strat zawdzięczają zawsze tej okoliczności, że posiadały przeważnie inteligentną młodzież – a więc nie trzeba było nigdy posługiwać się masą, bo w najkrytyczniejszych wypadkach wystarczała niezbyt gęsta tyraliera. Wśród pułków legjonowych procentowo co do ilości ludzi i czasu pułku, najwięcej ludzi stracił pułk 4,
następnie 3, 2, 1, 5, 2 ułanów, 1 art., 1 ułanów. Cmentarzyska legjonowe, stosownie
do historycznej linji walk dzielą się na cmentarzyska I i II brygady, tudzież wspólne
cmentarze na Wołyniu. Zacznę od II Brygady, gdyż cmentarze te sa mi lepiej znane.
Pierwsze pobojowiska pod Mołotkowem, Nadwórną itd. są już zupełnie uporządkowane, dzięki Komitetowi opieki nad grobami 3 pułku Legjonówi miejscowemu Komitetowi opieki w Nadwórnej, który utworzyłem przy energicznej pomocy ks. Soryca. I tak skromne, lecz trwałe, bo z kamieni i żelaza zbudowane pomniki,
imponujące swą wielkością stoją w Pasiecznej i Naewórnej, nadto stoi piękny pomnik
kamienny dzięki pomocy p. Matkowskiego w Mołotkowie, nadto pomniki kamienne
w Zielonej i Rafajłowej. W Sołotwinie i Bohorodczanach stoją dębowe krzyże, a przekonałem się, że ludność miejscowa także pamięta o polskich bohaterach, pielęgnując
kwiaty na ich grobach. Jak się przedstawiają groby legionistów po stronie węgierskiej
(obecnie czeskiej i rumuńskiej) nie można na razie się dowiedzieć z powodu trudności granicznych. Podobne trudności przedstawia sprawa grobów na bukowinie in

149

I Ogólny Zjazd Byłych Legionistów...

pograniczu besarabskim, gdzie krwawiła się druga brygada w r. 1915 i 1918. Grobów
z walk grupy gen. Zielińskiego, która przebiła się z Kirlibaby do Śniatyna i Kołomyji
w lutym 1915 roku, już w czerwcu tegoż roku odszukać nie mogłem. Istnieją natomiast
i to dość dobrze utrzymane cmentarze z walk majowych w Czerniowcach, Łużanach
(dziś Luleni), Mamajowcach (Mamajeszti), a wreszcie w Rarańczy, gdzie istnieje
największy w ogóle cmentarz legjonowy, zawierający blisko jedną piątą wszystkich
grobów legionowych. Leżą tam między innymi uczestnicy słynnej szarży pod Rokitną, uczestnicy ofensywy na dzikie pola w czerwcu 1915, polegli w długich, a zaciętych
walkach pozycyjnych tegoż roku, a wreszcie ci którzy padli w walce drugiej brygady
z wojskami austrjackiemi po traktacie brzeskim dnia 15 lutego 1918. Na cmentarzu
tym byłem w r. 1919 już za panowania rumuńskiego. Część grobów, szczególnie z ostatniej walki z wojskami austrjackiemi jeszcze rozrzucona po polach pomiędzy Mahalą a Rarańczą. Na cmentarzu groby się również zapadają, jedynie w pośrodku trzyma się dobrze wielki dębowy krzyż postawiony przez 3 pp. z napisem: „My krew
i życie niesiemy w dań, Tylko Ojczyzno z grobu wstań!” Cmentarze pierwszej brygady z walk w roku 1914 i 1915 w Królestwie i Małopolsce są przeważnie w zapomnieniu. Groby pod Łowczówkiem, umieszczone na wspólnym austriackim cmentarzu
przedstawiają się nie najgorzej, ale w innych miejscowościach, gdzie ich jest po kilka,
trudno je już odszukać. Pod Klementowem istnieje podobno trwały kamień pomnik,
natomiast nad Nidą, pod Laskami, Konarami, Kozinkiem, Józefowem – groby się
zapadają i grozi im zupełne zniknięcie z powierzchni ziemi. Piękny cmentarz legjonowy pod Jastkowem przy drodze prowadzącej z Lublina do Lubartowa, gdzie krwawił się 4 pułk razem z I brygadą, czeka dotychczas na to, by się dzielni czwartacy
nareszcie nim zajęli. Podobnie w zupełnym zapomnieniu są groby pod Kamionką,
gdzie ludność polska tak entuzjastycznie powitała legionistów, którzy flankowym
uderzeniem uratowali miasteczko przed zupełnem spaleniem przez Moskali i przymusowa ewakuacja. W pogrzebie poległych brało udział całe miasteczko, ale jak się
na drugi rok dowiedziałem, groby tych, co polegli w czasie ataku na miasto, a zostali pochowani przez oddziały na polu, zostały na wiosnę zaorane, a wyorane szczątki
bohaterów włóczyły po polach psy, dopóki legioniści nie zajęli się pozbieraniem drogich szczątek. Grobów z walk nad Rośną i Wysokiem Litewskiem, na skraju puszczy
białowieskiej nie można zupełnie odszukać. Na Wołyniu największy cmentarz legjonowy istnieje w Wołczecku, gdzie stoi również piękny krzyż dębowy postawiony przez
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II Brygadę z napisem podobnym jak pod Rarańczą. Poszczególne krzyże nagrobne
już się w r. 1920 powoli zaczęły walić. Duży cmentarz znajduje się także pod Kostjuchnówką, na lewo od Polskiej Góry, gdzie krwawiły się kolejno prawie wszystkie
pułki legjonowe. Na cmentarzu tym 3 pp. postawił piękną kaplicę, która jednak w lipcu 1916 została przez rosyjski „kuferek” rozbita, przyczem znaczna część zwłok została z grobów wyrzucona. Cmentarz pod Optową 4 pp. utrzymał się dotychczas;
cmentarze w Jabłonce Większej, Sewerynówce, pod sławnymi kukłami są w zupełnym
zaniedbaniu. Cmentarz pod Koszyszczami został częściowo uporządkowany dzięki
prywatnej inicjatywie p. Szumskiej. Pod Tumanem, Gruziatynem, Czartoryskim –
groby zanikają zupełnie i dziś trudno je odnaleźć, podobnie także w Cerkówce i pod
Bolne Miedwierze. Utrzymały się natomiast ziemne mogiły, usypane w r. 1916
w Gródku, Sitowicach, Jezjornej (krzyż na mogiłach 4 pp. postawiony przez chor.
Klarsfelda), tudzież nad Stuchodem u podnóża sławnej coty 182. Trudno naturalnie
w ramach krótkiego referatu wyliczyć wszystkie cmentarzyska legionowe, bo ich jest
kilka setek, trudniej utrzymać dokładną ewidencję, w jakim stanie się znajdują, a może
najtrudniej zdobyć odpowiednie fundusze, by każdy grób przyprowadzić do przyzwoitego stanu, któryby choć w minimalnej części odpowiadał wielkości poświęcenia
bohatera-legjonisty, który nawet w chwili śmierci zapomniał o ojcu, o rodzinie, a pytał: czy będzie Polska? Musimy stanąć wobec zimnej prawdy. Polska jest zobowiązana traktatem wersalskim do utrzymania wszystkich grobów wojennych na swojem
terytorium – a jest ich około 3-4 miljony. Na uporządkowanie każdego grobu trzebaby dzisiaj około 10.000 Mkp., co daje w sumie miliardy, któreby zdolne były do
reszty zniszczyć nasze siły finansowe. Wobec tego opieka nad grobami musi spaść
przede wszystkiem na rodziny poległych, a także i na kolegów, których oszczędziła
kula nieprzyjacielska. Powstały również stowarzyszenia, mające za cel opiekę nad
grobami. Jako pierwsze stowarzyszenia powstały we Lwowie: „Straż mogił polskich
bohaterów”, która niedawno ograniczyła swoja działalność wyłącznie do Lwowa,
oraz „Stowarzyszenie polskiego żałobnego krzyża w Warszawie”, które jednak zaledwie egzystuje, tak, że istnieje niebezpieczeństwo, iż podobnie jak poszły w niepamięć
dawne nasze pobojowiska (dziś historyk z trudnością tylko może odszukać właściwy
teren bitwy choćby pod Racławicami, czy Ostrołęką, bo nie ma tam żadnego znaku
świadczącego o doniosłej przeszłości), tak i w obecnych czasach, społeczeństwo znużone wojną, zapomni wkrótce o tych, których poświeceniu zawdzięcza wolność, a może
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i swój dobrobyt. W opiece nad grobami naszych kolegów musimy jednak głównie
liczyć na własne siły i każdy z nas przede wszystkiem we własnej okolicy powinien
zając się grobami legionistów, a także choćby najskromniejszym grobem powinien
się przyczynić do budowy kilku przynajmniej trwalszych pomników legionowych.
W tym celu proponuje – aby:
– w zarządzie głównym stowarzyszeń legjonistów polskich utworzono specjalna
sekcje opieki nad grobami legionistów,
– aby Zarząd główny zajął się zbieraniem funduszów na postawienie przynajmniej
trzech pomników, a to na Polskiej Górze w Rańczy i w Krakowie w Oleandrach,
gdzie powinien stanąć według projektu Komendanta pomnik postawiony „nieznanemu legioniście”12.
Jak czytamy dalej w pamiętniku zjazdowym referatu wygłoszonego przez ks.
Panasia wysłuchano w głębokim skupieniu, któremu towarzyszyły obudzone przez
prelegenta rzewne wspomnienia. Natychmiast po wygłoszonej mowie kapelana
II Brygady, jak podaje ów pamiętnik, pani Maria Rogozińska była sanitariuszka
legionowa, zadeklarowała, że w okresie dwóch lat będzie co miesięcznie dokonywać
wpłat do Związku w wysokości 5000 marek na rzecz opieki nad grobami byłych
legionistów. Referat ks. Panasia był ostatnim referatem wygłoszonym podczas Zjazdu, po którym przystąpiono do dyskusji nad wszystkimi wygłoszonymi referatami.
W wyniku tej ożywionej dyskusji powołano do życia Związek Stowarzyszeń Legionistów Polskich z siedzibą w Warszawie zrzeszający wszystkie istniejące i mające
powstać lokalne Stowarzyszenia Legionowe. Nakreślono również cele i kierunki
działania dla Zarządu Głównego Związku oraz Stowarzyszeń lokalnych. Podjęto
szereg uchwał i wniosków dotyczących opieki nad byłymi legionistami, ich rodzinami, budowy pomników upamiętniających poległych w walkach o niepodległość
oraz opieki nad grobami żołnierzy legionów i wiele innych wniosków natury organizacyjnej i ekonomicznej13.
Realizację podjętych uchwał powierzono Zarządowi Głównemu, na czele którego
stanął prezes Jan Dąbski oraz jego zastępców Karola Polakiewicza i Ludwika Waszkiewicza. Na sekretarza powołano Feliksa Gwiżdża, a na skarbnika Władysława

12. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik …, s. 35-39.
13. Zob. Pierwszy Zjazd Legionistów. Pamiętnik …., s. 39-44.
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Chmielewskiego, któremu powierzono zadanie opracowania statutu organizacji.
Przedstawiony przez niego do zatwierdzenia statut został odrzucony z powodu
pierwotnej nazwy organizacji (Związek Stowarzyszeń Legionistów Polskich). Dla
przedstawionej formuły wymagana była akceptacja uchwał założycielskich i legalizacja wszystkich dotychczas istniejących już w terenie stowarzyszeń. Wobec tego
postanowiono zmienić nazwę organizacji na Związek Legionistów Polskich, co
gwarantowało jedną osobowość prawną, a jednocześnie nie wymagało zgody lokalnych stowarzyszeń legionistów. Ostatecznie w dniu 15 stycznia 1923 roku Związek
Legionistów Polskich został wpisany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
do rejestru Stowarzyszeń i Związków. Zgodnie z zatwierdzonym statutem podstawowym zadaniem Związku było zorganizowanie legionistów w celu prowadzenia
dalszej zbiorowej pracy nad utrwalaniem bytu Rzeczypospolitej oraz jej rozwojem
w kierunku demokratycznym w oparciu o obowiązującą konstytucję. Zadaniem
organizacji było udzielanie wsparcia swym członkom oraz ich rodzinom. Członkami Związku Legionistów Polskich mogli zostać legioniści i obywatele polscy,
którzy w latach 1914-1918, jako żołnierze brali udział w walkach o niepodległość
Polski, złożyli deklarację ideową poddając się prawom i obowiązkom zapisanym
w statucie oraz zostali przyjęci przez władze organizacji. Do Związku LP nie mogli
natomiast należeć wojskowi będący w czynnej służbie, jak również funkcjonariusze
Policji Państwowej. Najmniejszą jednostkę organizacyjną Związku Legionistów
Polskich mógł stanowić oddział, obejmujący swym zasięgiem jeden lub kilka powiatów oraz liczący nie mniej niż 20 członków. Oddziały z danego województwa
tworzyły okręg, natomiast władzę okręgu stanowiły: zjazd wojewódzki delegatów,
zarząd wojewódzki i wojewódzka komisja rewizyjna. Natomiast władzę naczelną
organizacji tworzyły analogicznie: Zjazd Walny Delegatów, Zarząd Główny (wybieranych był na okres jednego roku przez walny zjazd w liczbie 12 członków)
i Główna Komisja Rewizyjna. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania
ZLP miały pochodzić z wpisowego, składek członkowskich , darowizn oraz dotacji przyznanych przez władze rządowe, lub inne organizacje społeczne. Według
statutu jednym z przewodnich celów było organizacji miało być z jednej strony
udzielanie wsparcia swym członkom i ich rodzinom, z drugiej inspirowanie wśród
społeczeństwa działań na rzecz realizacji „ideologii legionowej”. Największa liczba
zwolenników aktywnego włączenia się ZLP w działalność polityczną była wśród
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członków oddziału warszawskiego. Zaangażowanie się ich w kampanię wyborczą
na rzecz Unii Narodowo-Państwowej, spotkało się z protestem Zarządu Głównego, który zakazał udzielania poparcia konkretnym partiom politycznym. Wielu
członków ZLP kandydowało w wyborach do parlamentu z różnych list partyjnych, począwszy od PPS, poprzez PSL-Wyzwolenie do PSL-Piasta. Po wyborach,
wielu z nich zdobyło mandaty poselskie. W wyniku tej sytuacji w dniu 10 grudnia
1922 roku na ogólnopolskim zjeździe delegatów został powołany nowy Zarząd
Główny, którego prezesem wybrano Antoniego Stefanowskiego14.

Legioniści z Odrzykonia
Ks. ppłk Józef Panaś
Józef Panaś ur. się 25.11.1887 r. w Odrzykoniu pod Krosnem, w rodzinie chłopskiej.
Po skończeniu gimnazjum w Przemyślu,
wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. W 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym podjął posługę wikarego
w Dublanach, a następnie katechety w Dobromilu. Związał się wówczas z ruchem
ludowym i wstąpił do PSL-u. Jednocześnie,
obok bpa Władysława Bandurskiego, należał
do najaktywniejszych patronów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Działał także aktywnie w paramilitarnych Drużynach
Bartoszowych. W rodzinnej wiosce założył
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy od Ognia. Przed wybuchem I wojny światowej
wyjechał do Niemiec, gdzie prowadził duszpasterstwo wśród polskich robotników.
Kiedy rozpoczęła się I wojna światowa, ks. Panaś powrócił do Sanoka i wstąpił do
Legionu Wschodniego, w którym sprawował obowiązki podoficera prowiantowego, a potem kapelana. Po rozwiązaniu Legionu Wschodniego walczył w 3 pułku
piechoty II Brygady legionów polskich. W sierpniu 1915 r. został szefem refera14. Geneza Związku Legionistów Polskich, http://blogpress.pl/node/20132, pobrano 16.05.2016 r.
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tu spraw duszpasterskich przy Komendzie Legionów, a rok później superiorem.
W latach 1914-16, wraz z legionami przeszedł cały szlak bojowy. W walkach pod
Kostiuchnówką został ranny. W grudniu 1916 r. ks. Panaś odwiedził żołnierzy
polskich w obozach jenieckich w Niemczech. W lutym 1918r., podczas przebijania
się II Brygady przez front, został internowany przez Austriaków. Podczas procesu
został oskarżony o zdradę państwa, za co groziła kara śmierci. Wolność odzyskał po
rozpadzie Austro-Węgier, jesienią 1918 r. Powróciwszy na ziemie polskie kierował
w listopadzie obroną Przemyśla przed Ukraińcami, a następnie organizował pomoc
dla walczącego Lwowa. Za czynny bojowe został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i czterema Krzyżami Walecznych. W II Rzeczypospolitej ks. ppłk Panaś
pełnił funkcję dziekana Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. W maju
1926 r. ostro potępił zamach majowy Józefa Piłsudskiego, za co został przeniesiony
w stan spoczynku. W 1927r. wznowił aktywną działalność w PSL „Piast”, stając się
jednym z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa. W 1930 r. został
członkiem rady naczelnej stronnictwa. W tym samym roku został redaktorem
naczelnym „Gazety Grudziądzkiej”. Z powodu ostrych, antysanacyjnych wypowiedzi prasowych miał kilka rozpraw sądowych. W 1931r., po zjednoczeniu ruchu
ludowego w Stronnictwo Ludowe, został członkiem jego Rady Naczelnej. 7 lat
później wszedł do Komitetu Wykonawczego stronnictwa. Był jednym z głównych
ekspertów gospodarczych ruchu ludowego. W 1936r. zorganizował manifestację
chłopską w Nowosielcach, a rok później strajk chłopski w kieleckim i Małopolsce.
W okresie międzywojennym Ks. Panaś założył Spółdzielnię Obrotu Spożywczego
„Dostawa”, był członkiem Zarządu Głównego i kapelanem Związku Hallerczyków,
zasiadał w Zarządzie Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. Opublikował także
liczne artykuły na tematy gospodarcze, postulując w nich spółdzielczość i walkę
z pośrednikami. Akademicki Związek Młodzieży Ludowej, w dowód uznania jego
zasług dla młodzieży wiejskiej, nadał mu honorowe członkostwo. Kiedy wybuchła
II wojna światowa ks. Panaś przebywał we Lwowie. Po wkroczeniu do miasta wojsk
sowieckich zaangażował się w działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ. Wszedł
w skład powstałego we Lwowie Komitetu Społeczno-Politycznego. W marcu 1940 r.
został aresztowany przez NKWD. Ks. ppłk Józef Panaś został zamordowany przez
NKWD w kwietniu 1940 r. Nie wiemy gdzie i w jakich okolicznościach trafiła go
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zdradziecka kula15. Więcej informacji na temat ks. Józefa Panasia podaje Tadeusz
Nawrocki w Zeszycie Odrzykońskim Nr 8/2001, Ksiądz pułkownik Józef Panaś
1887-1940.
Jan Paweł Urbanek ps. Legion
Jan Urbanek syn Józefa i Marianny z d. Nawrockiej (drugiej żony Józefa), urodził się
25.01.1896 r. w Odrzykoniu. Posiadał troje
rodzeństwa siostry: Cecylię, Karolinę i Salomeę oraz rodzeństwo przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca (z Marianną z d. Guzek
córką Wojciecha i Agnieszki z d. Jucha),
siostrę Annę i trzech braci: Franciszka,
Stanisława i Władysława, którzy opuścili
kraj i wyjechali do USA.W pamięci rodziny
zachowało się niewiele informacji z okresu
służby Jana w legionach polskich. Wiadomo
jedynie, że na początku I wojny światowej
przybył do niego dwuosobowy patrol wojskowy z zadaniem wcielenia Jana do armii
Austro-Węgier. Jan sprzeciwił się tym zamiarom, gdyż chciał pójść do legionów
polskich. Panie poruczniku ja go zastrzelę! – powiedział żołnierz patrolu. Niewiele
brakło do nieszczęścia, ale wkrótce zgodnie ze swoim pragnieniem Jan rozpoczął
służbę wojskową w legionach. Wiadomo, że brał udział w działaniach wojennych
i dwukrotnie był ranny. Raz dostał się do niewoli rosyjskiej ale na krótko. Szybko
wykorzystał powstałą okazję, uciekł z niewoli i wrócił do legionów. Służył i walczył
tam, gdzie los rzucił jego jednostkę, między innymi w Brzeżanach i w wielu innych
rejonach na Ukrainy. Zachował się dokument świadczący, że był żołnierzem 1 pułku
ułanów 1 Brygady Legionów Polskich. Nie udało się ustalić, czy brał udział w innej
wojnie toczącej się w latach 1920-1921. Zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 9.11.1931 roku został odznaczony Krzyżem Niepodległości „za

