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Tarnowskie Dialogi Naukowe. Słowo wstępne

W ręce Czytelników trafia drugi numer „Tarnowskich Dialogów Naukowych” – efekt 
pracy całego Kolegium Redakcyjnego, Autorów, Recenzentów, którzy dołożyli wszel-
kich starań, by nowe wydanie TDN było wartościowe i interesujące.

Powstaniu tego numeru, tak jak w przypadku początków „Tarnowskich Dialogów 
Naukowych” i  wydania pierwszego numeru, towarzyszył zamiar upowszechniania 
nauki i aktywizacji tarnowskiego środowiska naukowego. Zamiar ten został w pełni 
zrealizowany i zaowocował różnorodnymi pod względem tematycznym artykułami, 
które budują interdyscyplinarny charakter czasopisma.

Na najnowsze wydanie, zgodnie z założeniami przyjętymi przy tworzeniu TDN, 
składają się teksty naukowe oraz artykuły popularyzatorskie, ujęte w formułę rocz-
nika, ukazującego się w formie papierowej i elektronicznej. Interdyscyplinarność po-
dejmowanych zagadnień pokazuje szerokie spektrum zainteresowań osób reprezen-
tujących lokalne środowisko naukowe i otwiera możliwość dialogu różnych dziedzin. 
Pokazuje także tkwiący w tym środowisku potencjał.

Podstawowe założenie koncepcyjne to ukazanie różnorodności tematów, którymi 
zajmują się nasi Autorzy. I tak drugi numer TDN gromadzi teksty z zakresu nauk hu-
manistycznych, inżynieryjno-technicznych, ścisłych i  przyrodniczych, społecznych 
oraz nauk o zdrowiu. Zagadnienia literaturoznawcze spotykają się z problematyką 
komputerowych systemów pomiarowych, rozważania językoznawcze korespondują 
z problematyką ochrony środowiska, bibliotekoznawstwo sąsiaduje z fizjoterapią, pe-
dagogika z motoryzacją, kulturoznawstwo z historią. Ten świadomy kolaż daje moż-
liwość wypowiedzenia się przedstawicielom odmiennych dziedzin i dyscyplin; mówią 
oni różnymi głosami, charakterystycznymi dla poszczególnych nauk. W podejmowa-
nym dialogu ten wielogłos staje się jednym głosem – głosem prężnie działającego śro-
dowiska naukowego. Osoby, które zaangażowały się w pracę nad TDN pokazują, że 
chcą się rozwijać oraz identyfikują się z miejscem, w którym mieszkają, pracują i chcą 
je współtworzyć. Warto dodać, że oprócz artykułów, w których autorzy podejmują 
zagadnienia wpisujące się w bieżące nurty reprezentowanych przez nich dziedzin na-
uki, w najnowszym numerze TDN znajdują się także teksty, które opisują, prezentują 
i promują miasto i region tarnowski.



Inicjatywa „Tarnowskich Dialogów Naukowych” realizowana we współpracy z re-
nomowaną i doświadczoną tarnowską organizacją pozarządową, jaką jest Stowarzy-
szenie Projekt Tarnów, spotkała się z zainteresowaniem ze strony licznych osób i in-
stytucji, które związane są z nauką, kulturą i dydaktyką Tarnowa i regionu.

Wśród autorów drugiego numeru najliczniej reprezentowana jest Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, której przedstawicielami są: Monika Pociask, 
Michał Nawrocki, Daniel Król i Adam Pieprzycki. Do autorów TDN zaliczają się – wy-
wodząca się z  Politechniki Krakowskiej, a  skupiająca swój dorobek wokół historii 
sztuki i  dziejów Małopolski, szczególnie Pleśnej, Agnieszka Partridge oraz związa-
ny z Tarnowem Sławomir Kozioł z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego. Jako autorzy dialog podjęli także Beata Kania, Lidia Marzec i Marek 
Czaja z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, Krzysztof Woźniak z Grupy Zdrowego 
Oddychania i Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska, Paweł Czernek z  Mało-
polskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Marta Kaczor z Zespołu Szkół 
Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie, Tomasz Sobczak z Tarnowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego, Małgorzata Mitera-Pieprzycka z Fizjoterapii Holistycznej 
w Tarnowie oraz Łukasz Ciepiela z tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Mechaników Polskich.

Przygotowanie czasopisma to przedsięwzięcie wymagające wielostronnego, wielo-
płaszczyznowego dialogu, a co za tym idzie ogromu zaangażowania i pracy. Cieszę się, 
że w „Tarnowskich Dialogach Naukowych” udało się zgromadzić ludzi gotowych do 
działania, otwartych na wyzwania, twórczych, pełnych pasji i profesjonalizmu. Suk-
ces pierwszego numeru TDN sprawił dużo radości, jednocześnie wiązał się dla Redak-
cji drugiego wydania z dużą odpowiedzialnością i zobligował do wytężonego wysiłku.

Dziękuję wszystkim współtworzącym drugi numer TDN – to była owocna i bardzo 
przyjemna praca. Praca, która zapowiada już kolejne wydanie – ze zgranym zespo-
łem, z nowymi pomysłami, autorami, tematami do dialogów – tarnowskich dialogów 
naukowych.

Eliza Krzyńska-Nawrocka
REDAKTOR NACZELNY



Michał Nawrocki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Pocałunek Eunice

1.
Pierwsza scena erotyczna w literaturze – jaka właściwie była? Nie chodzi mi o naj-
lepszą, ale o pierwszą zapamiętaną. Jaka była? Moja pierwsza scena. Twoja pierwsza 
scena, czytelniku, czytelniczko. Twoja, droga czytelniczko, pierwsza scena erotycz-
na. Którą zapamiętałaś, którą zapamiętałeś, która została zapamiętana. Przez cie-
bie. Która została przeczytana. Przeczytana (to więcej niż możliwe) bez zrozumienia, 
pewnie: trochę wbrew woli (takie wydarzenia dzieją się poza wolą), najpewniej: za 
wcześnie (takie wydarzenia zawsze dzieją się wcześnie). Dzieją się za wcześnie, po-
zostają na długo, niekiedy na zawsze. A niekiedy dzieje się tak, że chowają się w za-
pomnieniu i zapomniane trwają, po to, by powrócić, zaś gdy powrócą, okazuje się, że 
istniały intensywnie nie pomimo że zapomniane, lecz dlatego że zapomniane.

To wszystko są kwestie bardzo osobiste, ale  – trudno się nie zgodzić  – trudno 
o kwestie ważniejsze. Trudno też o kwestie trudniejsze do wyrażenia. Zwłaszcza, że 
takie inicjacyjne doświadczenia czynią człowieka tym kim jest i – nikim innym. Spro-
wadza się to do pewnych fundamentalnych preferencji. Intelektualnych i nie.

Weźmy kwestię rodzajów literackich. Wydaje mi się na przykład, że rytm Erosa nie 
jest wbrew pozorom rytmem poezji lirycznej, lecz rytmem epiki. Rytm miłości jest 
rytmem rozłożystego zdania, rytm podniecenia, oddechu, dotyku, smaku i zapachu, 
słowem: rytm cielesności, rytm ciała jest rytmem epiki. Liryka, to jasne, jest zapisem 
duchowości, duchowość jest ze swojej istoty liryczna, ale cielesność jest epicka, ciało 
to jest epika. Sądzę tak nie tylko dlatego, że pierwsza zapamiętana przeze mnie scena 
erotyczna pochodzi z dzieła epickiego. Tym dziełem było Quo vadis Sienkiewicza.

2.
Sam Sienkiewicz erotomańskie jazdy miewał, powiedzmy, intensywne. (Mówię tu 
o powieściach, nie o życiu. „Mniejsza z tym – jak to pięknie ujął Miłosz – gustował czy 
nie w Lidkach, Lolitkach i nimfetkach”1). I było to wszystko robione na takiej samej 
zasadzie jak sceny rzezi, wbijania na pal, rozszarpywania przez lwy, podrzynania gar-

1 Cz. Miłosz, Sienkiewicz, Homer i Gnębon Puczymorda, [w:] Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Kraków 
2001, s. 138.
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dła, to znaczy: było to w dużej mierze robione pod publiczność, ale było jednocześnie 
wywiedzione z bardzo głębokich i mrocznych obszarów. Było hamowane, ale niekiedy 
wyrywało się spod kontroli. Było wreszcie konwencjonalne, ale niekiedy konwencję 
rozrywało.

W  Trylogii hamował się, bo hamować się musiał, rzecz służyła krzepieniu serc, 
nie innych organów. Hamował się, co wcale nie znaczy: panował ze wszystkim. Tak 
w każdym razie każe postępować swoim samczym bohaterom (mówię o bohaterach, 
nie o infantylnych onanistach pokroju Skrzetuskiego czy Wołodyjowskiego, któremu 
wszystko jedno: jak nie Anusia Borzobohata, to Krysia Drohojowska, jak nie Krysia, 
to Baśka), Sienkiewicz każe się swoim nabuzowanym testosteronem bohaterom ha-
mować się, zmusza ich do panowania nad sobą, tak jak gdyby bał się, że gdy mu się 
spod tej kontroli wyrwą raz, wtedy nie będzie odwrotu, nie będzie ratunku. Wszystko 
na pograniczu, wszystko na napiętej strunie. Wszystko, by tak rzec, na sztywno.

Mężczyzna, który kobietę ma i jej zarazem nie ma. Posiada, ale nie posiada. Gwałci 
wolność panny, ale samej panny nie gwałci w taki sposób, w  jaki by chciał (raptus 
puellae, to nie wszystko, niestety). Bohun i Helena. Bogusław i Oleńka. Azja i Basia. 
Można powiedzieć: sporą część fabuł Sienkiewicza można skatalogować pod szyldem 
„koszmary impotenta”. Można też powiedzieć, że Sienkiewicz lubi się nad swoimi 
samcami w Trylogii znęcać i zaraz zadać pytanie (bez nadziei na wyraźną odpowiedź), 
na ile ta wobec nich okazywana agresja jest formą autoagresji? Można – właściwie 
trzeba – dodać: zerżnąć kogoś i zarżnąć, to są u Sienkiewicza bardzo bliskie pasma, to 
w swojej istocie są pasma symultaniczne2.

3.
W Quo vadis jest trochę inaczej. Tam Sienkiewicz wykonuje ten sam manewr, który 
wykonywał z czytelnikiem w Trylogii w opisach rozmaitych okrucieństw, to znaczy: 
oddaje sprawę w cudze ręce. Neron, Tygellin, cała ta odrażająca banda zboczeńców
-pogan, oni są skazani na wymarcie, ale – im wolno. Trylogią rządzi zakaz, Quo-vadis 
przyzwolenie. O, tak, przyzwolenie jest napiętnowane, ale – opisane z pieczołowi-
tością i niemałą frajdą. O, tak, seksualno-mordercza ohyda zostaje potępiona przez 
chrześcijańską ideologię, ale zanim zostanie potępiona na wieki wieków, jakże wspa-
niale jest się w tej ohydzie ponurzać. (Najlepiej zresztą ponurzać się, potem wynurzyć 
i czyściutkim być. Zresztą, co jest u Sienkiewicza chwytem częstym, wybór idei wyż-
szej jest w swojej istocie transakcją wiązaną: Winicjusz wybiera chrześcijaństwo i zba-
wienie, ergo sic et nunc Ligię będzie miał w wyłącznym użytkowaniu, Kmicic wybiera 

2  O  Sienkiewiczu  – sadyście piszę w  szkicu Krwawa baśń. Kilka zdań o  Sienkiewiczu potwornym, 
[w:] M. Nawrocki, Wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. Eseje na czas niepokoju, Tarnów 2013, s. 184–
191.
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ojczyznę, król go poklepie po plecach, a i Oleńka popuści mu, powiedzmy, stanowczej 
odmowy, to jest myśl na inne rozważania.) O, tak, Neron – wracam do myśli zasad-
niczej – to jest wredna i brzydka bestia, ale wszystko mu wolno, wszystko mu wolno, 
powtórzmy to, za Sienkiewiczem z upodobaniem, wszystko, wszystko mu wolno. To, 
że ze swojej absolutnej wolności korzysta na sposób bestialski, to jest inna sprawa, 
ale: miło jest identyfikując się z nim i rekompensując niedostatki życia codziennego, 
miło jest pomarzyć, że i tak można.

Inna sprawa, że choć pomarzyć można (Quo vadis jest w  tym sensie wycieczką 
w krainę krwawych marzeń) to Nerona – dla, powiedzmy, przyczyn utylitarnych – 
pozostawić bez krytyki już nie można i taka krytyka, owszem, zostaje sformułowana. 
Warto jednakowoż zauważyć, że Sienkiewicz prawa do potępienia Nerona wcale nie 
udziela chrześcijaństwu, Aulusowi Plaucjuszowi czy Pawłowi. Tym, kto staje się naj-
bardziej wiarygodnym krytykiem Nerona jest oczywiście Petroniusz.

Przy czym jego wiarygodność – co jest paradoksalne, lecz nie bezsensowne – wyni-
ka z faktu, że Petroniusz jest amoralny i kieruje się kryterium estetycznym. „Ja uwa-
żam – lubię go za te zdania – że zamordować brata, matkę i żonę jest rzeczą godna ja-
kiegoś azjatyckiego królika, nie rzymskiego cezara; ale gdyby mi się to przytrafiło, nie 
pisałbym usprawiedliwiających listów do senatu”3. Jego wiarygodność idzie w parze 
z sugestywnością. Z przyjemnością odświeżam w pamięci zdania z jego pożegnalnego 
listu do Nerona:

Wiem, o cezarze, że wyglądasz z niecierpliwością mego przybycia i  że twoje wierne 
serce przyjaciela tęskni dniami i nocami za mną. Wiem, że obsypałbyś mnie darami, 
powierzył mi prefekturę pretorii, a Tygellinowi kazał być tym, do czego stworzyli go 
bogowie: dozorcą mułów w tych twoich ziemiach, któreś po otruciu Domicji odziedzi-
czył.(…) Wycie Cerbera, mój miły, choćby do twego śpiewu podobne, mniej będzie dla 
mnie dotkliwe, bom nie był mu nigdy przyjacielem i za głos jego wstydzić się nie mam 
obowiązku. Bądź zdrów, lecz nie śpiewaj, zabijaj, lecz nie pisz wierszy, truj, lecz nie 
tańcz, podpalaj, lecz nie graj, tego ci życzy i  tę ostatnią przyjacielską radę posyła ci 
Arbiter elegantiae4.

4.
Postać Petroniusza udała się Sienkiewiczowi wyjątkowo, w każdym razie jest to po-
stać należąca do najciekawszych i najmniej – wbrew pozorom – w Quo vadis (i nie 
tylko w Quo vadis) oczywistych. Zresztą, Petroniusz, nie Winicjusz, zawsze był dla 
mnie głównym i najważniejszym bohaterem Quo vadis, za drobiazg (choć znaczący) 

3 H. Sienkiewicz, Pisma wybrane, XIII, Quo vadis, Warszawa 1976, s. 47.
4 Tamże, s. 525.
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uważam fakt, że Marek Winicjusz od pierwszej lektury budził we mnie serdeczne 
obrzydzenie, zdania nie zmieniłem do dziś.

Więcej, wszystkie rozpoznania, w myśl których (na zasadzie tępej recepcji fabu-
ły) Petroniuszowi przeciwstawiano Nerona lub Tygellina uważałem za podejrzane. 
Owszem, Petroniusz wyszydza cezara, walczy z dowódcą pretorian, ale prawdziwy 
konflikt (mimo życzliwych stosunków) dokonuje się pomiędzy Petroniuszem i Wi-
nicjuszem. Od początku do końca. Od końca, gdzie arbiter elegantiae odrzuca chrze-
ścijaństwo, Winicjuszowi zaś pisze: „Nie! szczęśliwy małżonku królewny-jutrzenki! 
Wasza nauka nie dla mnie. (…) Gdybym nawet iść chciał tam, gdzie mnie prowadzisz, 
nie mogę. Że zaś nie chcę, a więc po dwakroć nie mogę.”5 – do początku, kiedy temu 
samemu Winicjuszowi słusznie oznajmia, iż ten ma zachcianki cieśli z Subury6, na 
widok rzezi jaką sympatyczny młodzieniec urządza swoim niewolnikom, oznajmia, iż 
w celu patrzenia na mięso każe odbić sklep rzeźnika7, zaś w chwili, w której Winicjusz 
usiłuje rozwiązać pewne kwestie siłą, potrafi siłą odpowiedzieć. Lubię tę scenę, więc 
i ją przywołuję:

Oto ów smukły i zniewieściały Petroniusz chwycił wpijającą ku się w ramię dłoń mło-
dego atlety, za czym chwycił drugą i trzymając je obie w swojej jednej siłą żelaznych 
kleszczy, rzekł:
– Ja tylko z rana jestem niedołęgą, a wieczorem odzyskuję dawną sprężystość. Spróbuj 
się wyrwać. Gimnastyki musiał uczyć cię tkacz, a obyczajów kowal8.

Słowem: Winicjusza uważałem zawsze za bydlę9, do tego bydlę nieokrzesane, okrutne 
i tępe, cóż z tego, że – piękne?! A w zrozumieniu tego faktu (w zrozumieniu jego zby-
dlęcenia) pomógł mi jego największy ideowy (i zdaje się – ludzki) antagonista i tylko 
pozorny przyjaciel: Petroniusz.

Dodam oczywistość, że tacy Winicjusze staną się solą ziemi chrześcijaństwa, to 
oni z imieniem Jezusa Chrystusa na ustach i miłością bliźniego na sztandarach będą 
mordować, grabić i palić, to jeden z takich Winicjuszy nakaże wyrżnąć całe miasto, 
a  zapytany o  niewinnych chrześcijan odpowie: zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna 
swoich10. Na wszelki wypadek dodam jeszcze oczywistość kolejną: Petroniusz poma-

5 Tamże, s. 519.
6 Tamże, s. 33.
7 Tamże, s. 89.
8 Tamże, s. 45.
9  Choć, w  swojej opinii jestem raczej odosobniony. Nawet Błoński (choć, zgoda, w  późnej fazie 

twórczości krytycznej) charakteryzował tę kanalię jako „dzielnego i  sympatycznego patrycjusza”. 
J. Błoński, Sienkiewicz, niestety, [w:] J. Błoński, Mieszaniny, Kraków 2001, s. 37.

10 Oczywiście w tej kwestii Sienkiewicz jest, bo musi być, demagogiem. W jednym ze swoich listów 
pisze do Winicjusza Petroniusz: „Pytanie Pawła z Tarsu pamiętam, i zgadzam się, że gdyby na przykład 
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ga Winicjuszowi nie z powinowactwa idei, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest on 
piękny i dlatego, że piękna jest Ligia11, co ceniącemu piękno Petroniuszowi sprawia 
przyjemność, dlatego – i dla niczego więcej.

Nic bardziej odległego, niż ci dwaj.

5.
O  Petroniuszu można powiedzieć jeszcze więcej, na razie powiedzmy tyle, że ów 
arbiter elegancji jest epikurejczykiem i egoistą, jest również wyrafinowanym eroto-
manem. Jego erotomania jest (bardzo mi się to podoba) w istocie światopoglądem, 
któremu hołduje do śmierci: „Strząsając wino mówił, że strząsa tylko na cześć Pani 
Cypryjskiej, która jest starszą i większą od wszystkich bogów, jedynie nieśmiertelną, 
trwałą i władnącą.”12 – Tak mówił. Później się zabił.

Jego erotomania jest wyrafinowana, zachwyconemu Winicjuszowi powiada, iż 
„woli wybór niż liczbę”13. Powtarza to Neronowi podczas jednej z orgietek, w otocze-
niu tłumu golasów i golasek, w zdaniu, które i dziś można by powtórzyć: „Ja sądzę, 
panie, ze dziesięć tysięcy obnażonych dziewic czyni mniejsze wrażenie niż jedna.”14 
Tą jedną okazuje się Eunice, „boska” niewolnica, która otrzymuje wolność, zaś z tej 
wolności korzysta w ten sposób, że z Petroniuszem popełnia samobójstwo.

Dochodzimy do istoty rzeczy, wracamy do początku – nie tylko do początku tego 
eseju.

6.
W unctuarium pozostała tylko Eunice. Czas jakiś nasłuchiwała oddalających się w kie-
runku laconicum głosów i  śmiechów, wreszcie uniósłszy wykładany bursztynem 
i kością słoniową stołek, na którym przed chwilą siedział Petroniusz, przysunęła się 
ostrożnie do jego posągu.

Ahenobarbus żył wedle nauki Chrystusa, to może miałbym czas pojechać do was, do Sycylii [tj.: pożyć 
trochę dłużej – MN]”. Tamże, s. 518. Otóż Petroniusz może takie złudzenia żywić, natomiast nawet jak 
na Sienkiewicza, jest to umiarkowanie zabawna brednia. Gdyby Neron był chrześcijaninem, Petroniusz 
nie dość że nie pojechałby do żadnej Sycylii, ale nie napisałby takiego listu. A gdyby mimo wszystko 
napisał, to może by i pojechał, ale w trumnie, gdyby zaś zapłaciwszy wystarczająco dużo, jakimś cudem 
przeżył, to by go tylko oślepiono.

11  „Petroniusz miał do niego pewną słabość, graniczącą z  przywiązaniem, albowiem Markus był 
pięknym, atletycznym młodzieńcem, a zarazem umiał zachowywać pewną estetyczną miarę w zepsuciu, 
co Petroniusz cenił nade wszystko”. Tamże, s. 6. Zauważmy, że kryteria umiaru w zepsuciu nie mają nic 
wspólnego z etyką, są to kryteria natury czysto estetycznej.

12 Tamże, s. 523.
13 Tamże, s. 11.
14 Tamże, s. 249.



Michał Nawrocki14

Unctuarium pełne było słonecznego światła i kolorów bijących od tęczowych marmu-
rów, którymi wyłożone były ściany.
Eunice wstąpiła na stołek – i znalazłszy się na wysokości posągu, nagle zarzuciła mu na 
szyję ramiona, po czym odrzuciwszy w tył swe złote włosy i tuląc różowe ciało do bia-
łego marmuru, poczęła przyciskać w uniesieniu usta do zimnych warg Petroniusza15.

7.
Tak wyglądała pierwsza scena erotyczna, którą zapamiętałem. Przeczytałem ją pew-
nego upalnego lata, na kilka dni przed moimi dziesiątymi urodzinami (literaturę 
światową miałem już przyzwoicie obskoczoną, ledwo co zdążyłem ochłonąć po Trzech 
muszkieterach, nowele Poego miałem w  małym palcu, literaturę polską znałem już 
wcale nieźle: Trylogię przeczytałem rok wcześniej, Lalka miała jeszcze trochę pocze-
kać). Później pojawili się Owidiusz, Safona, Boccaccio, Petrarka, Staff, Tetmajer, Prus, 
Schulz, Leśmian, Grochowiak, Bułhakow, Kundera, Hrabal, Nabokov, było wielu in-
nych pisarzy, wiele wiele innych scen, ale ta była pierwsza. Życiowo uważałem się, 
w swoim dziewięcioletnim przeświadczeniu, za doświadczonego, przeżyłem już w za-
sadzie prawie wszystko (oczarowanie, rozczarowanie, odrzucenie, erotyka w zasadzie 
nie miała substancjalnych tajemnic, to i owo już się wiedziało), ale w opisie Eunice 
było coś, co rozpraszało zblazowanie prawie dziewięcioletniego dekadenta.

Co?
Wracałem do tej sceny (tak jak wracałem do Sienkiewicza) wielokrotnie, wracam 

i teraz, ale piszę o niej po raz pierwszy. Piszę, dostrzegając wszystkie jej blaski i cie-
nie, dostrzegając przynajmniej kilka oczywistości, których nie dostrzegałem wtedy, 
a o których powinienem kilka słów powiedzieć.

8.
Oczywiście: można zauważyć, że parnasizm był wciąż w modzie i oni tak po prostu raz 
na jakiś czas pisali. Zachwyt – również: erotyczny zachwyt – dziełem sztuki, rzeźbą, 
posągiem, to był jeden z tematów i klimatów drugiej połowy drugiej połowy dzie-
więtnastego wieku. (Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że Sienkiewicz dając taki opis 
w połowie lat dziewięćdziesiątych jest już cokolwiek passe, ale nie on jeden tak miał).

Oczywiście: można zauważyć, że parnasistowski klimat tej sceny jest (powiedzmy 
to tak) do tego stopnia parnasistowski, że aż ociera się o Freuda. Zimny mężczyzna 
i gorąca kobieta. On pan – ona niewolnica. Ale i to nie do końca. Nie do końca tak. Bo 
w tym momencie oni oboje stają się bogami, lub inaczej: pocałunek Eunice jest (czy 
można tak powiedzieć?) inicjacją obojga w boskość.

15 Tamże, s. 15.
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Posąg wyobraża Petroniusza jako Hermesa, Eunice, której miłość zostaje przez 
Petroniusza dostrzeżona i odwzajemniona to: „już nie dawna niewolnica, ale jakby 
bogini miłości i szczęścia”16. Sam Petroniusz mówi: „Czasem wydaje mi się, że jeste-
śmy dwojgiem bogów…”17. Jednak do pełni – do boskiej nieśmiertelności – brakuje 
im jednego: śmierci.

„Oni zaś wsparci o siebie, piękni jak dwa bóstwa, słuchali uśmiechając się i bled-
nąc”18. Słowa Petroniusza i komentarz Sienkiewicza, iż wraz ze śmiercią boskich ko-
chanków umiera poezja i piękno antyku można uzupełnić, dostrzegając, że umiera 
coś więcej. Co chcę powiedzieć, to to, że opis wspólnego samobójstwa Petroniusza 
i Eunice jest w swojej istocie opisem zmierzchu – bogów19.

9.
Ciekawe – i mniej oczywiste – wydaje mi się teraz to, że podobna scena (dostrzegłem 
to kilka lat później) pojawia się w Lalce, gdzie Prus o nietypowych (a intensywnych) 
upodobaniach panny Izabeli pisze tak:

Raz zobaczyła w pewnej galerii rzeźb posąg Apollina, który na niej zrobił tak silne wra-
żenie, że kupiła piękną jego kopię i ustawiła w swoim gabinecie. Przypatrywała mu 
się całymi godzinami, myślała o nim i… kto wie, ile pocałunków ogrzało ręce i nogi 
marmurowego bóstwa?… I stał się cud: pieszczony przez kochającą kobietę głaz ożył. 
A  kiedy pewnej nocy zapłakana usnęła, nieśmiertelny zstąpił ze swego piedestału 
i przyszedł do niej w laurowym wieńcu na głowie, jaśniejący mistycznym blaskiem.
Siadł na krawędzi jej łóżka, długo patrzył na nią oczyma, z których przeglądała wiecz-
ność, a potem objął ją w potężnym uścisku i pocałunkami białych ust ocierał łzy chło-
dził gorączkę.
Odtąd nawiedzał ją coraz częściej i  omdlewającej w  jego objęciach szeptał on, bóg 
światła, tajemnice nieba i ziemi, jakich dotychczas nie wypowiedziano w śmiertelnym 
języku. A przez miłość dla niej sprawił jeszcze większy cud, gdyż w swym boskim ob-
liczu kolejno ukazywał jej wypiększone rysy ludzi, którzy kiedykolwiek zrobili na niej 
wrażenie20.

Dobre to jest. Jest to tak dobre, że ilekroć to czytam, zastanawiam się, jakim cu-
dem ktoś, kto to przeczytał, może utrzymywać, że najważniejszym problemem Lalki 
jest panorama społeczna dziewiętnastowiecznej Warszawy, a  największym dorob-

16 Tamże, s. 237.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 526.
19 Kontekst nietzscheański jest tu więcej niż oczywisty.
20 B. Prus, Wybór pism. Lalka, t. I., Warszawa 1954, s. 67–68.
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kiem autora felietonistyczne zacięcie tudzież niezawodne oko realisty wyrażające 
się w szczegółowym opisie kaloszy w jednym sklepie na Krakowskim Przedmieściu. 
Mniejsza o to.

W  każdym razie podobieństwo fascynacji kobiety posągiem jest wyraźne, choć 
równie wyraźne są różnice. O czym innym pisze Prus, o czym innym Sienkiewicz. Co 
innego jest Eunice, co innego Łęcka. Inna jest fantazja pierwszej, inne – tej drugiej.

O tej drugiej będę jeszcze pisał – a pierwsza?

10.
Wśród obrazów definiujących moją wyobraźnię (i mnie samego) do najbardziej wy-
razistych i najważniejszych należy obraz Eunice, która zostaje sama w nasłonecznio-
nym pomieszczeniu, Eunice, która wspina się na palce, tuli się do posągu, przywiera 
ustami do jego ust i tak nieruchomieje – na zawsze.