15.	KATOLICY.EU, http://katolicy1844.republika.pl/kapelani%20wojskowi/Panas.htm , pobrano
02.06.2016 r.
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pracę w dziele odzyskania niepodległości”, a dokument o jego przyznaniu podpisał
Przewodniczący Komitetu Krzyża i medalu Niepodległości Józef Piłsudski oraz
Sekretarz Generalny Komitetu Wacław Jędrzejewicz. Brał udział w zjazdach byłych
legionistów polskich w latach 20. i 50. XX wieku o czym świadczą zachowane zdjęcia
i jeden dokument.W czerwcu 1924 ukończył Szkołę Rolniczą w Suchodole. Przez
jakiś czas pracował jako zarządca majątku rolnego na Wołyniu. W 1931 roku ożenił
się z Marią z d. Folta (*1895 – ok.1984), która wcześniej przez kilkanaście lat żyła
i pracowała w USA. Przejął gospodarstwo rolne po ojcu i dalsze swoje losy związał
z Odrzykoniem – miejscem swojego urodzenia i młodości. Miał troje dzieci: syna
Kazimierza (ok. 1933 – ok. 1938) oraz dwie córki: Zuzannę (ok. 1935 – ok. 1964)
i Zofię (1937). Zmarł w Krośnie w dniu 21.06.1954 roku o godz. 23:30 (na podstawie
informacji z Urzędów Stanu Cywilnego w Wojaszówce i Krośnie).

Podsumowanie
Mimo upływu blisko stulecia oraz trudnych chwil dla Związku Legionistów Polskich, organizacja ta nie zaprzestała swojej działalności. Po wybuchu II wojny
światowej Związek Legionistów Polskich dekretem generalnego gubernatora Hansa
Franka został zdelegalizowany, jednakże, wbrew często pojawiającym się w różnych
opracowaniach błędnym informacjom, nie zaprzestał swojej działalności, działając
pod konspiracyjną nazwą „Grupa Oleandry”. Od końca lat 60. lub od początku
lat 70. środowisko legionowe w Krakowie reaktywowało nieformalnie Związek
Legionistów Polskich. W dniu 6 sierpnia 1974 grupa ok. 100 legionistów wybrała
przez aklamację na prezesa honorowego Związku gen. Mieczysława Boruta-Spiechowicza. Funkcję prezesem pełnił w latach 70. mjr Józef Herzog a nieformalnym kapelanem Związku był o. Adam Studziński. Związek organizował uroczyste
msze święte w dniach: 19 marca (urodziny Józefa Piłsudskiego), 12 maja (rocznica
śmierci Marszałka), 6 sierpnia (rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej) oraz 11
listopada (Święto Niepodległości). Członkowie Związku spotykali się na dorocznych „opłatkach” w refektarzu OO. Dominikanów w Krakowie, zwykle z udziałem arcybiskupa Karola Wojtyły. Legioniści sprawowali także opiekę nad Kryptą
Marszałka Piłsudskiego na Wawelu. Dnia 19 marca 1990 roku, ówczesny minister
spraw wewnętrznych RP uznał prawomocną decyzją za nieważne wcześniejsze
delegalizacje związku. Tego samego roku w dniu 3 sierpnia, przywrócony został
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wpis Związku do rejestru stowarzyszeń, jednocześnie sąd zatwierdził historyczny
Statut Związku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Zjazdu Delegatów Związku Legionistów Polskich oraz potwierdził ciągłość prawną Związku
od dnia jego powstania. Sąd Wojewódzki w Krakowie wpisał do rejestru stowarzyszeń stowarzyszenie pod nazwą Związek Legionistów Polskich z jego główną
siedzibą w krakowskim Muzeum Czynu Niepodległościowego przy Alei 3 Maja
7. Obecnie pomimo, iżstowarzyszenie odwołuje się do tradycji Związku Legionistów Polskich, nie jest jednak jego kontynuatorem prawnym, a jedynie nowym
stowarzyszeniem o takiej samej nazwie, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
w 2009 roku. W dniu 2 czerwca 2007 podczas uroczystego zebrania władze Związku
ogłosiły rozpoczęcie 90. roku nieprzerwanej służby ZLP dla Państwa Polskiego16.

Streszczenie
I Ogólny Zjazd Byłych Legionistów w Krakowie w 1922 roku i legioniści
z Odrzykonia
Artykuł ten ukazuje nie tylko okoliczności i przebieg zjazdu w wyniku którego
powołano do życia Związek Legionistów Polskich z siedzibą w Warszawie, nakreślając w statucie jego cele i zadania, ale również sylwetki dwóch żołnierzy Legionów Polskich, rodaków odrzykońskich, którzy walczyli o Polskę Niepodległą
i dane im było uczestniczyć, jako delegatom w Pierwszym Zjeździe Byłych Legionistów Polskich w Krakowie w 1922 roku. Przedstawione sylwetki legionistów: ks
ppłk Józefa Panasia kapelana II Brygady Legionów Polskich i Jana Pawła Urbanka
żołnierza I Brygady I Pułku Ułanów Legionów Polskich, zasługują na szczególne
uznanie i pamięć, przede wszystkim w środowisku lokalnym z którego się wywodzą. Ponadto artykuł ukazuje obraz ducha głębokiego patriotyzmu, solidarności
i braterstwa, zakorzenionego wśród byłych legionistów oraz ich troskę nie tylko
o byłych legionistów, będących w trudnej sytuacji życiowej, ale również o rodziny
poległych legionistów.
Słowa kluczowe: Legiony Polskie, Związek Byłych Legionistów Polskich, Zjazd
Legionistów, ks. ppłk Józef Panaś, Jan Urbanek, Odrzykoń.

16.	Związek Legionistów Polskich – https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Legionist%C3%B3w_Polskich – stan na dzień 07.06.2016 r.
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Summary
First General Congress of Former Legionnaires in Cracow in 1922 and legionaries from Odrzykon
This article shows not only the circumstances and course of the convention by which
established the Association of Polish Legionnaires based in Warsaw, outlining the
statute’s goals and objectives, but also the silhouettes of two soldiers of the Polish
Legions, compatriots from Odrzykoń who fought for Poland, the Independent
and data they could participate as delegates in the first Congress of Former Polish
Legionnaires in Cracow in 1922. The silhouette of Legionnaires: priest lieutenant
colonel Joseph Panas chaplain Second Brigade of the Polish Legions and John Paul
Urbanek Brigade of the I Cavalry Regiment of the Polish Legions, deserve special
recognition and memory, especially in the local environment from which they
originate. Furthermore, the article shows a picture of the spirit of deep patriotism,
solidarity and fraternity, rooted among the former legionaries and their concern
not only about the former legionnaires, who are in a difficult situation, but also
the families of fallen legionnaires.
Keywords: Polish Legion, Association of Former Polish Legionnaires, Congress
Legionnaires, priest lieutenant colonel Joseph Panas, John Urbanek, Odrzykon.
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Zabytki – ich znaczenie w historii
i kulturze regionu na przykładzie zespołu
OO. Bernardynów w Przeworsku
Natalia Piątek1

Wstęp
W dzisiejszym świecie zdominowanym przez maszyny, komputery i najnowsze
technologie coraz mniej miejsca, czasu i uwagi poświęcamy dla sztuki. Warto znaleźć odrobinę miejsca w naszym życiu dla wspaniałych dzieł, które zachowała dla
nas historia, bo niekiedy wiele tracimy. Prawie każde miasto i wioska kryją w sobie
tę magiczną tajemnicę. Jednym z takich miejsc jest właśnie Przeworsk – miasto
bogate w zabytkowe obiekty, jak również wspaniałą tradycję. W artykule podjęłam
zadanie ukazania pięknego zabytkowego obiektu, jego historii i sztuki. Jest to kościół i klasztor oo. bernardynów, który jest jednym z najstarszych zabytków Przeworska. Architektura, wystrój i wyposażenie wnętrza, a także walory krajobrazowe
czynią zespół klasztoru bernardynów nie tylko jednym z najciekawszych w regionie,
ale i niezwykle ważnym dla polskiej historii sztuki2.