(Dębica 1984, Tarnów 2019)
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Streszczenie
Tematem artykułu jest analiza i  interpretacja sceny pochodzącej z  Quo vadis Hen-
ryka Sienkiewicza, w której to scenie tytułowa bohaterka całuje posąg wyobrażają-
cy jednego z bohaterów powieści, Petroniusza. Scena ta zostaje wpisana w szerszą 
perspektywę pisarskich dokonań autora Trylogii oraz zestawiona z analogiczną sceną 
w Lalce Bolesława Prusa, w której z kolei ukazano fascynację Izabeli Łęckiej posągiem 
Apolla. Propozycja lekturowa niniejszego szkicu odwołuje się do zindywidualizowa-
nych przeżyć czytelniczych (w przypadku autora szkicu jest to perspektywa autobio-
graficzna), które otwierają przestrzenie lektury i doświadczenia hermeneutycznego.
Słowa kluczowe: Quo vadis, Petroniusz, Winicjusz, Lalka, proza, parnasizm, powieść 
historyczna

Summary
The subject of the article is the analysis and interpretation of the scene from Quo 
vadis by Henryk Sienkiewicz, in which the title character kisses a statue depicting 
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one of the protagonists of the novel, Petronius. This scene is inscribed into a broader 
perspective of the writer’s achievements of the Trylogii and juxtaposed with the anal-
ogous scene in Lalka by Bolesław Prus, in which Izabela Łącka fascination with the 
statue of Apollo is shown. The reading proposal of this sketch refers to individualised 
reading experiences (in the case of the author of the sketch, it is an autobiographical 
perspective), which open up spaces of reading and hermeneutical experience.
Keywords: Quo vadis, Petroniusz, Winicjusz, Lalka, prose, parnasism, historical 
novel
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Krzysztof Woźniak
Grupa Zdrowego Oddychania, Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Sposoby spalania paliw stałych  
na tle problemu smogu w Polsce

Wstęp
W  ciągu kilku ostatnich lat problem zanieczyszczenia powietrza w  Polsce znalazł 
w końcu zauważalne miejsce w mediach. Jako przyczynę nadmiernego zanieczysz-
czenia powietrza podaje się powszechnie spalanie niskiej jakości paliw stałych w ob-
sługiwanych ręcznie paleniskach. Pod presją opinii publicznej i aktywistów antysmo-
gowych1, prowadzi się wiele prac mających przeciwdziałać problemowi. Ich efekty są 
jednak niewystarczające. Pominięto m.in. działania w zakresie ograniczania emisji 
z pieców i kotłów przydomowych na etapie spalania paliwa.

Artykuł opisuje metody spalania paliw stałych w  obsługiwanych ręcznie paleni-
skach i korzyści wynikające z wyboru właściwego sposobu obsługi tradycyjnego pieca.

Identyfikacja problemu zanieczyszczenia powietrza
W marcu 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli między-
narodowej, dotyczącej jakości powietrza Joint report on air quality2.

Problem zanieczyszczenia powietrza przedstawiono na następujących przykła-
dach3:

− zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 1 z każdych 9 zgonów na świecie,
−  9 z 10 osób na świecie oddycha powietrzem zawierającym wysoki poziom zanie-

czyszczeń,
−  24% zgonów spowodowanych udarem ma związek z zanieczyszczeniem powie-

trza,

1 Zob. wywiad z prezesem Krakowskiego i Polskiego Alarmu Smogowego Andrzejem Gułą: „Od po-
czątku świadomie nie nazywali się organizacją ekologiczną”. J. Chełmiński, Smog, diesle, kopciuchy, komi-
ny czyli dlaczego w Polsce nie da się oddychać?, Poznań 2019, s. 226.

2  Bazuje on na audytach krajowych dotyczących jakości powietrza, przeprowadzonych w  krajach 
uczestniczących w  projekcie, oraz na działaniach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który 
przeprowadził swój audyt w sześciu krajach europejskich (Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Polska oraz 
Włochy). https://www.nik.gov.pl/plik/id,19001,vp,21604.pdf (09.10.2019).

3  Wyniki prezentowane przez WHO podczas WHO Global Conference on Air Pollution and Health 
październik–listopad 2018 w Genewie.
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−  25% zgonów spowodowanych chorobami serca ma związek z zanieczyszczeniem 
powietrza,

−  43% zgonów spowodowanych chorobami płuc ma związek z zanieczyszczeniem 
powietrza.

Pokazano także duże zróżnicowanie zanieczyszczeń pyłami PM10 w poszczegól-
nych miastach Europy (tabela 1).

Tabela 1. Liczba dni ze średnim stężeniem przekraczającym 50 μg/m³ 
oraz średnie stężenie roczne pyłów PM10 w wybranych miastach Europy

Miasto Państwo

Liczba dni 
ze średnim 
stężeniem 

PM10 prze-
kraczającym 

50 μg/m³

Średnio-
roczne 

stężenie 
dobowe 
PM10  

[μg/m³]

Miasto Państwo

Liczba 
dni ze 

średnim 
stężeniem 

PM10 
przekra-
czającym 
50 μg/m³

Średnio-
roczne 

stężenie 
dobowe 
PM10 

[μg/m³]

Berno Szwajcaria 2 19,3 Dramjak Kosowo 67 33,7

Tallin Estonia 4 15,7 Sofia Bułgaria 71 40,0

Amsterdam Holandia 4 22,5 Warszawa Polska 86 41,6

Madryt Hiszpania 20 24,0 Aviles Hiszpania 127 45,8

Bratysława Słowacja 23 29,1 Skopje Macedonia 162 84,1

Bukareszt Rumunia 41 35,5 Kraków Polska 164 56,7

Budapeszt Węgry 46 33,5 Vidin Bułgaria 166 61,1

Korce Albania 61 40,2 Tetovo Macedonia 293 97,3

W raporcie NIK wskazano również problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce4. 
Wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich 36 znajduje się w Pol-
sce, a smog powoduje w Polsce ok. 41 tys. przedwczesnych zgonów rocznie5. Z kolei 
w raporcie za lata 2015–20166 KOBiZE identyfikuje źródła zanieczyszczeń w Polsce.

Głównym źródłem emisji pyłów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-
nych (WWA), w tym benzo-a-pirenu są procesy spalania poza przemysłem. Główną 
część szkodliwych zanieczyszczeń stanowi emisja z  gospodarstw domowych. Sub-

4 Raport NIK, dz. cyt., s. 23–28
5 K. Górka, M. Łuszczyk, A. Thier, Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 518, s. 52.
6  Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i  TZO za lata 2015–

2016  w  układzie SNAP, Warszawa 2018, https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_po-
brania/krajowa_inwentaryzacja_emisji/Bilans_emisji_za_2016-raport_syntetyczny.pdf (10.10.2019).

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu NIK Joint report on air quality
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stancje trujące powstają w urządzeniach grzewczych czyli piecach i kotłach zasilanych 
paliwami stałymi w tym węglem lub drewnem i jego pochodnymi. Udział zanieczysz-
czeń z procesów spalania poza przemysłem w emisji ogółem w roku 2016 prezentuje 
się następująco:

− PM10 – 45,3%,
− PM2.5 – 48,2%,
− WWA – 88%.

W raporcie podkreślono, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami 
PM10, PM2.5 oraz benzo-alfa-pirenem tj. smogu zimowego w Polsce jest emisja z pa-
lenisk domowych. Problem jest szczególnie dotkliwy w warunkach gęstej zabudowy 
jednorodzinnej, przede wszystkim tam, gdzie stosuje się ogrzewanie za pomocą indy-
widualnych urządzeń na paliwa stałe.

Na przykład w stutysięcznym mieście Tarnowie są to Osiedle „Na Stoku” w Mości-
cach, Osiedle Koszyckie, Zagumnie, Piaskówka, Krzyż oraz wszystkie przyległe miej-
scowości od Zbylitowskiej Góry do Pogórskiej Woli.

Niska skuteczność działań antysmogowych
Od kilku lat obserwujemy w Polsce nasilenie działań na rzecz poprawy jakości powie-
trza. Podstawą prawną realizowanych zadań jest rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 
działań krótkoterminowych7.

Na tle Polski największą ilością działań wyróżnia się województwo małopolskie. 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oprócz programu ochrony po-

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych Dz.U. 2012 poz. 1028.

Rys. 1. Udział wybranych procesów w emisji WWA ogółem w 2016 roku
Źródło: Raport KOBiZE za rok 2016
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wietrza wprowadził również trzy uchwały antysmogowe: jedną dla obszaru woje-
wództwa8 oraz dwie dotyczące gminy miasta Krakowa9.

Brak oczekiwanych efektów polityki antysmogowej został dostrzeżony przez Try-
bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 22  lutego 2018 r. wydał przeciwko 
Polsce wyrok w sprawie utrzymujących się od lat przekroczeniami norm jakości po-
wietrza dla pyłu PM1010.

Zgodnie z decyzją TSUE Ministerstwo Środowiska było zmuszone ogłosić fiasko 
dotychczasowych programów ochrony powietrza. W marcu 2019 roku przygotowa-
ło projekt rozporządzenia11 nakazujący samorządom przyjęcie nowych programów 
ochrony powietrza zawierających więcej skutecznych działań antysmogowych.

Odpowiedź na pytanie o przyczynę niskiej skuteczności można znaleźć w wyni-
kach kontroli palenisk domowych posiadających indywidualne źródła ogrzewania.

Działania kontrolne
Analizując statystyki straży miejskich dotyczące interwencji do dymiących kominów 
domów jednorodzinnych na przykładzie Tarnowa oraz Krakowa, zauważamy pewną 
prawidłowość.

Kontrolujący stwierdzają spalanie odpadów, stosowanie nieprawidłowego paliwa 
(np. zbyt wilgotne drewno) lub podejrzanych paliw (brak certyfikatu od sprzedawcy) 
w bardzo małej liczbie przypadków. Liczba ta oscyluje w granicach zaledwie 5% zre-
alizowanych kontroli. Oznacza to, że w ok. 95% stwierdzonych przypadków gęstego 
zadymiania przyczyną jest niewłaściwe spalanie legalnych paliw.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w  podejmowanych działa-
niach antysmogowych nie przewidział żadnych doraźnych reakcji na ok. 95% przy-
padków interwencji służb kontrolujących źródła smogu (tabela 2).

Podczas kontroli strażnicy, stwierdzając gęste dymienie podczas spalania dozwolo-
nych paliw, zmuszeni są przepraszać za najście, co umacnia kontrolowanego w prze-
konaniu, że kopci zgodnie z prawem.

Okazuje się, że wpływ sposobu spalania paliw stałych jest również całkowicie po-
minięty we wszystkich dokumentach i wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego – zarówno w programie ochrony powietrza jak i wszystkich 
uchwałach antysmogowych.

8 Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. – dla 
obszaru województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa.

9  Uchwała Nr  XVIII/243/16  Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 15  stycznia 2016  r. 
o zakazie używania paliw stałych oraz Uchwała Nr XXXV/527/17 Sejmiku Województwa Malopolskiego 
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

10 Wyrok w sprawie C-336/16, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z dnia 
22 lutego 2018 r.

11 Projekt rozporządzenia z 21 marca 2019 r.
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Kontrolowanie sposobu spalania w piecach i kotłach przydomowych byłoby zasad-
ne, ponieważ jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu zanieczysz-
czeń w odróżnieniu od wielu działań ex post, jak zakup i instalowanie oczyszczaczy 
powietrza czy ograniczanie aktywności podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu.

Niedoceniana waga sposobu spalania paliw stałych
Urządzenia grzewcze odpowiedzialne za nadmierne emisje zanieczyszczeń powodu-
jące problem smogu to pozaklasowe piece i kotły zasypowe (obsługiwane ręcznie), 
zwane potocznie kopciuchami.

Analiza emisji zanieczyszczeń z  przydomowych urządzeń grzewczych pozwala 
stwierdzić, że ich wartości emisji z palenisk zasypowych (obsługiwanych ręcznie) są 
kilkaset procent wyższe niż z urządzeń automatycznych – kotłów retortowych (wy-
kres 1).

Okazuje się jednak, że nawet w  „kopciuchach” wielkość emisji zanieczyszczeń, 
w szczególności pyłów PM oraz benzo-alfa-pirenu jest zależny od sposobu spalania. 
Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje spalania w paleniskach zasypowych zależne od 
kierunków podawania powietrza i paliwa12.

1. Spalanie przeciwprądowe – występuje, gdy paliwo jest podawane do paleniska 
z przeciwnej strony niż powietrze.

2. Spalanie współprądowe – występuje, gdy paliwo jest podawane do paleniska 
z tej samej strony co powietrze.

12  A. Szlęk, Badania procesu spalania paliw stałych w  warstwie nieruchomej, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej” 2001, Nr 1522, rozdz. 4, s. 14–15.

Tabela 2. Miesięczne zestawienia kontroli palenisk przez straże miejskie  
w latach 2017–2019 w Tarnowie i Krakowie, wybrane okresy

Straż Miejska 
miasta: Okres Liczba  

interwencji

Spalanie 
odpadów lub 
podejrzanych 

paliw

Spalanie 
odpadów lub 
podejrzanych 

paliw [%]

Spalanie legalnych 
paliw [%]

Tarnów 2017 243 12 4,94% 95,06%

Tarnów 2018 175 13 7,43% 92,57%

Kraków 12.2017 1574 73 4,64% 95,36%

Kraków 11.2018 1017 27 2,65% 97,35%

Kraków 02.2019 1027 37 3,60% 96,40%

Źródło: Raporty pokontrolne straży miejskich
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Wyłącznie spalanie współprądowe jest uznawane za prawidłowe, niskoemisyjne 
(rysunek 3).

Przedstawione sposoby dotyczą spalania w warstwie lub złożu stałym paliw sta-
łych rozumianego jako organizację procesu, w której ziarna paliwa pozostają wzglę-
dem siebie nieruchome lub przemieszczają się z niewielkimi prędkościami wynikają-
cymi na przykład z osuwania się złoża w miarę jego wypalania, natomiast powietrze 
dopływa do strefy spalania poprzez przestrzenie między cząstkami.

Stosowanie przeciwprądowej metody spalania powoduje bardzo duże emisje szkodli-
wych substancji, a szczególnie produktów niecałkowitego i niepełnego spalania. Dzieje 
się tak dlatego, że produkty odgazowania ulegają ochłodzeniu zanim się całkowicie spa-
lą. Na drodze do komina nie napotykają odpowiednio wysokiej temperatury13.

13 A. Szlęk, Badania procesu spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej, dz. cyt., s. 15.
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Wskaźniki emisji benzo-alfa-pirenu [mg/GJ]

kocioł zasypowy rozpalony od dołu, węgiel kostka/orzech, nadmuch

kocioł zasypowy rozpalony od dołu, węgiel orzech, ciąg naturalny

kocioł miałowy rozpalony od góry, miał węglowy, nadmuch

kocioł retortowy 3./4. klasy, miał węglowy

kocioł retortowy 3./4. klasy, węgiel groszek

kocioł retortowy 5. klasy, węgiel groszek 26,5 MJ/kg

Wykres 1. Wskaźniki emisji benzo-alfa-pirenu z indywidualnych źródeł ciepła
Źródło: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła, Raport nr 93/2017
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Z kolei podczas spalania współprądowego „W odróżnieniu od poprzedniej techno-
logii produkty odgazowania przechodzą przez strefę spalania znajdując w niej dobre 
warunki do zupełnego spalenia”14.

Pomiar emisji zanieczyszczeń z  urządzeń zasypowych były przedmiotem badań 
naukowych, przeprowadzonych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla15. Potwier-
dzają one znaczne różnice w ilości wytwarzanych zanieczyszczeń w zależności od sto-
sowanej metody spalania. I tak dla węgla sortymentu orzech16 emisja pyłów PM pod-
czas spalania przeciwprądowego w kotle zasypowym jest ponad 6-krotnie większa 
niż podczas spalania współprądowego. Miał węglowy17 spalany wpółprądowo emi-
tował tylko trzecią część pyłów PM w porównaniu do węgla typu orzech spalanego 
przeciwprądowo.

Zbadane wtedy różnice emisji benzo-alfa-pirenu dla spalania przeciwprądowego 
były10-krotnie wyższe.