Przeworsk i okolice w prehistorii
Przeworsk to miasto powiatowe położone w południowo-wschodniej Polsce
w obecnym województwie podkarpackim. Okolice dzisiejszego Przeworska były
terenem zamieszkiwanym przez ludzi od dawna. Dowodem tego są efekty prac
archeologicznych. W 1910 roku na rzece Mleczce odkryto wiele przedmiotów
z gliny oraz narzędzi pracy, które stanowią jeden z najstarszych śladów osadnictwa
na tej ziemi3. Przypadek ten sprawił, iż archeolodzy rozpoczęli liczne prace wykopaliskowe. Kolejna epoka, jaką była epoka brązu, pozostawiła po sobie również
liczne ślady co oznacza, że ludność tej kultury również zamieszkiwała te okolice.
Wśród licznych znalezisk odkryto w 1865 roku niedaleko Przeworska w Maćków-

1. Mgr Natalia Piątek, doktorantka w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
2. S. Kozak, J. Polaczek, Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Przemyśl 1999, s. 30.
3. http://www.przeworsk.um.gov.pl/historia, pobrano 31.05.2016.
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ce – skarb. Zawierał on 47 przedmiotów z brązu – naszyjniki, bransolety, ozdoby
i narzędzia4. W rzece Mleczce w Kańczudze znaleziono brązowy naszyjnik ważący ok. 2 kg, który prawdopodobnie zdobił szyję kobiety5. W samym Przeworsku
natomiast ślady ówczesnej kultury odkryto w postaci fragmentów naczyń, której
upadek nastąpił prawdopodobnie za sprawą przybywających na tę ziemię ludów
celtyckich. Ożywienie osadnicze przyniósł III – IV w. n. e. Po raz pierwszy na
ślad owej kultury natknięto się w XX wieku we wsi Gać, gdzie odkryto ciałopalne
cmentarzysko. Istotnym elementem było także odnalezienie w rzece Mleczce denara
Marka Aureliusza, co świadczyło o istnieniu tu handlu wymiany zewnętrznej i wewnętrznej6. Rozwój ten trwał jednak do czasu nieprzyjacielskich najazdów Hunów,
które spowodowały emigrację Słowian na zachód Europy i Półwysep Bałkański.
Ponowne odrodzenie nastąpiło dopiero w IX wieku7. Pereworesk, czy Przeworsko,
określenie takie otrzymała osada, w której znajdowała się w dawnych czasach „przewora”, czyli przeszkoda, względnie szlaban na szlaku komunikacyjnym, militarno-handlowym8. Wzgórze terenu opadało od strony południowej ku rzece Mleczce,
za nią znajdowały się obszary bagniste, trudne do przebycia bagna i stawy. Strona
północna zabezpieczona została głęboką fosą i murami obronnymi. Najbardziej
zagrożone były strony wschodnia i zachodnia, dlatego w części zachodniej Przeworska wybudowano kościół farny św. Ducha, a we wschodniej klasztor bernardynów.
Oprócz funkcji obronnych stanowił on również ważny ośrodek administracyjny,
wojskowy, sądowy i gospodarczy.

Historia Przeworska
Przeworsk jest miastem położonym w południowo-wschodniej Polsce. Obecnie
należy do województwa podkarpackiego. Miasto zajmuje powierzchnię 22 km.
Leży na pograniczu Pogórza Dynowskiego (od południa) i Kotliny Sandomierskiej (po północnej stronie miasta). Najstarsze informacje na temat Przeworska
4. S. Mendelowski (red.), Przeworsk, Krosno 2003, s. 11.
5. http://www.przeworsk.um.gov.pl/historia, pobrano 31.05.2016.
6. Tamże.
7. S. Mendelowski (red.), Przeworsk …, s. 12.
8.	A. Kunysz Najdawniejsza przeszłość Przeworska i okolicy, [w:] A. Kunysz (red.), Siedem wieków
Przeworska, Rzeszów 1974, s. 90.
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pochodzą z tzw. Latopisu Halickiego i dotyczą 1280 roku, kiedy to książę Leszek
Czarny podbił Rusinów, zdobył Przeworsk i spalił go. Jednak do połowy XIV wieku Przeworsk pozostał osadą ruską. Po 1340 roku został włączony do Polski przez
Kazimierza Wielkiego9. Na opuszczone ziemie zaczęła przybywać ludność ruska,
węgierska, a także Tatarzy. Po wyzwoleniu ówczesnej wsi spod panowania węgierskiego w 1387 roku król Władysław nadał Janowi z Tarnowa dystrykt, w którym
powierzył mu gród i miasto Jarosław oraz 14 wsi, w skład których wchodził także
Przeworsk10. Chcąc obdarzyć go szczególną łaską, miasto jego Przeworsko zwane,
położone w powiecie jarosławskim razem z wszystkimi i z osobna wsiami, dworami
i posiadłościami do tegoż przyległymi (...) przenosimy na wieczne czasy11. Ponadto
w 1386 roku przyczynili się do wypędzenia Węgrów z Rusi (...) i pomagali królowej
Jadwidze w 1386 roku przyłączyć Ruś Czerwoną do Polski12. Rozwój i rozbudowa
9.
10.
11.
12.

S. Mendelowski (red.), Przeworsk…, s. 13.
A. Kunysz, Najdawniejsza …, s. 55.
J. Benbenek, Eksponaty muzealne o dziejach Przeworska, Przeworsk 1983, s. 37.
A. Kunysz, Najdawniejsza…, s. 55.
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Przeworska rozpoczęły się od wstąpienia na tron Jagiellonów. Wyznaczono rynek,
poszczególne ulice, parcele dla mieszkańców i przybyszy. Dzięki trosce o stan miasta
Jan z Tarnowa wystarał się u króla Jagiełły o zezwolenie na założenie w Przeworsku
miasta. Doprowadził on do nadania mu w 1393 roku praw miejskich13. Oprócz tego
Tarnowscy jako pierwsi właściciele miasta nadali mu swój herb – na błękitnym tle
srebrny półksiężyc, a nad nim sześcioramienna złota gwiazda14.
To właśnie wtedy do Przeworska zaczęli przybywać bożogrobcy (Zakon Rycerski
Kanoników Regularnych Stróżów Najświętszego Grobu Jerozolimskiego), którzy
później otrzymali kościół św. Katarzyny od Jana z Tarnowa15. Niedługo później
rozpoczęli budowę kościoła Świętego Ducha. Zakonnicy angażowali się nie tylko
w duszpasterstwo, ale także w szpitalnictwo, oświatę i pomoc ubogim. W 1461
roku dzięki darowiznom Rafała i Spytka z Tarnowa i Jarosławia doszło do powstania drugiego klasztoru – bernardynów, który już w 1489 roku posiadał kościół
i zabudowania16. Pod koniec XV wieku nasiliły się napady na miasto i okolice, co
zmobilizowało Jana Spytka do budowy przy obu klasztorach murów obronnych.
Również Papież Klemens VII w 1512 roku wydał specjalną bullę dla zakonu Bernardynów w Przeworsku17. W 1612 roku po walkach Tatarzy zniszczyli i spalili miasto.
Odbudową miasta zajęła się Anna Ostrogska, ówczesna właścicielka, która odziedziczyła miasto po rodzicach18. Jednak kolejne najazdy Szwedów, Turków, Tatarów
i wojsk Rokoszego niemal doszczętnie zniszczyły Przeworsk. Po wojnie sytuacja
miasta była bardzo słaba, a kryzys pogłębiała stała dewaluacja pieniądza. Aby ratować sytuację doszło do dobrowolnego połączenia w 1922 roku miasta Przeworsk
z gminą podmiejską Budy Przeworskie19. Przyłączenie to nastąpiło umacnia stan
miasta. W 1929 roku Przeworsk ustanowiono miastem powiatowym20. W 1930 roku

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Przeworsk padł pastwą wielkiego pożaru21, który zniszczył całą północno-wschodnią
jego część. Lata 1925-1933 należały do najpomyślniejszych pod względem przypływu
dochodów22. Wykorzystano je na szereg inwestycji m.in. budowę elektrowni. Wtedy
powstał również budynek sądu, ponadto miasto otrzymało własny samorząd. II
Wojna spowodowała ogromne straty i niemal całkowicie pogrążyła miasto i jego
mieszkańców. Po wojnie mieszkańcy Przeworska zabrali się do odbudowy miasta.
W miejscu dawnych zagród chłopskich powstały bloki mieszkalne o kilku kondygnacjach, budynki służby zdrowia, administracji, zakłady przemysłowe. Jednak
nie brak tu również wspaniałych obiektów architektury, zabytków kultury i sztuki,
z którymi ściśle związana jest historia.

Położenie obiektu i jego rola w obronności miasta
Kościół i klasztor oo. bernardynów niejednokrotnie ratował i wspierał mieszkańców miasta w czasie licznych najazdów i wojen, zmieniając być może całą historię
ziemi przeworskiej. Zespół klasztorny oo. bernardynów położony jest na niewielkim wzgórzu we wschodniej części miasta, w miejscu szczególnie narażonym na
najazdy nieprzyjaciół ze wschodu. Stanowił on jeden z trzech głównych ośrodków
obronnych23. Podczas wielokrotnych ataków na terenie klasztornym schronienie
znajdowało tysiące ludzi. Początkowo klasztor broniony był wałem i fosą, do której
powstania przyczynili się sami zakonnicy. Kolejne napady sprawiły, iż otoczony
został murem obronnym z basztami.
Szczególną zasługą dla kościoła było zwycięstwo nad Tatarami opisane w kronice
klasztoru bernardynów: 1624. In illo tempore. Turcy oblegali Przeworsk, obozem
stanęli w miejscu, gdzie stoi obecnie figura. Wodzem tureckim był kolega szkół zagranicznych ówczesnego gwardiana. Korzystał z tego gwardian i zaprosił go do siebie.
Wódz cichcem przyszedł późnym wieczorem do klasztoru. O. Gwardian prosił go,
aby odstąpić od oblężenia klasztoru i Przeworska, on odparł, że tego uczynić nie
może, bo cesarz wysyłając go na wojnę dał mu szablę a zarazem stryczek, że ma się
bronić do ostatka. Gdyby się poddał, to nie ma po co wracać i raczej niech się powie-

21. S. Mendelowski (red.), Przeworsk …, s. 17.
22. J. Benbenek, Eksponaty…, s. 66.
23. S. Kozak, J. Polaczek , Kościół …., s. 21.
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Autor nieznany, Przeworsk dawniej, (http://galeria.przeworsk.um.gov.pl/)

si. Lecz – jak mówił dalej wódz – jest wyjście. Po powrocie stąd zachoruję i oddam
komendę swojemu zastępcy. On jest młody i nieświadomy. Uderzcie w czas rano we
dzwony, zbierzcie, co tylko możecie ludzi, naróbcie hałasu, wyruszcie za bramy. On
nie wiedząc, co się dzieje, w przypuszczeniu, że idzie na niego duża armia, zapewne
się cofnie. Tak się stało. Na pamiątkę miano zbudować figurę. Owego zastępcę wodza,
za odstąpienie od oblężenia miano powiesić pod Jarosławiem, gdzie wznosi się podobna figura24. Dla uczczenia tego wydarzenia usypano tzw. Kopiec Tatarski. Zespół
klasztorny stanowił także ważny ośrodek życia kulturowego i religijnego. Tak więc
zasługi przeworskiego konwentu są nieocenione w historii i obronności miasta.