Podobnych obserwacji dokonano w 2017 roku podczas spalania paliw w warun-
kach rzeczywistych18 (wykres 1). Dla urządzeń z nadmuchem różnica w emisji pyłów 
PM była ponad dwukrotna a benzo-alfa-pirenu ponad 17-krotna na niekorzyść spa-
lania przeciwprądowego.

14 Tamże, s. 15–16.
15 Zob. „Rynek Instalacyjny” 2008, nr 7–8.
16 Rozmiar pojedynczego ziarna mieści się między 25–80 mm.
17 Rozmiar pojedynczego ziarna mieści się między 0–6 mm.
18 A. Szlęk, Badania procesu spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej, dz. cyt.

Rys. 2. Spalanie przeciwprądowe (z lewej) i współprądowe (z prawej)
Źródło: opracowanie czysteogrzewanie.pl na podstawie A. Szlęk, Badania procesu spalania paliw stałych 

w warstwie nieruchomej, dz. cyt., s. 14–15
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Do kwestii sposobu spalania w kontekście problemu smogu odnosi się Minister-
stwo Środowiska w Informatorze19 i Poradniku20. Technika spalania przeciwprądowego 
określana jest jako bardzo niekorzystna dla środowiska, a współprądowa jako nowo-
czesna, wysokosprawna i małoemisyjna. Ministerstwo zaleca stosowanie współprą-
dowej techniki spalania w zasypowych urządzeniach grzewczych: „Rozpalaj i spalaj 
od góry! Posiadacz sprawnego kotła zasypowego czy pieca (ogrzewacza pomieszczeń) 
może również ograniczyć zużycie paliwa przez podwyższenie sprawności cieplnej, 
jednocześnie ograniczając emisję zanieczyszczeń do atmosfery”.

Uwaga urzędników dotyczy wyłącznie urządzeń, w których wlot powietrza znajdu-
je się pod rusztem, a wylot spalin zlokalizowany jest w górnej części komory spalania. 

19 Informator czyste ciepło z paliw stałych w moim domu, Warszawa 2017.
20 Poradnik czyste ciepło z paliw stałych w moim domu, Warszawa 2017.
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Wykres 2. Porównanie emisji benzo-alfa-pirenu
Źródło: J. Zawistowski, Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego,  

„Rynek instalacyjny” 2008, nr 7–8.
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„Jest to technika spalania górnego21, bliska zastosowanej w najnowocześniejszych 
kotłach automatycznych, retortowych. Taki sposób prowadzenia paleniska może 
przyczynić się do znacznego wzrostu sprawności nawet zwykłego kotła/pieca i spad-
ku zużycia paliwa przy zachowaniu dotychczasowego komfortu cieplnego w budynku 
mieszkalnym!”. Procedura spalania zalecana przez Ministerstwo jest zatem tożsama 
z opisaną w artykule metodą spalania współprądowego.

Konkluzja
Dotychczasowa walka z problemem smogu w Polsce nie przynosi oczekiwanych rezul-
tatów, konieczne jest zatem podjęcie bardziej efektywnych działań.

Stosowanie różnych technik spalania w piecach/kotłach obsługiwanych ręcznie ma 
istotny wpływ na wielkość emisji istotnych składników smogu: pyłów PM oraz ben-
zo-alfa-pirenu.

Dopilnowanie stosowania odpowiednich, współprądowych metod spalania, za-
lecane przez Ministerstwo Środowiska, jest nowym, nie stosowanym powszechnie 
działaniem, które może znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń z  indywidu-
alnych gospodarstw domowych w  Polsce. Przyjęcie przez samorządy stosownych 
uchwał z pewnością przyczyni się do rozpowszechnienia zalecanej metody spalania 
i poprawy stanu środowiska naturalnego.
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Streszczenie
Zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie na jakość życia społeczeństwa. 
W Polsce istotnym czynnikiem przyczyniającym się do tego problemu jest emisja za-
nieczyszczeń z przydomowych urządzeń grzewczych. Wśród urzędowych działań an-

21  Andrzej Szlęk podaje tę nazwę zamiennie dla metody współprądowej  – zob. A. Szlęk, Badania 
procesu spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej, dz. cyt.; podobnie jak Ministerstwo – zob. Poradnik 
czyste ciepło z paliw stałych w moim domu, dz. cyt., s. 19.
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tysmogowych brakuje edukacji o metodach spalania paliw stałych w obsługiwanych 
ręcznie paleniskach. Okazuje się, że dopilnowanie prawidłowej obsługi pozaklaso-
wych „kopciuchów” ma znaczący wpływ na ograniczenie niskiej emisji.
Słowa kluczowe: smog, spalanie współprądowe, spalanie przeciwprądowe, paliwa 
stałe, prawidłowe spalanie

Summary
Air pollution has a negative impact on quality of life. Emmisions from domestic he-
ating appliances are one the main causes of the problem in Poland. Education on solid 
fuels combustion methods is not included among institutional anti-smog activities. 
However, ensuring the proper combustion in hand-operated stoves and boilers may 
significantly reduce unwanted emissions.
Keywords: smog, proper combustion, co-current combustion, counter-current com-
bustion, solid fuels
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

System automatycznego pozycjonowania mikrofonu 
pomiarowego dla wirtualnej macierzy mikrofonowej

Wstęp
Macierze mikrofonowe umożliwiają tzw. kształtowanie wiązki akustycznej (ang. 
Beamforming) czyli osiągnięcie pożądanej charakterystyki kierunkowej w drodze cy-
frowego przetwarzania sygnałów. Realizowane są jako zespoły mikrofonów, odpo-
wiednio rozmieszczonych w przestrzeni. Do najpopularniejszych konfiguracji macie-
rzy mikrofonowych można zaliczyć: liniowe, pierścieniowe, kołowe, prostokątne czy 
gwiazdowe. Ze względu na właściwości fali akustycznej, w zależności od odległości 
źródła dźwięku, macierze mogę być analizowane w polu bliskim lub polu dalekim. 
W polu bliskim fala akustyczna rozchodzi się sferycznie natomiast w polu dalekim 
można przyjąć, że jej czoło jest płaskie [1]. Macierze mikrofonowe znajdują szerokie 
zastosowanie w systemach rejestracji dźwięku, rozpoznawaniu głosów [2, 3], analizie 
rozkładu pola akustycznego [4, 5] a także w nowoczesnych systemach pomiarowych 
[6, 7].

Wirtualna macierz mikrofonowa
Najistotniejszą wadą systemów wykorzystujących macierze mikrofonowe jest ich 
stosunkowo wysoki koszt, na który wpływa cena wielu mikrofonów potrzebnych do 
realizacji macierzy oraz wielokanałowego systemu, umożliwiającego rejestrację sy-
gnału z każdego mikrofonu oddzielnie. Problem jest szczególnie istotny w systemach 
pomiarowych, gdzie wykorzystywane komponenty są bardzo drogie ze względu na 
ich wysoką klasę dokładności.

Macierze mikrofonowe mogą zostać wykorzystane do poprawy dokładności quasi
-bezechowych pomiarów zespołów głośnikowych. Dzięki cyfrowemu kształtowaniu 
wiązki akustycznej możliwa jest lepsza eliminacja pasożytniczych odbić pomieszcze-
nia, w którym dokonywany jest pomiar. Metody quasi-bezechowe [8] są popularną 
alternatywą dla pomiarów bardzo drogich, w  budowie i  utrzymaniu, komór beze-
chowych [9]. Na potrzeby prototypowego systemu pomiarowego, zdecydowano się 
na wykorzystanie liniowej macierzy mikrofonowej, w konfiguracji z przesunięciem 
fazowym (ang. end-fire). Macierz tego typu, umieszczona w przestrzeni trójwymiaro-
wej, posiada maksymalną czułość w dokładnie jednym kierunku. Nie bez znaczenia 
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pozostaje fakt, że niezależnie czy taka macierz pracuje w polu bliskim (fala sferyczna) 
czy w polu dalekim (fala płaska), czoło fali dociera do poszczególnych mikrofonów 
z takim samym opóźnieniem, co za tym idzie algorytm kształtowania wiązki [1] po-
siada takie same parametry w obu przypadkach (rys. 1).

Realizacja systemu pozycjonowania mikrofonu pomiarowego 
W przypadku systemu pomiarowego bardzo istotną zaletą liniowej macierzy z prze-
sunięciem fazowym jest możliwość zastąpienia N-mikrofonów jednym, zmieniają-
cym pozycję w  przestrzeni (w  linii). Na podstawie pomiarów, przeprowadzonych 
w różnych pomieszczeniach, przyjęto minimalny, wymagany współczynnik tłumie-
nia odbić, który wynosi 40 dB. Standardowo spełnienie takiego założenia wymaga za-
stosowania 100-kanałowego systemu pomiarowego oraz macierzy składającej się ze 
100 mikrofonów pomiarowych. Jak już wspomniano, taki system byłby skompliko-
wany i kosztowny. W związku z powyższym zdecydowano się na zastąpienie macierzy 
N-mikrofonowej jednym mikrofonem, zamontowanym na sterowanej mikroproce-
sorowo prowadnicy liniowej (rys. 2). Przy założeniu, że generowany sygnał pomia-
rowy jest deterministyczny, wyniki uzyskane z serii pomiarów w różnych punktach 
przestrzeni, mogą być traktowane jak sygnał z macierzy wielomikrofonowej. Ponad-
to, zaletami wynikającymi z zastosowania pojedynczego mikrofonu pomiarowego są 
brak różnic w charakterystykach poszczególnych mikrofonów oraz brak negatywne-
go wpływu sąsiednich mikrofonów na pomiar w danym punkcie. W przypadku ma-
cierzy mikrofonowej z przesunięciem fazowym, mikrofony znajdujące się pomiędzy 
źródłem dźwięku a N-tym mikrofonem częściowo zasłaniają go, co ma istotny wpływ 
na rejestrowany sygnał. Wirtualna macierz mikrofonowa została zaprojektowana 
do pomiarów quasi-bezechowych w pomieszczeniach względnie małych. W związku 
z powyższym, ważne jest, aby jej rozmiar oraz ustawienie względem badanego zespo-

Rys. 1. Działanie macierzy liniowej z przesunięciem fazowym w polu bliskim  
oraz polu dalekim
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łu głośnikowego zajmowało możliwie małą powierzchnię. Konieczne było osiągnięcie 
pewnego kompromisu pomiędzy wymiarami wynikającymi z wymaganej charaktery-
styki kierunkowej macierzy [1] oraz z realnych rozmiarów całego systemu pomiaro-
wego. Ostatecznie do budowy systemu wykorzystano precyzyjną liniową prowadnicę 
CNC (ang. Computerized Numerical Control) o przestrzeni roboczej L=1 m, w której 
wydzielono 100 punktów pomiarowych, w odległościach l=1 cm. Mikrofon pomiaro-
wy zamocowany jest na ruchomym wózku, poruszającym się po prowadnicy liniowej 
(rys. 3). Wózek napędzany jest silnikiem prądu stałego za pośrednictwem pasa zęba-
tego. Silnik wykorzystany do napędu wózka posiada zintegrowaną przekładnię oraz 
halotronowy enkoder inkrementalny, umożliwiający odczyt położenia wału silnika 
z  dokładnością 1/64  obrotu. Uwzględniając współczynnik przełożenia przekładni 
i średnicę koła pasowego, dokładność pozycjonowania wózka wynosi 1/34 cm. Sche-
mat blokowy układu sterowania wózka prowadnicy przedstawiono na rysunku  4. 
Sterownik silnika zrealizowano w oparciu o 32-bitowy mikrokontroler z  rdzeniem 
ARM, w  którym zaimplementowano algorytm regulatora, sterującego prędkością 
oraz kierunkiem obrotów. Silnik podłączony jest do mikrokontrolera za pośrednic-
twem scalonego mostka „H”. Regulację obrotów zrealizowano w oparciu o sprzętowy 
moduł PWM (ang. Pulse Width Modulation), zintegrowany w mikrokontrolerze. Pozy-
cja wózka obliczana jest na podstawie liczby impulsów generowanych przez enkoder 
inkrementalny. Odpowiednie sterowanie dla silnika obliczane jest na podstawie błę-
du pomiędzy wartością zadaną a aktualną pozycją wózka. Zadana pozycja mikrofonu 
pomiarowego przesyłana jest z interfejsu pomiarowego do sterownika silnika za po-
średnictwem magistrali RS232. Zastosowania enkodera inkrementalnego wymusza 
tzw. bazowanie prowadnicy, które realizowane jest po włączeniu zasilania. Służy do 

Rys. 2. Wirtualna macierz mikrofonowa – mikrofon pomiarowy  
zamontowany na mikroprocesorowo sterowanej prowadnicy liniowej
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tego wyłącznik krańcowy umieszczony w pozycji zerowej wózka. Jeżeli po włącze-
niu zasilania wyłącznik krańcowy jest otwarty, mikrokontroler wymusza jazdę wóz-
ka w kierunku pozycji zerowej aż do momentu jego zamknięcia. Obsługa wyłącznika 
krańcowego realizowana jest w  przerwaniu o  najwyższym priorytecie, gdyż nieza-
trzymanie silnika grozi mechanicznym uszkodzeniem napędu. Wywołanie procedury 
obsługi przerwania wyłącznika krańcowego powoduje natychmiastowe zatrzymanie 
silnika oraz zerowanie zmiennej, przechowującej pozycję wózka.

Przykładowe wyniki
Na rysunku 5. (w 10-krotnym powiększeniu) przedstawiono porównanie (początko-
wych 100 ms) pojedynczych odpowiedzi impulsowych zespołu głośnikowego, uzy-
skanych w pomieszczeniu testowym (Pk) oraz odpowiedź impulsową, estymowaną 
algorytmem adaptacyjnego kształtowania wiązki z wykorzystaniem wirtualnej ma-

Rys. 3. Pomiar zespołu głośnikowego z wykorzystaniem wirtualnej macierzy mikrofonowej

Rys. 4. Schemat blokowy sterownika napędu prowadnicy liniowej
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cierzy mikrofonowej (Es) w odniesieniu do pomiaru w komorze bezechowej (Kb). Es-
tymowana charakterystyka czasowa jest zbliżona do odpowiedzi uzyskanej w komo-
rze bezechowej, co potwierdza prawidłowe działanie systemu.