Działalność Zakonu Bernardynów w Przeworsku
Pisząc o przeworskim zespole OO. Bernardynów należy przybliżyć historię obiektu.
W 1209 roku do Rzymu przybył Franciszek z Asyżu, założyciel nowej wspólnoty,
dążącej do poznania Boga. Zgromadzenie to przyjęło nazwę Braci Mniejszych –
Miniortów po ustnym zatwierdzeniu 1223 przez papieża Ignacego III bullą Solet
24. J. Benbenek, Eksponaty…, s. 37.
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annuere25. Po śmierci swego założyciela zgromadzenie przetrwało, jednak przyjęło
nową nazwę – franciszkanie. Zakon z czasem zaczął się rozprzestrzeniać i poszerzać
obejmując swą działalnością kolejne kraje m.in. Polskę. Zakony żebrzące odegrały
ogromną rolę w życiu i kulturze średniowiecznej Polski. To właśnie oni zaczęli wyjaśniać zasady wiary i życia chrześcijańskiego. Niedługo później niektórzy bracia
zaczęli się buntować przeciwko tak surowym regułom i zasadom. Doprowadziło
to do rozłamu wśród franciszkanów i powstania dwóch stronnictw: zwolenników
pierwotnych założeń i tych którzy korzystali z złagodzonej reguły – konwentuałów.
Od tej pory bracia sami mogli odprawiać kapituły i stały się w pełni odrębnym
zakonem. Z postacią Jana Kapistrana, który w 1453 roku przybył do Krakowa należy wiązać również przybycie do Polski obserwatorów26. Wówczas bardzo szybko
powstał kościół i klasztor na Stradomiu pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny,
franciszkanina obserwatora. Stąd pochodzi popularna w Polsce nazwa zakonu –
Bernardyni27. To właśnie oni odegrali istotną rolę w reformie polskiego kościoła.
Kolejny właściciel Przeworska, Rafał z Tarnowa, pragnąc sprowadzić bernardynów do swojego miasta przystąpił w 1461 roku do budowy nowego kościoła pod
wezwaniem św. Barbary – patronki swojej żony28. Następnie zbudował zakrystię,
dormitarz, refektarz i kuchnię. Kościół był średniej wielkości, zbudowany w stylu
gotyckim, który w 1465 roku oddany został zakonowi bernardynów29. Fundację
tą przyjął osobiście i uroczyście obsadził braćmi Marek z Bolonii – wikariusz generalny zakonu. Niedługo później przystąpiono do jego rozbudowy i dobudowano dwa nowe skrzydła. Obok klasztoru wybudowany został drewniany budynek
przeznaczony dla chorych, gdzie bracia opiekowali się swoimi pacjentami. Jednak
w 1495 roku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył obiekt. W 1664 roku założono tu stadium teologii moralnej, a później języka łacińskiego dla młodzieży
zakonnej, którą utrzymywali ówcześni właściciele Przeworska30. W 1822 roku
25. S. Kozak, J. Polaczek, Kościół…, s. 3.
26. Tamże, s. 4.
27. Tamże, s. 6.
28.	H.E. Wyczawski (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria
Zebrzydowska 1985, s. 278.
29. S. Kozak, J. Polaczek, Kościół…, s. 6.
30. H. E. Wyczawski, Klasztory…, s. 278-279.
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klasztor został przeznaczony przez biskupów galicyjskich na dom poprawy dla
duchownych. Dopiero koniec wieku XIX przynosi próby remontu i odnowy oraz
czas odrodzenia się działalności zakonu31. Przy kościele powstały religijne stowarzyszenia: Franciszkański Związek Misyjny, Żywy Różaniec, Trzeci Zakon św.
Franciszka, Pobożne Stowarzyszenie św. Antoniego. Praca duszpasterska i nowe
liczne obowiązki doprowadziły do zwiększenia liczby kapłanów. Na podstawie
umowy między prowincjałem Apolinarym Kwiatkowskim a biskupem Ignacym
Tokarczukiem doszło w 1971 roku do erekcji parafii początkowo jako niezależnego
wikariatu, a w 1981 roku oddano zakonowi jako pełnoprawną parafię32. Na koniec
warto dodać, iż od ponad pięćdziesięciu lat ostatnia niedziela sierpnia jest dniem
odpustowym, natomiast w okresie 8-15 grudnia przeworscy bernardyni świętują
Oktawę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryii Panny33. Natomiast 4 grudnia
2014 roku odbył się jubileusz 550-lecia obecności oo. bernardynów w Przeworsku.

Budowa, przebudowy i rozbudowy obiektu
Zespół klasztorny bernardynów usytuowany jest na niewielkim wzgórzu we
wschodniej części miasta, w pobliżu dawnego gościńca Przeworsk – Jarosław. Czasy
powstania budowli rozpoczęły się ponad 500 lat temu, kiedy to Rafał z Tarnowa pragnąc tutaj sprowadzić braci bernardynów – wybudował dla nich klasztor i kościół.
Zasadnicza część świątyni została wzniesiona w latach 1461-146534. W 1465 roku
przekazany został on przybyłym zakonnikom, którzy sami ukończyli jego budowę.
Aby poznać tę wspaniałą gotycką budowlę, należy ją obejrzeć nie tylko od frontu,
ale również od strony wschodniej i południowej. Od strony wschodniej znajduje się
prezbiterium, które zwieńczone jest pięknym, trójbocznie załamanym, tynkowanym
szczytem. Na jego szczycie umieszczony jest żelazny krzyż z herbem fundatora – Leliwa35. Nieco głębiej widać wieżę oraz długie skrzydło klasztoru.

31.
32.
33.
34.
35.
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N. Piątek, Widok na zachodnią część kościoła, stan z dnia 29.03.2007 r.

Od strony północnej znajduje się kopułowa kaplica św. Antoniego, w której mieści się ołtarz tegoż świętego. Stronę południową zajmują zabudowania klasztorne
obiegające czworoboczny wirydarz. Część zachodnią z kolei – mieszczącą główne
wejście do kościoła – zdobi ostrosłupowa płycina tynkowa z dekoracją maswerkową
i obramieniem wykończonym w cegle36. Fasadę zdobi także gotycki szczyt schodkowo-sterczynowy z żelaznym krzyżem na wierzchołku.
Ozdobą obiektu jest także wysmukła, ośmioboczna, bardzo rzadko spotykana
wieża, wzniesiona w 1644 roku, umieszczona od południa, przy styku z korpusem37.
Na uwagę zasługują także barokowe rzeźbione stale, obrazy malowane na płótnie
36.	A. Goliński, M. Gosztyła, Program prac konserwatorskich przy elewacji frontowej kościoła OO.
Bernardynów w Przeworsku, Kraków 2001, Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków,
Podkarpacki Konserwator Wojewódzki w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu, sygn. 5541.
37. F. Młynek, J. Benbenek, Przeworsk i okolice, Sport i Turystyka, Warszawa 1960, s. 44.
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J. Polaczek, Mur obronny od strony północnej zespołu klasztornego, stan z około 1999 roku, S. Kozak, J. Polaczek (oprac.), Przeworsk, Kościół i klasztor OO. Bernardynów, Przemyśl 1999, s. 13.

później gotyckie kamienne odrzwia prowadzące z kościoła do klasztoru, gotyckie
sklepienie w zakrystii i klasztorze, a także portal oraz kute żelazne drzwi zdobiące
wejście do zakrystii i zarazem skarbca. Do budynku kościelnego przylega klasztor o trzech skrzydłach, tworzący czworobok z wirydarzem pośrodku. Skrzydła
wschodnie i zachodnie są wysunięte nieco przed lico ściany południowej. Zarówno
kościół, jak i klasztor są obiektami murowanymi z cegły gotyckiej. Na zewnętrznych
ścianach kościoła cegły tworzą tzw. wątek polski z użyciem zendrówki, w przypadku
budynku klasztornego zendrówka układana jest we wzory romboidalne i szachownice. Wnętrze kościoła i klasztoru już w wiele większym stopniu niż bryła zewnętrzna posiada naleciałości z późniejszych epok38 (oprócz polichromii w krużgankach
klasztoru odkrytej w 1961 roku). Teren przed kościołem otoczony jest odcinkiem
murów obronnych ze strzelnicami i drogą dla straży.

38. S. Kozak, J. Polaczek, Kościół …, s. 21.
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W 1593 roku staraniem Mikołaja z Radomia zakupiono nowe organy39. W latach 1595-1597 powstał nowy ołtarz główny i ambona – wykonane przez brata
Stanisława Przemowę. W niedługim czasie w kościele wstawione zostały nowe
ołtarze: św. Anny i św. Franciszka. W 1612 roku za sprawą Zarzyckiego wymurowano piwnicę, zaś kościół pokryto dachówką karpiową40. W 1613 roku powstał
ołtarz z pięknym obrazem Matki Boskiej, który został umieszczony z prawej strony
nawy kościelnej. Efektem kolejnych prac było pokrycie dormitarza dachówką,
oraz uzupełnienie muru obronnego z basztami. W XVII wieku zmieniono wystrój
świątyni na barokowy, a z jednej nawy utworzono trzy. W 1630 roku przeniesiono
organy z za ołtarza nad główne wejście do kościoła a w 1644 roku wybudowano
nowe grobowce i dano nową, murowaną posadzkę. W tym czasie również dzięki
Franciszkowi z Przeworska poszerzono klasztor, sprawiono nowe stale,które wykonywał brat Benedykt, oraz wybudowano nowy wielki ołtarz, gdzie umieszczono
obraz św. Barbary – patronki kościoła, który namalował Franciszek Lekszycki41.
Ponadto ojciec Franciszek wymurował basztę ze strony Jarosławia, wybudowano
wówczas wieżę zegarową. Niedługo później ojciec Ludwik z Brzezia zbudował
murowane krużganki wokół placu pod wejściem do kościoła do odbywania procesji42. Krużganki zostały ozdobione obrazami, sceny przedstawiające Mękę Pańską, a na środku cmentarza umieszczono figurę Matki Boskiej. Wówczas powstał
także nowy osobny ołtarz św. Antoniego z jego obrazem namalowanym przez
Franciszka Leszczyńskiego43. Oprócz tego wyremontowano wieżę, uzupełniono
mury obronne i położono posadzkę w zakrystii. Mimo ciężkich czasów bernardyni znajdowali siły na pracę dbając o dobry stan swej budowli. Wyremontowano
krużganki, refektarz, a w 1657 powstał nowy ołtarz – św. Franciszka. W 1744 roku
w kościele doszło do innowacji za sprawą gwardiana Alojzy Jabłońskiego, który
dokonał przesunięcia ołtarza głównego i nowych malowań. Efektem tego w 1745
był fakt, iż Franciszek Koźlewski wpisał do „Kroniki” klasztoru słowa: Niech bracia