Podsumowanie
Zaproponowana realizacja wirtualnej macierzy mikrofonowej została wykorzystana 
do eksperymentalnych pomiarów zespołu głośnikowego w zwykłym pomieszczeniu 
mieszkalnym. Charakterystyka estymowana z wykorzystaniem adaptacyjnego kształ-
towania wiązki jest zbliżona do charakterystyki uzyskanej w profesjonalnej komorze 
bezechowej. Zastosowanie mikroprocesorowo sterowanej prowadnicy do transportu 
mikrofonu pomiarowego jest mniej kosztowne od konwencjonalnego systemu wie-
lomikrofonowego. Co więcej, wykorzystanie jednego mikrofonu rozwiązuje problem 
różnic w  charakterystykach ścieżek sygnałowych poszczególnych przetworników. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że liczba wirtualnych mikrofonów oraz odległość 
pomiędzy nimi może być dowolnie konfigurowana w oprogramowaniu pomiarowym.
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Streszczenie
W  artykule przedstawiono prototypowy system automatycznego pozycjonowania 
mikrofonu pomiarowego. Proponowane rozwiązanie daje możliwość znacznej popra-
wy dokładności quasi-bezechowego pomiaru zespołów głośnikowych, dzięki wyko-
rzystaniu cyfrowego kształtowania wiązki akustycznej. Opracowanie wirtualnej ma-
cierzy mikrofonowej, opartej na mikroprocesorowo sterowanym napędzie liniowym, 
umożliwia redukcję kosztu realizacji konwencjonalnej macierzy mikrofonowej oraz 
wielokanałowego systemu akwizycji danych pomiarowych. Ponadto, konfiguracja 
wirtualnej macierzy mikrofonowej wykorzystanej w badaniach pozwala na uzyskanie 
dokładniejszych wyników w stosunku do macierzy wielomikrofonowej.
Słowa kluczowe: kształtowanie wiązki, wirtualna macierz mikrofonowa, pomiary 
akustyczne

Summary
The paper describes a  prototype automatic microphone positioning system. The 
proposed solution gives the opportunity to significantly improve the accuracy of 
quasi-anechoic measurement of loadspeakers, thanks to the use of digital acoustic 
beamforming. The development of a virtual microphone array, based on a micropro-
cessor-controlled linear drive, allows reducing the cost of implementing a conven-
tional microphone array and a multi-channel measurement data acquisition system. 
Moreover, the configuration of the virtual microphone array used in the research 
allows for more accurate results in relation to the multi-microphone array.
Keywords: beamforming, virtual microphone array, acoustical measurements
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Nieskończona sieć – powięź

Początki naukowej znajomości budowy ciała ludzkiego zawdzięczamy badaczom 
greckim. W starożytnym Egipcie krajanie zwłok uważano za profanację. Rzemieśl-
nik, który otwierał brzuch podczas balsamowania ciała, po zrobieniu ciecia uciekał, 
a obecni rzucali w niego kamieniami [1]. W 1543 roku w Padwie doktorem medy-
cyny został Andreas Vesalius, twórca nowożytnej anatomii [2], który jako pierwszy 
odważył się dokładnie zbadać zwłoki ludzkie. Pierwszym polskim profesorem ana-
tomii wraz z fizyką tj. naukami przyrodniczymi był Jan Ursinus. Z książki Anatomii 
człowieka A. Bochenka [1], wydanej po raz pierwszy w 1957 roku, o tkance łącznej 
dowiadujemy się:

Nazwą tkanki łącznej obejmujemy wiele tkanek, różniących się nieraz znacznie bu-
dową i czynnością. Pochodzenie ich jest jednak wspólne, powstaje, bowiem z tkanki 
łącznej zarodkowej, czyli mezenchymy, łączy je ponadto wspólna im wszystkim zdol-
ność wytwarzania włóknistej substancji międzykomórkowej. Włókna tkanki łącznej 
luźnej to cienkie nitki, które łącza się w siateczki. Włókna klejodajne są najczęściej 
występującym rodzajem włókien w tkance łącznej. Budowa tych włókienek, oglądana 
w mikroskopie zwykłym, wydaje się jednorodna; duże powiększenia mikroskopu elek-
tronowego wykazują, że włókienka te zbudowane są z włókienek jeszcze cieńszych zw. 
elementarnymi; w mikroskopie polaryzacyjnym ujawniają one zdolność podwójnego 
łamania światła.

C. Stecco w atlasie funkcjonalnym układu powięziowego człowieka [3], tkankę łącz-
ną określa jako utrzymującą kształt całego ciała oraz poszczególnych narządów. Za-
pewnia ona spoistość oraz odpowiada za strukturalne wsparcie dla innych tkanek 
i narządów. Tkanka łączna wywodzi swoja nazwę od funkcji jaką pełni – łączy, czy 
też wiąże ze sobą tkanki. Jest wszechobecna w naszym ciele i może być uważana za 
rodzaj „kleju”, który utrzymuje poszczególne części ciała razem. Określenie „pozako-
mórkowa istota podstawowa” odnosi się do pozakomórkowych komponentów tkan-
ki łącznej oraz wspierających ją tkanek. Zbudowana jest z wody, pozakomórkowych 
protein, glikozoaminoglikanów i proteoglikanów. Jest przejrzysta, bezbarwna oraz 
lepka. Zarówno kolagen jak i wodne molekuły mają właściwości elektrycznego prze-
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wodzenia oraz polaryzacji. Cechą charakterystyczną układu nerwowo-powięziowego 
jest to, że ma on zdolność przekazywania informacji niezależnie od centralnego ukła-
du nerwowego. W układzie powięziowym informacje przepływają znacznie szybciej 
niż w układzie nerwowym [3, 4, 5]. W ludzkim ciele mięśnie powinny swobodnie się 
ślizgać względem siebie. Ten ruch ślizgowy odbywa się za pośrednictwem powięzi.

Wyróżniamy trzy zasadnicze rodzaje powięzi: powięź powierzchowną, powięź głę-
boką oraz namięsną. Powięź powierzchowna zbudowana jest z tkanki łącznej luźnej, 
bogatej w włókna kolagenowe i elastyny. Zapewnia ona ochronę mechaniczną i ter-
miczną oraz pozwala skórze przesuwać się nad powięzią głęboką. Powięź głęboka jest 
łącznotkankową błoną otaczającą wszystkie mięśnie. Tworzy pochewki naczyń i ner-
wów, buduje i wzmacnia ścięgna, otacza liczne organy oraz łączy wszystkie struktury 
w jedną całość. Namięsna obejmuje powięź, która otacza poszczególne mięśnie. Sta-
nowi ciągłość anatomiczną z omięsną i śródmięsną. Jest bezpośrednio zaangażowa-
na w regulacje napięć pomiędzy wrzecionami mięśniowymi, a organami ścięgnistymi 
Golgiego. W  budowie mikroskopowej w  powięzi powierzchownej występują liczne 
komórki tłuszczowe wraz z siecią włókien kolagenowych. W powięzi głębokiej znaj-
dują się ułożone w różnych kierunkach włókna kolagenowe z dodatkiem elastyny. 
Namięsna utworzona jest podobnie jak powięź głęboka z falistych włókien kolageno-
wych i elastyny.

Powięź łączy ze sobą wszystkie elementy układu mięśniowo-szkieletowego. Jest 
pewna ciągłością ze ścięgnami, torebkami stawowymi oraz zewnętrzną warstwą oko-
stnej.

Tkanka łączna zbudowana jest z włókien kolagenowych i elastyny. Włókna kola-
genowe są wytrzymałe i odporne na rozciąganie, dzielą się na przypominające nitki 
podjednostki zwane fibrylami kolagenowymi. Fibryle połączone są ze sobą trwałymi, 
a także nietrwałymi wiązaniami. Pojedyncze włókna ustawiają się zgodnie z liniami 
obciążeń mechanicznych. W patologii zbliżają się do siebie i tworzą nieprawidłowe 
połączenia. Włókna elastyczne są cieńsze od kolagenowych i układają się w trójwy-
miarowe wzory tworzące sieć.

Po kilku dekadach burzliwych wytrwałych obrad i sporów naukowych, system po-
więziowy zajął główne miejsce na scenie wielu nauk związanych z organizmem czło-
wieka. Tę traktowaną przez wielu anatomów, jako zbędny odpad, bezbarwna tkankę, 
uważano wcześniej wyłącznie za opakowanie innych struktur. Istniało kilka przyczyn 
takiego stanu rzeczy. Jedną z nich stanowił brak możliwości czytelnego odróżnienia 
powięzi od mięśni i innych organów, w połączeniu z jej uderzającą wszechobecnością. 
Innym, ważniejszym powodem niezauważenia struktur powięziowych przez świat 
naukowy był brak odpowiednich narzędzi służących do dokonywania pomiarów na 
powięzi. W sytuacji gdzie badania radiologiczne (RTG) pozwalały dokładnie studio-
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wać tkankę kostną, a elektromiografia (EMG) – naturę mięśni, zmiany zachodzące 
w obrębie systemu powięziowego pozostawały trudne do oceny [6].

Tysiące lat doświadczeń wykazały, że istnieją w ludzkim ciele punkty, które pod-
czas stymulacji reagują bólem silniejszym niż ich okolice. Właściwe leczenie tych 
miejsc przynosi korzystne rezultaty. Punkty te noszą różne nazwy (w zależności od 
szkoły i tradycji), ale ich umiejscowienie jest takie samo. Dlaczego te punkty są jedna-
kowo rozmieszczone u wszystkich ludzi? Istotne jest zrozumienie tego w obrębie ja-
kich tkanek się znajdują, ponieważ różne szkoły i tradycje różnie je umiejscawiają np. 
w mięśniach, tkance łącznej luźnej, okostnej, ścięgnach, naczyniach krwionośnych, 
nerwach). Jednak powięź, jako jedyna spośród tych tkanek, modyfikuje swoją kon-
systencję pod wpływem zewnętrznego działania. Jest plastyczna i poddaje się mani-
pulacji, reagując zmianą konsystencji. Wszystko to wystarczająco uzasadnia wybór 
powięzi jako idealnego umiejscowienia tych punktów, a  dodatkowym potwierdze-
niem tej hipotezy jest fizjologia jednostki mięśniowo-powięziowej (mp) [7]. W każdej 
jednostce (mp) istnieje centrum koordynacji (cc), które kieruje siłami mięśniowymi 
oraz centrum percepcji (cp), które odbiera ruchy stawu. Koordynacja sił mięśniowych 
w obrębie jednostki (mp) determinowana jest przez ciągłość powięzi. Rzeczywiście 
przenoszenie sił z głębszych warstw mięśnia ku punktowi na powierzchni odbywa 
się dzięki ciągłości śródmięsnej z omięsną i namięsną [7]. Lokalizacja obszaru odru-
chowego albo bólu rzutowanego nie zawsze jest łatwa do określenia. W rzeczywisto-
ści obok głównych stref bólu rzutowanego występują prawie zawsze strefy wtórne. 
Trudności diagnostyczne wynikają z wielu kierunków, w jakich radiacja bólu może 
zachodzić w powięzi. Promieniowanie wywołane densyfikacją (cc) może obejmować 
np. (cp) tej samej jednostki (mp), (cp) jednostki antagonistycznej lub całą sekwencję, 
bądź spiralę, która przebiega przez określone (cc) [7].

Pod koniec lat 80. XX wieku po raz pierwszy odkryto, ze neurotransmiter w po-
staci glutaminianu (anionu kwasu glutaminowego) może uruchamiać kaskadę wap-
niową w komórkach glejowych (Cornell-Bell i in., 1990) [8]. Wywołało to intensyfi-
kacje badań nad komórkami glejowymi mózgu. Glej określa się często tkanką łączną 
mózgu. Mamy trzy rodzaje komórek glejowych w ośrodkowym układzie nerwowym: 
oligodendrocyty, astrocyty i mikroglej. W układzie obwodowym występują komórki 
Schwanna. Ich funkcje są różne. Najbardziej połączone z powięzią wydają się okołosy-
naptyczne komórki Schwanna, występujące w połączeniach nerwowo-mięśniowych. 
W tym miejscu narządy ścięgniste Golgiego i ciałka Pacciniego przekazują wiadomo-
ści o napięciu i wibracji na całą sieć powięziową.

Narządy wewnętrzne, znajdujące się w  jamach ciała, podtrzymywane są przez 
powięź trzewną. Narządy zawierają się w  dwóch warstwach powięzi. Zewnętrzna 
warstwa nazywana jest blaszką ścienną, a wewnętrzna blaszka trzewną. Przestrzeń 
pomiędzy nimi wypełniona jest błoną surowiczą. Istotny jest odpowiedni tonus mię-



Małgorzata Mitera-Pieprzycka, Adam Pieprzycki38

śniowy powięzi trzewnej. Zbyt duże napięcie może ograniczyć motorykę – naturalny 
ruch narządów wewnętrznych i upośledzić ich właściwe funkcjonowanie.

Nie wypada już dłużej postrzegać ciała jako istoty maszynopodobnej, stworzonej 
z oddzielnych części z organami wewnętrznymi, które scala ze sobą tkanka łączna.

Biotensegracja i fraktalizacja
Biotensegracja to termin sformułowany przez Stephena Levina, jest zastosowaniem 
zasady tensegracji w  stosunku do żywej materii. Jest modelem organizacji żywej 
tkanki, która znajduje się albo w naprężeniu, albo poddawana jest kompresji. Zapew-
nia to idealną równowagę jej struktury oraz zdolność opierania się siłom grawitacji. 

Żywa materia składa się z  komórek i  włókien tworzących trójwymiarowe mi-
kroprzestrzenie, znajdujące się w stałym naprężeniu. W żywej materii nie ma pustych 
przestrzeni. Sieć włókienek splata się, tworząc trójwymiarowe mikrowakule, swoiste 
rusztowania, uznawane za podstawowa architektoniczną jednostkę ciała. Istnieje to-
talna ciągłość włókienek pomiędzy skórą a jądrem komórki. „Tkanka łączna, sieć włó-
kien, powięź” – tak naprawdę jest tkanką konstytuującą. Nie jest już postrzegana jako 
pasywne wypełnienie przestrzeni miedzy organami ciała. To ona – tkanka konstytu-
ująca – tworzy architekturę [9]. Rozpatrując przestrzenną aranżację powięzi, można 
zauważyć, że fraktalizacja (czyli samopodobieństwo) dodaje do chaotycznego cha-
rakteru żywej materii pewną regularność w nieregularności. Koncepcja dynamicznej 
fraktalizacji opisuje zdolność do reakcji i adaptacji na mechaniczne wymogi poprzez 
powtarzalne fraktalne podzielenie komponentów włókienka [9].

Sport i rekreacja
Powięź odgrywa rolę szeregowego bufora elastycznego, wyrównującego napręże-
nia w poszczególnych włóknach mięśniowych czy jednostkach ruchowych. Tak jest 
w  przypadku mięśnia o  dużym przekroju fizjologicznym, w  którym włókna mię-
śniowe z racji usytuowania mogą znacznie się różnić, a dostają to samo pobudzenie 
nerwowe z motoneuronu alfa. Napięta powięź wydłuża się – akumuluje i gromadzi 
w niej energię. Energia ta jest oddawana do otoczenia w momencie zmniejszenia siły 
rozciągającej [10].

Udowodniono, że mięsień transmituje do 40% siły swojego skurczu nie na własne 
ścięgno, ale na łącznotkankowe połączenia z dalej położonymi mięśniami.

Do najważniejszych linii przekazu siły mechanicznych z  udziałem połączeń po-
więziowych należą: połączenia mięśni najszerszego grzbietu i kontrlateralnego po-
śladkowego wielkiego udziałem powięzi piersiowo-lędźwiowej, połączenia mięśnia 
dwugłowego uda z powięzią prostownika grzbietu poprzez więzadło krzyżowo-gu-
zowe, połączenia mięśnia dwugłowego ramienia ze zginaczami nadgarstka poprzez 
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rozcięgno mięśnia dwugłowego oraz połączenie mięśnia pośladkowego wielkiego 
z mięśniami podudzia poprzez powięź szeroką uda [11].