39.
40.
41.
42.
43.
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nie przebudowują starodawnych Bogu i ludziom miłych fabryk (budowli)44. W kilka
lat później odnowiono cały kościół za sprawą Jana Degena. Przeworski konwent
przeżywał wówczas lata swojej świetności jednak rozbiór Polski i zabór austriacki
doprowadziły kościół i klasztor do bardzo złego stanu. Dopiero pod koniec XIX
wieku na nowo przystąpiono do remontów i renowacji. Wzmocniono wówczas
mury, ozdobiono stale, położono nową posadzkę i pobielono ściany wewnątrz
kościoła, który zyskał wtedy również nowy ołtarz wyrzeźbiony przez Antoniego
Rarogiewicza. Ponadto stary renesansowy portal wymieniono na gotycki i wstawiono nowe drzwi z okuciem. W kolejnych latach odrestaurowano kaplicę Matki
Boskiej. Niedługo później przeprowadzono elektryfikację kościoła, odmalowano
korytarze i naprawiono mury.
W latach1961-1965 przeprowadzono szereg robót remontowych w związku
z 500-leciem fundacji i objęciem klasztoru przez zakon45. Wtedy to właśnie w krużgankach i wokół łuku tęczowego odkryto fragmenty późnogotyckiej polichromii,
oraz barokowe freski ścienne. Odremontowano wówczas dach, wstawiono witraże,
zakupiono nowe organy, wstawiono nowe ławki i konfesjonały, zamontowano nową
instalację elektryczną i centralne ogrzewanie. W 1973 roku wybudowano dzwonnicę i umieszczono w niej trzy dzwony opatrzone imionami – Marii, Antoniego, św.
Barbary46. Kolejne lata przyniosły za sobą szereg kolejnych remontów. W klasztorze
wymieniono stropy a dach pokryto blachą miedzianą. W 1997 roku wybudowano
plac kościelny a następnie odnowiono kaplicę św. Antoniego.
W ostatnich latach dokonano licznych remontów. Przeprowadzono remont i konserwację wszystkich zewnętrznych ścian kościoła. Wewnątrz konserwacji podlegała
ambona i kaplica św. Antoniego,zostały przeprowadzone prace remontowe murów
obronnych. Zarząd klasztoru dokonuje także konserwacji, która dotyczy całego
wnętrza kościoła. Wyremontowano również budynki gospodarcze gdzie obecnie
działa ośrodek duszpasterski – Zielona Dolina.

44. H.E. Wyczawski, Klasztory…, s. 281.
45. J. Benbenek, Eksponaty…, s. 55.
46. S. Kozak, J. Polaczek, Kościół…, s. 18.
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J. Polaczek, Kaplica św. Antoniego Padewskiego, stan z około 1999 roku, S. Kozak, J. Polaczek
(oprac.), Przeworsk, Kościół i klasztor OO. Bernardynów, Przemyśl 1999, fot. i s. nienumerowane
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J. Polaczek, Ołtarz główny, stan z około 1999 roku, S. Kozak, J. Polaczek (oprac.), Przeworsk,
Kościół i klasztor OO. Bernardynów, Przemyśl 1999, fot. i s. nienumerowane.

Obiekt ten, choć w dużym stopniu doświadczony przez historię przetrwał w bardzo dobrym stanie. A otoczony należytym szacunkiem i troską nadal będzie budził
zachwyt przypominając dawne dzieje.

Wyposażenie kościoła
Kościół oo. bernardynów to wspaniała budowla, której wygląd zadziwia i przyciąga
uwagę. Posiada on także bardzo bogate i interesujące wnętrze. Korpus kościoła
składa się z trzech naw – jednej głównej i dwóch bocznych. Ołtarz główny umieszczony jest w północnej części prezbiterium. Powstał on w XVII wieku. W jego
centralnej części znajduje się obraz Matki Bożej Pociesznej (który wzbogacony jest
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licznymi figurami), natomiast na zasuwie obrazu znajduje się obraz św. Barbary
pędzla Franciszka Lekszyckiego47.
Kościół posiada także ołtarze boczne, których jest dziesięć. Dwa z nich poświęcone są Matce Bożej, siedem – poszczególnym świętym (św. Floriana, św. Józefa, św.
Antoniego Padewskiego, św. Anny Samotrzeciej, św. Franciszka, Jana Kapistrana,
błogosławionego Jana z Dukli), a jeden przedstawia św. Krzyż. W prezbiterium
świątyni znajdują się także zabytkowe stale, nad którymi znajduje się trzy obrazy.
Natomiast w nawach bocznych, prezbiterium kaplicy św. Antoniego oraz na pilastrze prezbiterium umieszczone są epitafia i pomniki – wszystkie poświęcone
poszczególnym dobrodziejem i opiekunom klasztoru i kościoła. W północnej części
kościoła mieści się kaplica z ołtarzem św. Antoniego Padewskiego z którego postacią
wiąże się szczególny kult48.
Poza tym, jak już wcześniej wspomniałam, obiekt ten kryje w sobie barokową
i renesansową polichromię. Pierwsza z nich znajduje się na wschodniej ścianie prezbiterium. Przedstawia ona mens eł, a po obu jej stronach dwie postacie mnichów
(ujęte do pasa) malowane w technice fresco, zachowała się bardzo dobrze. Inna
również barokowa polichromia znajduje się w nawach bocznych poszczególnych
ołtarzach i otacza obrazy (jest to w sumie sześć freskowych malowideł). Z kolei
na wschodniej ścianie łuku tęczowego odnaleźć można starsze bo renesansowe
fragmenty polichromii. Odkryty fragment przedstawia prawdopodobnie pejzaż
Przeworska, w którego tle znajduje się kościół św. Ducha. Na łuku tęczy istnieje
widoczny ślad po rysunku przedstawiającym prawdopodobnie twarz Chrystusa
na chuście św. Weroniki. Po drugiej stronie łuku również znajdują się fragmenty
tego malowidła – przedstawiające pas ornamentu. Także na strychu kościoła, nad
sklepieniem potwierdzono istnienie fragmentu polichromii renesansowej w formie girland, owoców i wstęg. Inne malowidła – są to dwa obrazy – znajdują się
w krużganku tuż przed wejściem do zakrystii.

47. S. Kozak, J. Polaczek, Kościół …, s. 28.
48. Tamże.
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Zabytki – ich znaczenie w historii i kulturze regionu...

Zakończenie
Podsumowując rozważania należy stwierdzić, że kościół oo. bernardynów w Przeworsku jest niewątpliwie bardzo cennym zabytkiem tak dla miasta, jak i dla jego
mieszkańców, ale także dla turystów i dla odwiedzających. Przeworski konwent
przetrwał do czasów dzisiejszych, mimo iż w jego historii zapisało się tak wiele
trudnych problemów. W ciągu istnienia tego zabytku zachodziły duże zmiany
w jego wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym. Świątynia była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku
to niezwykle cenny zabytek, nie tylko ze względu na okres, w jakim był wznoszony,
ale i całą jego historię.

Streszczenie
Zabytki – ich znaczenie w historii i kulturze regionu na przykładzie zespołu
OO. Bernardynów w Przeworsku
Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku to niezwykle cenny zabytek, nie
tylko ze względu na okres w jakim był wznoszony, ale i całą jego historię. Dlatego
w artykule chciałam przybliżyć dzieje tego obiektu, oraz uświadomić jego znaczenie
dla zabytkowej architektury i sztuki. Ponadto pragnęłam zwrócić uwagę na często
niedostrzegalne przez ludzi wartości artystyczne, z którymi spotykamy się na co
dzień. Pokrótce zostały omówione dzieje miasta, historia kościoła i klasztoru OO.
Bernardynów, a także jego walory i wystrój. Spora część została poświęcona dziejom
historii Przeworska, historii obiektu, jego położeniu – co miało ogromne znaczenie
w obronności miasta – jak również fazy jego budowy.
Słowa kluczowe: historia, klasztor, kościół, zabytek.

Summary
Monuments – their importance in the history and culture of the region on the
example of the church and the monastery OO. Bernardine in Przeworsk
The Bernardine church and monastery in Przeworsk constitute a particularly valuable historic site, not only due to the period when they were erected but also
due to their entire history. Therefore, in my article, I wanted to provide an insight
into the history of the site and bring awareness to its significance to the historic
architecture and art. In addition, I wanted to bring attention to the often unnoti-
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ced artistic qualities with which we come in contact on a daily basis. The history
of the town and the Bernardine church and monastery, with their qualities and
interiors, are briefly discussed as well.A substantial part is dedicated to the history
of Przeworsk, history of the site and its location – which has been of considerable
value to the defensive capabilities of the town – as well as stages of its construction.
Keywords: history, monastery, church, monument.
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Recenzja książki: Lilianna Kupaj, Wiesława
Krysa, Kompetencje coachingowe nauczycieli.
Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Wolters
Kluwer SA, Warszawa 2014, ss. 183
Alina Maria Basak
Dynamiczne zmiany społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne, powszechny
dostęp do wiedzy i informatyzacja społeczeństwa, wywarły duży wpływ na szkołę i jej wychowanków. Pojęcie „szkoła”, które wywodzi się od greckiego wyrazu
scholĕ, było początkowo rozumiane jako spokój, wolny czas przeznaczony na naukę.
W XXI wieku przez szkołę trzeba rozumieć taki czas, w którym każdy uczeń może
możliwie wszechstronnie rozwijać swoją indywidualną i społeczną osobowość,
dzięki partnerskiemu współdziałaniu wszystkich podmiotów szkolnych oraz samodzielnemu uczeniu się uczniów. Zadania stawiane przed polską szkołą ulegają
przemianie, z modelu opartego na współzawodnictwie, koncentrującego się na
kontroli produkcji efektów, do modelu bazującego na komunikacji i współpracy,
u podstaw którego leżą przede wszystkim zaufanie i ocena wkładu wnoszonego
w proces uczenia się przez każdego ucznia. Te zmiany oznaczają też nowe wyzwania dla nauczycieli. Praca z nowymi pokoleniami młodych ludzi, którzy pragną
wszystkiego, co w życiu najlepsze i to szybko, bez wysiłku, sprawia, że nauczyciele
potrzebują nowych kompetencji, które pomogą im motywować uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania własnego potencjału. Publikacją, która może wzmocnić
nauczycieli w tych działaniach zawodowych jest książka zatytułowana Kompetencje
coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole autorstwa Lilianny
Kupaj i Wiesławy Krysy.
Struktura prezentowanej publikacji stanowi przemyślaną, logiczną całość i obejmuje wstęp, dziewięć rozdziałów, zakończenie i bibliografię. Rozdział pierwszy
zatytułowany Zawieranie kontraktu z klasą i indywidualnymi uczniami (ss. 13-20)
przedstawia zbiór zasad i praktyczne przykłady tworzenia kontraktu. Autorki zwracają szczególną uwagę na stosowanie języka pozytywnego, bez zakazów, bez użycia
słowa „nie”, wskazując na wyjątkową efektywność takich sformułowań. Rozdział
drugi, pod tytułem Współtworzenie i utrzymywanie relacji z grupą i indywidualnymi
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uczniami (ss. 21-34), prezentuje wskaźniki porozumienia oraz praktyczne wskazówki, jak zorganizować przestrzeń, aby uczeń i klasa chętnie podejmowali dialog z nauczycielem. Następnie, w rozdziale trzecim zatytułowanym Wspieranie w osiąganiu
celów (ss. 35-45), autorki wskazują, co należy zrobić, aby zrealizować zakładane cele,
Podają też przykłady i konkretne ćwiczenia do wykorzystania przy wyznaczaniu
celów z uczniami. Rozdział czwarty pod tytułem Komunikacja coachingowa (ss.
46-77) opisuje założenia pomagające w komunikacji, blokady komunikacyjne, aktywne słuchanie na różnych poziomach, pytania otwarte oraz asertywny komunikat
„Ja”. Podaje też wskazówki, jak uczyć dzieci i młodzież bycia asertywnym w szkole.
W rozdziale piątym zatytułowanym Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia
ucznia (ss. 78-119), autorki prezentują style uczenia się według Modelu 4MAT Bernice McCarthy. Przestawiają strukturę prowadzenia lekcji z wykorzystaniem tego
modelu oraz konkretne przykłady lekcji i ćwiczenia, jak efektywnie wykorzystać
strategie uczenia się w systemie edukacji. Następny rozdział, szósty, przedstawia
Umiejętność udzielania rozwijającej informacji zwrotnej oraz docenianie wysiłków
ucznia (ss. 120-128), na przykładach, wynikach badań i przy podaniu konkretnych
ćwiczeń. W rozdziale siódmym, zatytułowanym Zarządzanie emocjami nauczyciela
i emocjami ucznia (ss. 129-163), autorki opisują kompetencje inteligentnego emocjonalnie nauczyciela. Podają też praktyczne wskazówki, jak świadomie zarządzać
emocjami. Rozdział ósmy, pod tytułem Obecność coachingowa (ss. 164-168), opisuje
specyficzną kompetencję coachingową, której głównym elementem jest zbudowanie
zaufania w relacjach z uczniami. Rozdział ostatni, dziewiąty, zatytułowany Umiejętność rozwijania potencjału ucznia, koncentruje się na ocenie poczucia wartości
ucznia i nauczyciela oraz sponsorowaniu potencjału ucznia. Autorki podkreślają,
że: Wartość każdego człowieka jest nieskończona, niezmienna i niezależna od wartości
zewnętrznych. Nikt nie musi udowadniać swojej wartości, bo wszyscy ją posiadamy
jako istoty ludzkie. Skoro wartość istnieje w każdym człowieku, musimy ją tylko
dostrzegać, szanować i akceptować.
Autorki, Lilianna Kupaj i Wiesława Krysa, w prezentowanej publikacji szeroko
opisały zagadnienia kompetencji coachingowych i dostosowały je do specyfiki pracy
dydaktycznej nauczyciela. Przedstawiły innowacyjne rozwiązania zaimplementowane do zajęć szkolnych, nadające się do bezpośredniego wykorzystania w pracy
z uczniami na różnych szczeblach edukacji.
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Monografia autorstwa Lilianny Kupaj i Wiesławy Krysy, zatytułowana Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, stanowi
bogate źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej. Podejmuje interesującą i bardzo
aktualną tematykę. Jest rzetelnym opracowaniem, opartym na solidnej znajomości
przedmiotu. Ponadto, publikacja została napisana poprawnym, komunikatywnym
językiem i starannie wydana pod względem edytorskim. Mam nadzieję, że znajdzie ona szerokie grono odbiorców, szczególnie wśród nauczycieli, pedagogów,
psychologów, coachów, trenerów, ale też wśród rodziców, uczniów i studentów.