Właściwie wykonane ćwiczenia fizyczne tonują i wydłużają tkankę łączną, a nie-
które formy ćwiczeń, takie jak Hata-Joga, Tai Chi Quan i pływanie, mogą działać jako 
aktywatory tonusu powięzi [12], a sama powięź hipotetycznie może „przechowywać” 
wspomnienia [13] – co potwierdzają także fizjoterapeuci pracujący na powięzi.

Dodatkowo w  metodach terapeutycznych traum czy stresu pourazowego PSTD 
(Posttraumatic Stress Disorder), w przeciwieństwie do zachodniej wiary w leki i terapię 
rozmową, gdzie niewiele uwagi poświęca się samoleczeniu, w innych kulturach świa-
ta polega się na uważności (mindfulness), rytmach, ruchach i działaniu. W Indiach 
jest to Joga, w Chinach – Tai Chi i Qiqong, w Afryce – rytmiczne bębnienie [14], 
w Tybecie misy dźwiękowe, a w innych krajach (zwłaszcza azjatyckich: Japonia, Ko-
rea, Wietnam) czy Brazylii są to różne sztuki walki. Wszystkie te działania w różnym 
stopniu kładą nacisk na: technikę ruchu, oddech i medytację. Wymienione formy ćwi-
czeń fizycznych mają wspólny mianownik – są globalnym sposobem oddziaływania 
na organizm. Warto zauważyć, że w starożytnej Grecji uprawiano pływanie w trosce 
o harmonijny rozwój swojego ciała [15].

Tai Chi Chuan, jest różny od metody nauczania innych chińskich sztuk walki. Duża 
cześć technik wykonywana jest bardzo wolno, uznaje się, że wpływa korzystnie na na-
rządy wewnętrzne, układ trawienny, wzmacniając jednocześnie mięśnie, stawy, kości, 
redukując stany zapalne i dolegliwości bólowe. Tai Chi Chuan jest więc samo w sobie 
praktyką totalną jak hatha-joga [16].

Spirale i meridiany
Na podstawie różnych sposobów i rozchodzenia się bólu, starożytni specjaliści zaj-
mujący się akupunkturą opisali dwa (podstawowe) różne szlaki meridianów (kana-
łów, którymi przemieszcza się życiowa hipotetyczna „energia qi (chi)”): meridiany 
główne – o przebiegu podłużnym oraz meridiany ścięgnisto mięśniowe TMM (ten-
dinomuscular meridians), które przebiegają spiralnie. Fizjologię spiral mięśniowo-po-
więziowych w  odniesieniu do akupunkturowych meridian przedstawił m.in. Luigi 
Stecco [7].

Warto zauważyć, że w Tai Chi głównym ruchem jest ruch spiralny, a wynikiem ta-
kiej pracy ciała jest spójna technika „uderzenia bezmięśniowego”, która polega na 
generowaniu energii z rozluźnionego ciała prowadzące do uzyskania wybuchowego 
uderzenia fa jin [17]. Przy skomplikowanych i złożonych czynnościach (jak zadanie 
ciosu pięścią), właściwy ruch poprzedza ruch przeciwstawny, który służy akumulacji 
energii sprężystej. Jest ona największa, gdy energia kinetyczna oraz potencjalna ma 
wartość maksymalną. Wykorzystując obliczenia bazujące na elastyczności ścięgien, 
udowodniono, że dzięki temu wysiłek mięśni może zostać zredukowany o 40% [7].
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Hipoteza transmisji informacji przez powięź – solitony
Istnieje szereg hipotez dotyczących sposobu i możliwości sposobu komunikacji mię-
dzy komórkami i tkankami. Wśród wymienianych metod są m.in. wykorzystanie pól 
elektromagnetycznych, biofotonów [18], fononów i solitonów [13] np. „soliton Da-
vidova” [5, 19].

Według definicji z Encyklopedii PWN: „soliton (łac.) fiz. odosobniona fala biegnąca, 
której kształt i prędkość nie zmieniają się wraz z przebywaną odległością oraz po zde-
rzeniach z innymi solitonami” [27]. Nazwa zjawiska pochodzi od słowa solitary czyli 
odosobniony. Już w 1834 roku John Scott Russel na kanale wodnym koło Edynburga 
(Union Canal) zaobserwował w momencie gwałtownego zatrzymania łodzi pojedyn-
czą samotną falę (solitary wave) na kształt pojedynczego grzbietu wodnego, która nie 
zmieniając ani kształtu ani prędkości (nie ulegała rozproszeniu) pokonywała kilka 
kolejnych mil.

Teoria matematyczna [20] dotycząca tego zjawiska (ruch fali w  płytkiej wodzie 
w długim kanale) z rozwiązaniem solitonowym została po raz pierwszy zaprezento-
wana przez J. V. Boussinesqua w 1877 roku, finalnie opisana w 1895 roku, a znane 
jest jako równanie Kortewega-de Vries (KdV). Jest to nieliniowe równanie różniczko-
we cząstkowe:

Rozwiązaniem powyższego równania jest soliton poruszający się ze stałą prędko-
ścią v, o niezmiennym kształcie kwadratu funkcji sekansa hiperbolicznego:

W 1973 roku Akira Hasegawa i Frederick Tapert przedstawili zastosowanie im-
pulsów solitonowych (o obwiedni sekansa hiperbolicznego) w telekomunikacji świa-
tłowodowej, jako rozwiązanie przeciwdziałające szkodliwym zjawiskom nieliniowo-
ści i dyspersji [21]. Występowanie fali solitonowej jest właśnie efektem kompensacji 
dyspersji ośrodka przez jego nieliniowość. Punktem wyjścia do analizy omawianych 
zjawisk jest nieliniowe równanie Schrödingera [21].

Warto zwrócić uwagę na fakt, że biologiczne pośredniki w ciele są także nieliniowe 
i dyspersyjne, co tworzy idealne warunki do propagacji solitonu [5].

Rozwiązania równań solitonowych (w  tym KdV) można uzyskać wykorzystując 
tzw. transformację rozpraszania wstecznego IST (inverse scattering transform method) 
[20]. Metoda IST jest w pewnym sensie nieliniową analogią do transformaty Fouriera 
używanej do rozwiązywania problemów liniowych [22]. Została ona przedstawiona 
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w 1967 roku, a autorami są: Clifford S. Gardner, John M. Green, Robert M. Miura 
i Martin D. Kruskal.

Dynamiczny model solitonów wykorzystano do opisania najczęściej występują-
cej dysfunkcji ludzkiej powięzi znanej jako fascia’s fuzz, polegającej na sklejeniu się 
warstw powięzi. Dzieje się to podczas snu, a niwelowane jest porannym przeciąga-
niem [23].

Powyższe zjawisko opisano [23] równaniem (2+1)D Sine-Gordon:

Które ma rozwiązanie:

gdzie: f, reprezentuje dowolną funkcję określoną na zbiorze liczb rzeczywistych 
[23].

Solitony zaczęto odkrywać w wielu układach fizycznych – wspomniane fale na wo-
dzie, plazma słoneczna, kondensat Bosego-Einsteina, cyklony, tornada, fale tsunami, 
fale akustyczne w ciele stałym, w strukturach białkowych, w DNA oraz wspomnia-
ne wcześniej solitony optyczne w liniach światłowodowych. Fale solitonowe znala-
zły także zastosowane w modelowaniu działania neuronu. Alan Hodgkin i Andrew 
Huxley opracowali swój model (HH), za który otrzymali (z Johnem Carew Ecclesem) 
nagrodę Nobla w  dziedzinie medycyny i  fizjologii (1963  r.). Wspomniani autorzy 
swój model oparli na zjawisku przepływ jonów (impulsów elektrycznych) przez błonę 
komórkową. Model ten jednak nie w pełni tłumaczy kilka zjawisk (m.in. brak wy-
twarzania ciepła), dlatego Andrew D. Jackson i Thomas Heimburg w 2005 roku za-
proponowali nieliniowe równanie (1+1)D fali wyjaśniające te zjawiska, które można 
przekształcić do dobrze znanego równania Sine-Gordon, które posiada różne rozwią-
zania solitonowe [23].

Rozwiązanie równania (1+1)D Sine-Gordon:

przedstawiono na rysunku 1., które uzyskano z  zastosowaniem metody różnic 
skończonych.

Warto także zauważyć, że różne równania solitonowe posiadają dodatkowo także 
inne rozwiązania. Takimi przykładami rozwiązań są solitony: kink (supeł, zgięcie), 
antykinks, breather (oddychający), vortex (wir), monopol magnetyczny czy Q-ball 
(Q-kula).
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Techniki badawcze
Techniki badawcze powięzi i tkanki mięśniowej [11, 25, 26] można zestawić w kilku 
kategoriach:

•  podstawowe i kliniczne badania naukowe (m.in. biologia molekularna i bioche-
mia);

•  techniki obrazowania diagnostycznego: ultrasonografia USG, rezonans magne-
tyczny MRI, tomografia komputerowa CT;

•  indentometria;
•  bioimpedancja elektryczna;
•  czujniki ruchu;
•  badania elektrofizjologiczne;
•  elektromiografia EMG i mechanomiografia MMG;
•  modelowanie matematyczne.

Podsumowanie
System powięziowy stanowi ważną i do końca niezbadaną nieskończoną sieć powią-
zań. Sieć ta, mimo że nieprzerwanie oplata i łączy nasze ciało a także nadaje mu wie-
le fizycznych własności jest badawczą zagadką. Dysfunkcje układu powięziowego są 
podłożem wielu schorzeń, dlatego są polem dociekań nauk medycznych. Przeszko-
dy stające na drodze do zbadania tej sieci wynikają ze stopnia jej skomplikowania 
oraz trudności, jakie to niesie w obiektywnym pomiarze jej parametrów i odgrywanej 
funkcji.

Rys. 1. Rozwiązanie równania (1+1)D Sine-Gordon dla ω = 0,1 i α = 15 (24)
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z powięzi w ciele człowieka. Poru-
szono tematykę opisującą: czym jest powięź i jaką pełni rolę w ciele człowieka. Przed-
stawiono hipotezy opisujące funkcjonowane powięzi: biotensegrację, fraktalizację 
i  teorię solitonową. Przedstawiono odniesienia do sporu i  innych aktywności holi-
stycznie oddziałujących na człowieka. Zaprezentowano także najważniejsze kierunki 
badań w układzie mięśniowo-powięziowym.
Słowa kluczowe: powięź, biotensegracja, fraktalizacja, model solitonowy, Joga, Tai 
Chi

Abstract
The article presents issues related to the fascia in the human body. Topics were dis-
cussed: what fascia is and what role it plays in the human body. Hypotheses describ-
ing the functioning fascia were presented as: biotensegration, fractalisation and 
soliton theory. References to activities having a holistic impact on humans have been 
presented. The most important research directions in the myofascial system were 
also presented.
Keywords: fascia, biotensegration, fractalization, solition model, Joga, Tai Chi



Agnieszka Partridge

Zapomniany kronikarz niepodległości

Są ludzie, którzy wpadają w wiry historii jak kamień w wodę i trzeba trafu, aby wydo-
być ich nazwiska i czyny z powrotem na światło dzienne. Należy do nich z pewnością 
Czesław Lipiński, tarnowianin, major Wojska Polskiego, obrońca Lwowa, powstaniec 
warszawski, więzień Dachau i Ravensbrück, pierwszy po II wojnie światowej prezes 
tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystycznego, później PTTK. Jak to 
możliwe, że człowiek, który miał tak wiele zasług i osiągnięć w zaledwie kilka lat po 
śmierci popadł w zupełne zapomnienie?

Czym właściwie jest zapomnienie? Całkowitą blokadą pamięci? Przemyślnym wy-
mazywaniem z rejestrów umysłu niektórych ludzi, ich życia i dat? Lenistwem umy-
słowym, które chętniej przyjmuje to, co tu i teraz nie wnikając głębiej w życie bliźnich. 
Czy zapomnienie dzieła Czesława Lipińskiego spowodowane zostało niesprzyjający-
mi czasami (zmarł tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego), czy brakiem potom-
nych, którzy ponieśliby jego spuściznę dalej? Dziś trudno na te pytania jednoznacz-
nie odpowiedzieć, niemniej gdyby nie troska o to, co po sobie zostawił Lipiński, jaką 
wykazał jego przyjaciel Jan Stach, przekazując zbiór pism i dokumentów do ówcze-
snego Archiwum Państwowego, oraz pietyzm z jakim dokumenty te opracowała ów-
czesna kierowniczka archiwum p. Maria Żychowska, dokonania Lipińskiego jawiłyby 
się fragmentarycznie, a może wcale nie zdawano by sobie z nich sprawy.

Czesław Lipiński
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Na ślad Czesława Lipińskiego natrafiłam przypadkiem, najpierw kompletu-
jąc w roku 2013 informacje do książki Pleśna jakiej już nie ma1, a następnie w roku 
2014, poszukując w tarnowskim oddziale Archiwum Narodowego dokumentów do 
tekstu o cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku2. Zaczęło się od ustnej informa-
cji o człowieku, który wielokrotnie odwiedzał Urząd Gminy w Pleśnej, pozostawiając 
tam archiwalne zdjęcia cmentarza, zachęcając ówczesne władze do opieki nad nim. 
Zaczęło się od wiadomości, że człowiek ten pozostawił po sobie tzw. „Teki Lipińskie-
go” zdeponowane w tarnowskim Archiwum. Ten drobny ułamek pamięci doprowadził 
mnie do tych dokumentów i sprawił, że podjęłam działania zmierzające do opubli-
kowania niemal całego zbioru pism Lipińskiego. Książkę Czesław Lipiński. Opowiem 
Wam o Łowczówku3 , która ukazała się w roku 2018, zaczyna łacińska sentencja Owi-
diusza: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe camdendo – „Kropla drąży skałę nie siłą, 
lecz ciągłym spadaniem”, będąca niezwykle trafnym opisem ostatniego ćwierćwiecza 
życia i tytanicznej pracy tego nietuzinkowego człowieka.

Curriculum vitae Czesława Lipińskiego
Kim rzeczywiście był ten niesłusznie dziś zapomniany, a przecież nieprzeciętny czło-
wiek? W jaki sposób przysłużył się ochronie jednego z najważniejszych dla Polaków 
cmentarzy legionowych w Łowczówku pod Tarnowem? Rąbka tajemnicy uchyla bio-
gram Lipińskiego otwierający „Tekę”: z zawodu ekonomista, był Lipiński synem Jana 
Mieczysława i Eugenii z Rzepeckich. Urodził się 11 czerwca 1896 roku w Krakowie. 
O jego szlaku bojowym w I wojnie światowej wiemy niewiele. Nie ma dowodów na to, 
że był uczestnikiem bitwy pod Łowczówkiem, z całą pewnością jednak był obrońcą 
Lwowa, na co istnieją dowody w pozostawionych archiwaliach4. Od wczesnej mło-
dości uprawiał turystykę narciarską na terenie Karpat Wschodnich, interesował się 
krajoznawstwem, propagował turystykę. Za pracę w dziele odzyskania niepodległości 
odznaczony Krzyżem Niepodległości w 1930 roku. Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej mieszkał w Warszawie.

W  1939  roku niósł ofiarną pomoc rannym polskim żołnierzom umieszczonym 
w  filii Szpitala Ujazdowskiego (w  budynku Włoskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, 
przy placu Trzech Krzyży). W czasie likwidacji szpitala przez Niemców pomagał w za-
bezpieczeniu dalszych warunków życia grupie chorych. Później włączył się w pracę 

1 A. Partridge, Pleśna jakiej już nie ma. Historie w fotografiach, Pleśna 2013.
2 Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do niepodległości, red. E. Juśko, Tarnów 2014.
3 Czesław Lipiński. Opowiem Wam o Łowczówku, red. A. Partridge, Pleśna 2018.
4 Zob. Archiwum Państwowe Oddział w Tarnowie, Teki Czesława Lipińskiego (spuścizna przekazana 

po śmierci przez p. Jana Stacha); Zarząd Wojewódzki ZBoWiD w Tarnowie teczka osobowa Z-2368/45; 
Zarząd Wojewódzki PTTK, teczka osobowa; S. Rypuszyński, Turystyka i krajoznawstwo na ziemi tar-
nowskiej, Tarnów 1975, s. 21–24.
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Dyplom potwierdzający nadanie Krzyża Niepodległości, podpisany przez Marszałka Piłsudskiego,  
Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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organizacji „Racławice”5. Po licznych w niej aresztowaniach i utracie kontaktów orga-
nizacyjnych, współpracował z bratem Eugeniuszem, mocno zaangażowanym w pracę 
konspiracyjną. W wyniku aresztowania brata włączył się w akcję „N”, zajmującą się 
propagandą antyhitlerowską w języku niemieckim. W okresie Powstania, w którym 
utracił syna, został przydzielony do prac pomocniczych: budowa okopów ulicznych, 
przebijanie przejść piwnicznych, warty nocne itp. w rejonie Nowego Światu. Po zaję-
ciu tejże dzielnicy przez Niemców wywieziony został we wrześniu 1944 roku do obo-
zu w Dachau (nr 107087), stąd do Neuengamme (nr 17245), następnie nad granicę 
holenderską do Gergsheil. Na skutek wyczerpujących prac i warunków obozowych 
został zwolniony przez komisję lekarską i przewieziony do obozu w Ravensbrück. 
W stanie skrajnego wyczerpania – z chorobą płuc i serca – został przywieziony z obo-
zu przez PCK do Warszawy w lipcu 1945. Po okresie rekonwalescencji podjął pracę 
zawodową, został także w tym czasie członkiem PPS.

Centrum swych zainteresowań skupił jednak na problematyce turystycznej. Prze-
bywając w 1946 roku w Zielonej Górze, propagował usilnie walory turystyczne tegoż 
regionu nowym osiedleńcom. W tym celu stosował różne formy propagandy, zarów-
no wizualnej jak i organizacyjnej, angażując się weń z całym oddaniem.

Po podjęciu pracy w Państwowych Zakładach Drzewnych „Paged” przybył do Tar-
nowa i tutaj pracował w ekspozyturze tychże zakładów w latach 1947–1954.

W roku 1948 zainicjował reaktywowanie w Tarnowie Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego na terenie miasta i sąsiednich trzech powiatów. Po powstaniu PTTK6 
został jego pierwszym prezesem. Z prawdziwą pasją społecznikowską zajął się pro-
pagowaniem turystyki i  krajoznawstwa, ochroną przyrody i  zabytków. Funkcję 
Prezesa PTTK pełnił do 1952 roku; członkiem zarządu Oddziału był do 1954 roku. 
W 1956 otrzymał Złotą Odznakę PTTK. Potem działał jako społeczny opiekun nad 
zabytkami – uzyskując nawet w 1960 roku Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za 
całokształt dotychczasowej pracy.

Prawdziwą misją jego życia stała się jednak sprawa zabezpieczania grobów legio-
nistów z 1914 roku. Ostatnie 20 lat swego życia poświęcił głównie staraniom o za-

5 Chłopska Organizacja Wolności „Racławice” (ChOW „Racławice”) była konspiracyjną organizacją 
ludową działającą na Podlasiu i Mazowszu, utworzoną we wrześniu 1939 w wyniku przekształcenia Re-
wolucyjnego Związku Niepodległości i Wolności, będącego kontynuacją Centralnego Związku Młodej 
Wsi „Siew”. Początkowo była związana z Centralnym Komitetem Organizacji Niepodległościowych, 
ale wiosną 1940 grupa działaczy z przewodniczącym organizacji Romanem Tyczyńskim wstąpiła do 
Stronnictwa Ludowego „Roch”, a potem współtworzyła Bataliony Chłopskie. W kwietniu 1940 powstał 
wydział wojskowy tej organizacji – Polska Organizacja Zbrojna (POZ), później przemianowana na POZ 
„Znak”. Większość członków w 1942 weszła w skład AK. Pozostali członkowie ChOW „Racławice” 
prowadzili samodzielną działalność polityczną, od lipca 1944 w Radzie Jedności Narodowej.

6 Do roku 1950 było to Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, w skrócie PTK.
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hamowanie dewastacji i uchronienie przed całkowitym zniszczeniem historycznego 
cmentarza legionistów w Łowczówku7.

Owocem jego wieloletnich i  żmudnych wysiłków jest odrestaurowany w  latach 
1973–1975  i  dobrze utrzymany cmentarz, który poprzednio przeznaczony był do 
likwidacji. Grono byłych legionistów w Krakowie, w uznaniu jego zasług w pracy nad 
utrwalaniem pamięci minionej epoki Legionowej i chwały jej oręża, nadało Czesławo-
wi Lipińskiemu 6 sierpnia 1974 roku tytuł Kawalera „Virtuti Civili”. Zmarł 2 grudnia 
1981 roku. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

7 Cmentarz powstał w latach 1916–1918 na miejscu bitwy, w której wzięły udział oddziały dwu pułków 
legionowych: 1. i 5. pułku piechoty. Zbudowany został siłami krakowskiego Oddziału Grobów Wojen-
nych (Kriegsgreaber Abteilung), a zaprojektowali go por. Siegfried Haller oraz rzeźbiarz Heinrich Scholz. 
Dzięki funduszom zgromadzonym m. in. przez składki tarnowskiego oddziału Ligi Kobiet przy wsparciu 
arcybiskupa Adama Sapiehy i biskupa tarnowskiego Leona Wałegi, na cmentarzu stanęła murowana ka-
plica zaprojektowana w stylu neobarokowym z elementami stylu dworkowego, polskiego. Na cmentarzu 
20 grobach zbiorowych i 275 pojedynczych pochowano 483 żołnierzy, w tym: 80 legionistów polskich 
oraz 162 żołnierzy armii austriackiej, a także 241 żołnierzy armii rosyjskiej. O ile w latach międzywo-
jennych cmentarz był miejscem uroczystości legionowych, gdy jeszcze trwała pamięć o bitwie, o tyle po 
drugiej wojnie światowej popadł w zapomnienie. Zarastał, niszczał, rozkradano oryginalne elementy jego 
wystroju, a brak ogrodzenia powodował, że na jego teren  dostawały się zwięrzęta. Degradację cmentarza, 
próbował zatrzymać Czesław Lipiński.

Legitymacja odznaczenia Virtuti Civili, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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Tyle o Czesławie Lipińskim mówi suchy biogram, ale pomiędzy kolejnymi datami 
jego życia ukrywa się pasja krajoznawcy i ciężka praca, którą nasi przodkowie nazwa-
liby organiczną: zbieranie dokumentów, fotografowanie, działalność pisarska, malar-
ska, ale przede wszystkim ciągłe wędrówki do cmentarza wojennego w Łowczówku, 
nieustanne „pielgrzymki” do biur i urzędów z prośbami, listami i monitami, stosy za-
pisanej korespondencji. Jak już zaznaczono, Lipiński nie pozostawił po sobie żadnych 
potomków, którzy mogliby przejąć jego schedę, i ów brak ciągłości rodzinnej z pew-
nością bezpośrednio przyczynił się do całkowitego zapomnienia jego działalności.

Pozostały jednak pisma, listy, rysunki, wycinki prasowe, dokumenty świadczące 
dziś o chęci ochrony i przekazania potomnym legionowej legendy. Jego praca przypa-
dła na czasy zupełnego niezrozumienia, a nawet pewnego rodzaju chęci przemilcze-
nia nawet lokalnych legionowych wydarzeń, a jednak on nie poddawał się.

„Teki Czesława Lipińskiego” i inne archiwalia
Lektura tego, co pozostawił po sobie i co trafiło do Archiwum Narodowego w Tarno-
wie zadziwia różnorodnością. Zespół obejmuje dziewięć tek, w których znajdują się 
unikatowe dokumenty i prace gromadzone w czasach Polski Ludowej, gdy nie tylko 
tematyka legionowa była na cenzurowanym, ale także gdy ignorowano weteranów 
tego czasu, nie dając im możliwości zaistnienia w tworzonych wówczas zrębach orga-
nizacji kombatanckich. Lekceważono przy tym i pozwalano na niszczenie wszelkich 
pozostałych po Legionach pamiątek, także cmentarzy.

Przez ponad trzydzieści lat od umieszczenia tych dokumentów w archiwum nie-
wielu badaczy miało okazję do zapoznania się z nimi. Tym samym praca Lipińskiego 
umknęła społecznej świadomości. A szkoda, bo są to bezcenne materiały źródłowe. 
Czesław Lipiński oprócz swej pracy społecznikowskiej pozostawił po sobie m.in.:

–  maszynopis poświęcony historii ruchu niepodległościowego w Tarnowie na prze-
łomie XIX i XX wieku wraz z raportami z przebiegu bitwy pod Łowczówkiem, pi-
sany w roku 1964, a więc w pięćdziesięciolecie wydarzeń bitewnych z roku 1914,

–  dziennik robót dotyczących cmentarza ochrony cmentarza w Łowczówku (1957–
1975),

–  album Lwów Semper Fidelis ze zdjęciami z walk podczas kampanii obrony Lwowa 
i własnymi akwarelami z okopów.

W swych pracach pisarskich Czesław Lipiński dokonał próby zebrania jak najpeł-
niejszego obrazu tamtych wydarzeń, zarówno drogi Polaków, tarnowian, do niepod-
ległości, jak i pierwszych bojów Legionów, co jest szczególnie wartościowe, bo czerpał 
swą wiedzę od uczestników żyjących jeszcze wtedy i pamiętających tamte czasy oraz 
na podstawie dostępnej wtedy literatury.
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Dywersyfikacja zbiorów
Lipiński niewątpliwie pisał „do szuflady”, bo temat, którym się zajmował, w ówcze-
snym czasie miał niewielką szansę na opublikowanie. Przeczuwając niejako, że jego 
spuścizna po śmierci ulegnie rozproszeniu, umieszczał legionowe pamiątki także 
w  zasobach Biblioteki Jagiellońskiej oraz pod opieką dominikanina, harcmistrza 
o. Adama Studzińskiego8.

W  tym ostatnim zbiorze, przechowywanym dzisiaj w  Archiwum oo. Dominika-
nów9, oprócz planów cmentarza, projektów ogrodzenia i okolicznościowych tablic, 
znajduje się bezcenny album Łowczówek 1914–1964 z fotografiami stanu cmentarza 
w latach 60. XX wieku, a także zdjęciami uroczystości patriotycznych i mszy, organi-
zowanych w latach 60. i 70. przez byłych legionistów. Album jest niezwykłym „świad-
kiem historii” obrazującym budzenie społecznej świadomości patriotycznej poprzez 

8 O. Adam Studziński (1911–2008) dominikanin, kapelan w II korpusie Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, generał brygady Wojska Polskiego, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego.

9 Są to dokumenty przechowywane bez konkretnej sygnatury, jako darowizny dla o. A. Studzińskiego 
w Archiwum dominikańskim przy ul. Stolarskiej w Krakowie.

Opiekun cmentarza w Łowczówku, lata 60. XX w.,  
Archiwum oo. Dominikanów
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działania na rzecz ochrony legionowej pamięci w czasach PRL. Materiały wchodzą-
ce w skład albumu w znakomitej większości nie były jeszcze publikowane, a zdjęcia 
z uroczystości 50-lecia bitwy pod Łowczówkiem w roku 1964 są wręcz unikatowe. 
Niestety, nie wszystkie opatrzone są podpisami, a ludzie na nich uwiecznieni są ano-
nimowi, dlatego potrzeba wnikliwej kwerendy komparatystycznej, aby rozwikłać za-
gadkę niektórych fotografii.

W Archiwum oo. Dominikanów Czesław Lipiński pozostawił także własnoręczne 
projekty: tabliczki pamiątkowej umieszczonej na kamieniu leżącym po lewej stronie 
kaplicy cmentarnej, jaki ulokowano tam z okazji 50. rocznicy bitwy pod Łowczów-
kiem, oraz miedzianej tablicy informacyjnej, która do roku 2018 wisiała na jednym 
z filarów bramy cmentarza10. Były to elementy, jakie pojawiły się na cmentarzu w roku 
1964 i później, których pochodzenie nie było dotąd znane. Zapewne powstały z ini-
cjatywy tarnowskiego oddziału Związku Legionistów Polskich, w którym aktywnie 
działał Czesław Lipiński. Projekty te świadczą o ogromnej pasji archiwistycznej ich 
autora i niezwykłej woli upamiętnienia kolegów walczących pod Łowczówkiem.

10 Tablica ta została usunięta i zastąpiona nową, granitową, o tej samej treści, podczas remontu cmen-
tarza w roku 2018. Niewiele brakowało, a uległaby utylizacji. Po interwencji miedziana tablica ma zostać 
wyeksponowana w kaplicy cmentarnej lub w otoczeniu cmentarza.

Stan cmentarza wojennego nr 171 w Łowczówku w latach 60. XX w., Archiwum oo. Dominikanów
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Wnętrze kaplicy w roku 1964, Archiwum oo. Dominikanów

Projekt tablicy pamiątkowej autorstwa Czesława 
Lipińskiego, Archiwum oo. Dominikanów

Tablica pamiątkowa przy wejściu do cmentarza 
w roku 1975, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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Projekt napisu na kamieniu, Archiwum oo. Dominikanów

Kamień upamiętniający 50. rocznicę bitwy, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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Samozwańczy kronikarz początków I Brygady
Przez wiele lat Czesław Lipiński żył ideą legionową, zbierał pamiątki po swoich kole-
gach legionistach, opisywał dzieje tworzenia się ruchu niepodległościowego w Tarno-
wie, przebieg pierwszego boju pod Łowczówkiem, korespondował z żyjącymi wtedy 
jeszcze uczestnikami bitwy pod Łowczówkiem i wybitnymi legionistami, m.in. gen. 
Leonem Berbeckim11, gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem12, gen. Henrykiem 
Bezegiem13, płk. Michałem Rybikowskim14. Pisał o konieczności ochrony cmentarza, 
domagając się od władz PRL i Starostwa Powiatowego w Tarnowie zwrócenia uwagi 
na niszczejący zabytek, był inicjatorem wielu inicjatyw upamiętnienia poległych le-
gionistów, między innymi wskrzesił międzywojenną tradycję spotkań koleżeńskich 
i mszy za dusze poległych towarzyszy broni.