Recenzja pracy: Jonathan Fenby, Alianci, Stalin,
Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców
II wojny światowej, tłumaczenie Bartłomiej
Pietrzyk, Joanna Rumińska, Wydawnictwo
„Znak”, Kraków 2007, ss. 642
Piotr Pacuła
Nakładem wydawnictwa „Znak” w roku 2007 na rynku ukazała się ciekawa publikacja dotycząca okresu drugiej wojny światowej oraz kulisów rozmów „Wielkiej
Trójki” (przedstawicieli państw zwycięskich) dotyczących nowego ładu politycznego świata. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo bogatej literatury istniejącej
w zbiorach bibliotecznych, niełatwo natrafić na tak interesującą pozycję literacką,
która opisuje zarówno życie prywatne „Wielkiej Trójki’ jak również zakulisowe
rozmowy i„targi” związane z przyszłością świata. Książka ukazuje nagą prawdę
o drugiej wojnie światowej, która niejednokrotnie jest w niej przedstawiona zupełnie w innej rzeczywistości niż to ukazują niektóre brytyjskie media prasowe,
jak np. brytyjski „Observer”.
Winston Churchill, jako brytyjski premier i zapalony smakosz dobrych cygar, na
ponad pięćdziesiąt lat narzucił społeczeństwom światowym wizję i dramat historii
jaki dotąd nie ogarnął całego ziemskiego globu. Churchill nie będąc już premierem Wielkiej Brytanii, zasłynął jako zagorzały zwolennik polityki amerykańskiej
prowadzonej pod egidą prezydenta USA Franklina D. Roosevelta, któremu także
odpowiadała pozycja Herosa – przedstawiciela dobra i zasad zachodnich demokracji, a także liberalnych wartości. Trzeci z „Wielkiej Trójki” – Józef Stalin w książce
ukazany jest jako człowiek ponury, wyzuty z wszelkich zasad, osoba, która nie respektowała podstawowych ustaleń sojuszników – co w konsekwencji doprowadziło
już w końcowym etapie do powstania zjawiska „Zimnej Wojny”.
Najsmutniejsze jest to, iż działanie przedstawiciela i wodza „Wielkiej Ojczyźnianej Wojny” doprowadziło w końcu do budowy „żelaznej kurtyny” polegającej m.in.
na odizolowaniu się świata zachodniego od bloku wschodniego. Gdyby jednak
wnikliwie czytelnik spojrzał na szczytne cele wojny w roku 1941, kiedy to Armia
Czerwona była o krok od opuszczenia stolicy Ukrainy – Kijowa, w której śmierć
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poniosło około 650 tysięcy żołnierzy, a Leningrad był oblężony oraz widmo klęski
zacierające się podczas walk pod Smoleńskiem i utrata wielu tysięcy ludzi i sprzętu
wojskowego, skłoniły zarówno Roosevelta jak i Chuchilla do zaproponowania
Związkowi Radzieckiemu pomocy w dostawach sprzętu wojskowego i żywności
do wykorzystania podczas walk z przeważającymi siłami niemieckimi.
Widmo przygotowań wojsk hitlerowskich do ataku na Moskwę i wizja zachodnich obserwatorów oceniających, że opór wojsk radzieckich zostanie przełamany
skłoniły Aliantów do radykalnych posunięć w celu zahamowania dalszej ekspansji
wojsk hitlerowskich w głąb Rosji radzieckiej. Rozumieli, że klęska Sowietów byłaby potężnym ciosem zarówno dla Amerykanów jak i Anglików, a animozje oraz
różnice polityczne jak ideologiczne różniące oba państwa zostały zepchnięte na
dalszy plan. Liczyła się tylko pomoc dla Związku Radzieckiego i możliwość jak
najdalszego związania walką sił niemieckich od granic Wielkiej Brytanii. Amerykańscy dowódcy doszli do wniosku, że jedynie Rosja posiada wystarczające zasoby
ludzkie usytuowane w dogodnej odległości od środka potęgi niemieckiej tak by móc
przypuścić atak lądowy na bastion Hitlera. (s. 108).
Roosevelt także oświadczył sekretarzowi wojny, iż wysłanie broni do Związku
Radzieckiego jest zasadne i konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa Ameryki.
Związek Radziecki, który na swoje barki wziął cały ciężar i impet walk z hitlerowskim najeźdźcą może w przyszłości okazać się bardziej przydatniejszy niż Wielka
Brytania – póki jest wstanie walczyć z Niemcami. Po cichu liczył także na partnerską
współpracę po zakończeniu działań wojennych, i co później pokazała historia miał
zupełną rację. Uznać za bardzo ciekawy wątek w książce należy sposób zachowania
Stalina wobec sojuszników po zwycięstwie pod Stalingradem. Obawy Zachodu, że
Stalin może zawrzeć nowy układ z Niemcami napawały Roosevelta jak i Chuchilla
lękiem i nieświadomością poczynań dyktatora.
W lutym 1943 roku w przemówieniu wygłoszonym do sił zbrojnych Związku
Radzieckiego, ani słowem nie wspomniano o aliantach zachodnich, jakby ich nie
dostrzegano. Z ironią grzmiał z mównicy głos , że to Związek Radziecki samotnie
dźwiga brzemię wojny pod nieobecność obiecanego przez sprzymierzonych drugiego frontu. Oskarżał Aliantów o opieszałość w swoich poczynaniach wojennych,
co pozwoliło na przerzucenie wielu dywizji niemieckich do Rosji. Na domiar złego
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wytknął Aliantom niemrawość w sprawie desantu we Francji i dodając ironicznie
stwierdził, że nie może o tym milczeć.
Sytuacja się zaostrzyła, kiedy to Alianci wstrzymali dostawy sprzętu do Rosji.
Stalin już jako marszałek uznał decyzję tę jako katastrofalną i nieodpowiedzialną.
Jednak to nie był koniec spięcia na linii wschód – zachód. Kolejnym istotnym wydarzeniem był fakt odkrycia przez Niemców masowych grobów polskich oficerów
w Katyniu na zachodzie Rosji. W rzeczywistości, jak opisywał to J. Fenby, Churchill
wydaje się o wiele mniej naiwny wobec dyktatora Rosji i od samego początku nie
miał złudzeń co do jego osoby. Miał w pamięci fakt, że właściwie wojna rozpoczęła się od doskonałej współpracy Hitlera ze Stalinem, kiedy to 17 września 1939
roku wojska rosyjskie zaatakowały wojska polskie. Na początku października 1943
roku brytyjski premier powiedział na posiedzeniu gabinetu wojennego następujące
słowa: Nie wolno zbytnio osłabiać Niemiec – możemy ich potrzebować przeciwko
Rosji (s. 308.). J. Fenby przytacza o wiele więcej faktów, działań, które z wielką
dozą ostrożności stosują Alianci wobec Rosji, lecz są to zabiegi w istocie bardziej
kurtuazyjne niż polityczne nie starające się rozdrażnić Stalina.
Roosevelt z kolei więcej miał w sobie z amerykańskiego polityka, dla którego
cele wojny były równoważne z politycznymi szansami na kolejną prezydencką
kadencję. Podczas pierwszego spotkania z Churchillem traktował go jak typowego
brytyjskiego kolonialistę i w czasie negocjacji nad „Kartą atlantycką” w równym
stopniu starał się dbać o likwidację handlowego monopolu Brytyjczyków w relacjach np. z Indiamio wsparcie walczącego z Hitlerem państwa. Jego sposób widzenia
świata – naiwna, optymistyczna wiara, że on lepiej niż Churchill poradzi sobie
z radzieckim dyktatorem, był praprzyczyną porozumień w Teheranie w roku 1943,
gdzie faktycznie za plecami m.in. rządu polskiego na uchodźctwie ustalono kształt
wschodniej granicy Polski.
Na tym tle Józef Stalin jawi się jako człowiek, który od początku wie czego chce.
Wzbudzał nieustannie u zachodnich aliantów poczucie winy za to, że to na froncie wschodnim decyduje się wynik wojny. Wierzył w siłę racji moralnych swoich
batalionów wspartych dostawami sprzętu – głównie amerykańskiego. Nieustannie
oskarżał aliantów o próbę zawarcia odrębnego pokoju z Niemcami, jakby zapomniał
o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Dramatyzm opowieści polega na tym, że Churchill,
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potem także Roosevelt zdawali sobie sprawę, że los części Europy poświęcają dla
zwycięstwa nad Niemcami i Japonią.
Siłą Aliantów nie jest wiedzą o nowych faktach, ale raczej spojrzenie na relacje
brytyjsko-amerykańsko-radzieckie z punktu widzenia ludzi – ich słabości, chorób,
niedostatku wiedzy. Jak pisze Autor są tu opisy libacji, w trakcie których Stalin ze
złośliwą satysfakcją wymuszał od kompletnie pijanego Klimenta Woroszyłowa
kolejne toasty na swoją cześć „piercowką”. Okazuje się, że ta wódka była postrachem
zachodniej dyplomacji (choć lista alkoholi zamawianych przez Churchilla też budzi
uznanie dla jego kondycji). Dowiadujemy się, że po negocjacjach w Jałcie trzeba
było uczestników rozmów odpchlić i odwszyć i, że zajęła się tym amerykańska
marynarka.
Szczególnie dramatyczne są opisy gasnącego z powodu najrozmaitszych dolegliwości Roosevelta. Współpracownik prezydenta Frances Perkins pisał o nim,
że w Jałcie, gdy podejmowano najważniejsze decyzje, w jednej chwili wyglądał
upiornie, zmieniał się jak w kalejdoskopie, zdarzało mu się zasłabnąć. Zmiana w jego
wyglądzie przejawiała się szklistym wzorkiem, ogromnym zmęczeniem rysującym
się na twarzy, wręcz zwiotczeniem mięśni żuchwy i ust. Jest wreszcie w Aliantach
precyzyjne opisanie „problemu polskiego”, który zdaniem Roosevelta stał na drodze porozumienia z Rosją Sowiecką. Dramat Katynia, Powstania Warszawskiego,
brutalne naciski Churchilla na Stanisława Mikołajczyka, by autoryzował stworzony
pod kuratelą Moskwy rząd tymczasowy.
Opinie doradców Roosevelta na temat Związku Radzieckiego i tego co znajduje
się po drugiej stronie tęczy, o której prezydent mówił w Teheranie, stawały się coraz bardziej stanowcze. Doradca prezydenta uważał, że należy wyznaczyć granicę
w stosunkach z Rosją, choć nie sprecyzował gdzie powinna ona przebiegać. Jak
dokładnie przewidywał, można było oczekiwać awantury ze strony Rosji, ale jak
powiadał jeśli tylko świat zachodni będzie twardo stał przy swoim (…) Moskwie
zostanie wytrącony z ręki ostatni prawdziwy atut (s. 499). Idąc dalej tokiem rozumowania Autora książki – Stalin nie odróżniał w praktyce państw kolaborujących
z Hitlerem od tych, których rządy na uchodźstwie popierały ruch oporu.
Doradca prezydenta uważał, że Rosja wykorzystuje siłę militarną wojsk okupacyjnych, tajną policję, miejscowe partie komunistyczne i związki zawodowe w celu
ustanawiania rządów, które (…) w rzeczywistości bazują na grupach podatnych na
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wszelkie sugestie płynące z Kremla (s. 499). Po śmierci Roosevelta 12 kwietnia 1945
roku, jego następca Truman w rozmowie ze Stalinem wyraził chęć kontynuacji polityki swojego poprzednika, ale działania te były tylko pozorne i nie przedstawiały
większej wartości politycznej.
Podsumowując, „Wielka Trójka” odegrała najważniejszą rolę wśród wszystkich
sojuszników i przywódców dwudziestego stulecia. Ich świadectwo, co zostało umiejętnie opisane w książce, było koniecznym partnerstwem i świadectwem napięć
w celu utrzymania ogólnoświatowej koalicji. Każdy z trzech przywódców zdawał
sobie sprawę z nadrzędnego znaczenia sojuszu dla osiągnięcia wspólnego celu,
który sobie przed sobą postawili. Jak w końcowym epilogu swojej pracy stwierdza Jonathan Fenby, dla Wielkiej Brytanii koalicja była ostatnią deską ratunku; dla
Związku Radzieckiego trampoliną do zdobycia pozycji supermocarstwa; dla Ameryki
zaś okazją do uświadomienia sobie, że bez względu na swoją potęgę i niechęć wobec
kompromisów Stany Zjednoczone nie mogą w pojedynkę osiągać celów wykraczających poza wąskie interesy narodowe (s. 608). Należy zgodzić się z twierdzeniem
Autora, iż uwarunkowania te są równie aktualne w dobie teraźniejszości
Osią przewodnią książki jest próba zdemaskowania mechanizmów polityki władz
ZSRR w stosunku do państw sojuszniczych, obnażenie ich rzeczywistych intencji
i hipokryzji w działaniach. Co w pełni udało się autorowi dzieła.
Studium oparto na solidnej bazie źródłowej archiwów brytyjskich, amerykańskich, ukraińskich i polskich. Powieść składa się ze wstępu oraz dwudziestu dwóch
rozdziałów, podsumowania oraz bibliografii. Całość wzbogaca aneks zawierający
indeks nazwisk. Książka zawiera czarno-białe fotografie propagandowe ze spotkań
„Wielkiej Trójki”w okresie drugiej wojny światowej.
Praca Jonathana Fenby zapełnia niewątpliwie lukę badawczą, dotyczącą procesów
zachodzących w okresie drugiej wojny światowej oraz kulisów powstawania nowego
ładu politycznego po jej zakończeniu – szczególnie w stosunku do przestarzałych
opracowań autorów, piszących w okresie powojennym. Podział cezury czasowej
omawianej pozycji wydaje się być zasadny. Książka, charakteryzuje się przejrzystością, logiczną strukturą wykładu, a także krytycznym podejściem do omawianych
źródeł. Praca rzuca nowe światło na sprawy związane z tworzeniem granic państw
oraz z rozliczaniem Niemiec za fakt wywołania wojny.
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Autor starał się w sposób kompleksowy omówić poruszane zagadnienia dotyczące poruszanych w książce kwestii. Lektura książki prowokuje do myślenia. Budząc zainteresowanie, czasem złość lub sprzeciw czy niesmak (opisy zakulisowych
rozmów „Wielkiej Trójki” ) orazniewątpliwie jej treść i forma zachęca do uważnej
lektury zmuszając czytelnika do poszukiwań samodzielnych odpowiedzi, na pytania
dotyczące polityki, ideologii oraz samej rzeczywistości powstałej po zakończeniu
działań wojennych.
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