Wśród wymienionych materiałów godnym szczególnej uwagi jest maszynopis 
Tarnowski Ruch Niepodległościowy przed pierwszą wojną światową i udział Legionistów 
w bitwie pod Łowczówkiem. Tekst ten także powstał w roku 1964, w pięćdziesięciole-
cie wydarzeń bitwy pod Łowczówkiem. Istnieją dwie kopie tego maszynopisu: tar-
nowska i  zdeponowana w  Bibliotece Jagiellońskiej. Praca podzielona jest na kilka 
wyraźnych części. Obok zarysu historycznych wydarzeń z czasów tuż przed I wojną 
światową w Tarnowie Lipiński sportretował działalność stowarzyszeń kulturotwór-
czych, ich wkład w budowanie więzi patriotycznych i kultywowanie tradycji niepod-
ległościowych. Opisał zawiązanie się tarnowskiego Sokoła, Związku Strzeleckiego, 
harcerstwa. Sporo miejsca poświęcił udziałowi legionistów w bitwie pod Łowczów-
kiem, przedstawił kompetentnie przygotowane listy poległych w  bitwie wigilijnej 
24–26 grudnia 1914 z wyszczególnieniem ich życiorysów i przynależności pułkowej, 
opublikował zestawienie odznaczonych żołnierzy. Maszynopis uzupełniają mapki sy-
tuacyjne pola bitwy, wspomnienia jej uczestników oraz spora ilość zdjęć tarnowskich 
członków Sokoła i Związku Strzeleckiego w Tarnowie, legionistów. Wśród nich wy-

11 Leon Piotr Berbecki (1874–1963) działacz niepodległościowy, dowódca oddziałów zagłębiowskich 
Legionów Polskich, generał broni. Zorganizował w Milowicach (dzielnica Sosnowca) ochotniczą kom-
panię zagłębiowską składającą się głównie z hutników, ok. 150 osób. Weszła ona w skład VII batalionu 
uzupełniającego 1. pułku piechoty Legionów. Batalionem tym dowodził i na jego czele wziął udział w bi-
twie pod Łowczówkiem.

12 Mieczysław Ludwik Boruta Spiechowicz ps. „Kopa”, „Morawski” (1894–1985), generał brygady 
Wojska Polskiego. W sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1. kompanii 1. batalionu 
w 2. pułku piechoty II Brygady, jako dowódca kolejno plutonu i kompanii. Następnie został zastępcą do-
wódcy I batalionu w 4 pułku piechoty. Ranny w bitwie pod Rarańczą w czerwcu 1915. Uczestnik wojny 
bolszewickiej.

13 Henryk Bezeg (1895–1979), podpułkownik intendentury Wojska Polskiego.
14 Michał Rybikowski, alias Peter Iwanow, Ian Jacobsen, Adam Michałowski i Andrzej Paszkowski, 

(1900–1991), pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, oficer wywiadu polskiego w Wol-
nym Mieście Gdańsku, Królewcu i Kownie. Był założycielem Stowarzyszenia „Prometeuszy”, którego 
celem było zjednoczenie narodów Europy Środkowej. Po II wojnie światowej wyemigrował do Kanady. 
Zmarł w Montrealu.
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Uroczystości 50. rocznicy bitwy na cmentarzu wojennym w Łowczówku, listopad 1964, Arch. oo. Dominikanów

Spotkanie na miejscu bitwy w grudniu 1915, od lewej stoją: Israel Wechsler, Bolesław Miętus, przedstawicielki  
Ligi Kobiet z Tarnowa, por. Siegfried Haller, jeden z projektantów cmentarza, zdjęcie z archiwum rodziny  

Miętusów pozyskane przez Lipinskiego w latach 60. XX w., Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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różniają się unikatowe zdjęcia przedstawiające wizytację na tymczasowych grobach 
delegacji złożonej z: por. Siegfrieda Hallera, jednego z projektantów cmentarza wo-
jennego w Łowczówku, Bronisława Miętusa, obywatela Tuchowa, Israela Wechslera, 
właściciela Pleśnej i Łowczówka15, i pań z tarnowskiej Ligi Kobiet. Zdarzenie miało 
miejsce w zimie na przełomie 1915/1916 roku i obrazuje najprawdopodobniej pierw-
sze robocze spotkanie tego grona w sprawie budowy cmentarza.

Liczący w oryginale około dziewięćdziesiąt stron maszynopis jest niezwykłym do-
kumentem, bardzo drobiazgowym, pisanym w dobie przedinternetowej, co szczegól-
nie podnosi jego walor, bowiem dostęp do archiwów w tamtym czasie był dość utrud-
niony. Lipiński korzystał z Centralnego Archiwum Wojskowego, zwłaszcza z Wypisów 
z ewidencji akt formacji polskich z okresu I Wojny Światowej, z opracowań lokalnych jak 
między innymi: Bibliografii z  zakresu tajnego skautingu i  drużyn skautowych, z  prac 
M.  Adamskiego Ruch niepodległościowy w  I  Państwowym Gimnazjum w  Rzeszowie”, 
H. Bagińskiego Materiały do historii ruchu niepodległościowego 1908–1914, W. M. Bo-
rzemskiego Pamiętnik tajnych organizacji niepodległościowych na terenie Galicji lat 
1880–1897. Szczególne miejsce zajmują w  tym zbiorze wspomnienia uczestników 
bitwy, szczególnie ówczesnego kpt. Leona Berbeckiego, rzucające nowe światło na 
przebieg bitwy pod Łowczówkiem.

Opieka nad cmentarzem legionistów
Przeszedłszy na emeryturę, od roku 1957 Czesław Lipiński zaczął opiekować się cmen-
tarzem wojennym w Łowczówku. Samozwańczo mianował się społecznym opieku-
nem tego cmentarza, a także sprawił, że po sześciu latach prac budowlanych otoczo-
no pole grobowe kamiennym ogrodzeniem, chroniąc to miejsce pamięci od całkowitej 
ruiny. Projektantem ogrodzenia został znany na przełomie lat 60.  i  70.  XX  wieku 
w  Tarnowie architekt Otto Schier16. Przez prawie dwadzieścia lat, od 1957–1975, 
Czesław Lipiński opisywał swe działania w pamiętniku ochrony cmentarza w Łow-
czówku17. Rękopis pamiętnika jest bezcennym dokumentem, świadkiem prawdziwej 
„walki z wiatrakami”, z bezduszną machiną biurokracji, z  trudnościami materiało-
wymi, z paradoksem „gospodarki planowej”, która zakładała zdobycie pozwoleń na 
budowę, dotacji na materiały budowlane i ich zakup w obrębie roku kalendarzowego. 

15 Israel Wechsler, kupiec, właściciel kantoru przy ul. Wałowej w Tarnowie, dziedzic dóbr Łow-
czówek-Pleśna do roku 1939, nieodpłatnie podarował teren pod cmentarze nr 171 i 172 w Łowczówku, 
co potwierdził aktem notarialnym po zakończeniu wojny, 1 września 1925.

16 Mgr inż. Otto Schier to ceniony w Tarnowie architekt, twórca m. in. pomnika Pierwszego Transportu 
do KL Auschwitz, autor projektów mozaik m.in. kompozycji zdobiącej do 2011 roku fasadę tarnowskiego 
teatru im. L. Solskiego, czy kaplicy cmentarnej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Rzędzinie.

17 Cz. Lipiński, Opis zabiegów około przywrócenia pełnego uporządkowania cmentarza w Łowczówku 
oraz budowa muru otaczającego cmentarz wojenny z 1914 roku, rękopis, Teki Lipińskiego Archiwum 
Narodowe w Tarnowie.
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W praktyce było to niewykonalne, bo nawet jeśli jakimś szczęśliwym zrządzeniem 
losu pozwolenia zostały wydane, materiały zgromadzone, nie udawało się znaleźć 
robotników do prac albo okazywało się, że kamień i piasek rozkradziono. W kolej-
nym roku wszystkie czynności trzeba było powtarzać, dlatego opasanie cmentarza 
kamiennym ogrodzeniem trwało w nieskończoność.

Przyjrzyjmy się fragmentom tego pamiętnika, który w  wielu miejscach stanowi 
frapującą lekturę:

[Rok 1960] 
Starania około pełnego przywracania o  utrzymania ładu na cmentarzy wojskowym 
w Łowczówku trwają od roku 1957. Zdołano w tym czasie doprowadzić do porząd-
ku wszystkie groby, krzyże, napisy, nagrobki i obrzeża, zasadziłem młode jesiony i ja-
rzębiny dotąd dobrze się rozwijające. Pozostająca od początku myśl otoczenia całego 
terenu cmentarza murem kamiennym – aby nie powtórzył się stan zniszczenia, jaki 
zastałem dotąd mimo rożnych starań – nie osiągnęła realizacji.
Najpoważniejszym problemem był brak funduszów, a nadto przez jakiś czas niejasny 
stosunek władz do tego cmentarza. Z czasem jednak wszystko, co tam dokonywałem 
nie napotykało na trudności, ale też nie potrafiłem uzyskać pomocy. Wszelkie starania 
ograniczały się z konieczności do utrzymania zieleni i wszystkiego co na cmentarzu do 
możliwie największego ładu i czystości doprowadzono. Dopiero w roku 1969, latem, 

Groby legionistów w roku 1964, Archiwum oo. Dominikanów
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zaistniała możliwość poparcia moich zamierzeń, które doprowadziły do uzyskania 
funduszów zatwierdzonych przez Ministerstwo Kultury, a przydzielonych przez Woje-
wództwo Krakowskie w połowie listopada tego roku. Przyznana suma ma być przeka-
zana w kwocie zł 100.000 do Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Tarnowie. Ze względu na późna porę jesienną /śnieg/ i bardzo 
trudne warunki dojazdu nie podjęto w tym roku żadnych czynności. (…)

[Rok 1970] 
[lipiec 1970] Terenowy Zespół Usług Powiatowej Rady Narodowej potwierdził otrzy-
manie zamówienia na plan i  kosztorys zawiadamiając równocześnie, że wykonanie 
przewiduje na koniec września.
Byłem w Wydziale Gospodarki Komunalnej, gdzie w rozmowie z zastępcą kierownika, 
ob. Drwalem uzgodniliśmy, by nie czekać na wykonanie wymienionych dokumentów 
i sprowadzić materiały potrzebne do budowy /kamień, żwir, cement/. Ażeby zamówić 
wymienione materiały byłem w Spółdzielni „Suromin”, gdzie dowiedziałem się, że ka-
mień mogą zaraz dostarczyć z kamieniołomu „Dąbrówka” koło Nowego Sącza. Co do 
miejsca odbioru po 25,75 (zł) za tonę należy złożyć zamówienie. Żwir mogą dostarczyć 
loco Roztoka lub Janowice po 25,32 tona, dowóz własny odbiorcy. Złożyć zamówienie 
po ustaniu deszczów (w tym czasie powódź).

[sierpień 1970] Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej powrócił po chorobie. 
Przedstawiłem mu zebrane informacje o nabyciu i zwózce kamienia i szutru. Kierow-
nik zgodnie z przedłożonymi informacjami uznał możliwość sprowadzenia kamienia, 
lecz zauważył, że szereg spraw związanych z całokształtem wykonawstwa trzeba omó-
wić wpierw z zespołem z Gromadzkiej Rady i Kółka Rolniczego, który ewentualnie całą 
robotę przejmie. W tym celu ustalił, że zbiórka nastąpi w niedzielę 16 sierpnia, gdyż 
inne dni robocze na zbiórkę nie pozwalają.

[wrzesień 1970] Wykonawstwo planu i kosztorysów z końcem września, chcielibyśmy 
przyspieszyć i z tego względu oddać wykonanie inżynierowi Iwanickiemu. Ten z kolei 
był na urlopie, niepotrzebnie czekaliśmy i ostatecznie pozostało wykonawstwo planu 
w rękach Terenowego Zespołu Usług (Projektowych), który przydzielił te prace inż. 
Schierowi w Wydziale Budownictwa w Miejskiej Radzie Narodowej w Tarnowie. Do-
piero 12 września zaistniała możliwość wprowadzenia inż. Schiera na cmentarz, gdzie 
poczynił notatki potrzebne do opracowania projektu. Tam też udzieliłem mu niektó-
rych informacji i uwag odnośnie terenu. Z końcem sierpnia b.r. zamówiono kamienie 
i już 3 września przyszła część złożona na razie na bocznicy kolejowej. Dalszy wywóz 
czekać będzie lepszych warunków na drodze. (…)
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[Rok 1971] 
[lipiec 1971] Byłem na cmentarzu w Łowczówku. Część materiałów leży obok cmenta-
rza, a około 10 do 15 aut kamienia leży wzdłuż drogi polnej i w lesie. W sierpniu napra-
wa połamanych krzyży żelaznych i napisów. Rozrzucony po drodze kamień nadal leży.

[sierpień 1971] Napisałem do Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej przy-
pomnienie o pozostawionym po drodze kamieniu z prośba by zwieziono na miejsce 
przeznaczenia. Wieczorem tego dnia (23.8) zgłosił się do mnie inż. Szybalski, który 
skłonny jest przyjąć wykonawstwo i nadzór budowy muru. Do 10 września jednak nie 
zgłosił swej decyzji, prawdopodobnie zrezygnował bez podania przyczyny.

[wrzesień 1971] Byłem w Powiatowej Radzie Narodowej u wiceprezesa Barana, które-
mu przedstawiłem stan zwózki kamienia, a też niejasne oświadczenie Przewodniczą-
cego Gromadzkiej Rady Narodowej Ob. S. odnośnie (jakoby) własności części kamienia 
i żwiru osób prywatnych, już na górę zwiezionego.

[30 września 1971] Do dziś Gromadzka Rada Narodowa w Pleśnej nie znajduje wy-
konawcy, a sama nie ma fachowców. Już w tym roku (prac) znowu nie wykona się. 
W ramach prac porządkowych wykonano na cmentarzu: oczyszczenie z krzewów i za-
rośli i wyrównanie dokoła grobów za kaplicą (groby rosyjskie), obielono podstawy pod 
krzyże, same krzyże odświeżono farbą olejną i naprawiono rozpadające się podstawy 
pod krzyżami (beton) oraz obramowania, pobielono i naprawiono krzyże (część) za 
i  przed kaplicą. Zwieziono (Kółko Rolnicze Pleśna czy Rychwałd) kamień na cmen-
tarz, który dotąd był rozproszony po rowach, lesie i drogach /od/ zeszłego roku, ale 
2–3 auta szutru dotąd leży. (…)

[Rok 1973] 
[maj 1973] Zimne dni i dłuższa choroba dopiero dziś pozwoliły wybrać się do Łowczów-
ka. Stwierdziłem to, co już wcześniej mi mówiono, że nie ma żadnej roboty, stawiania 
muru dokoła cmentarza legionistów. Szczególnych zmian, zniszczeń, nie zauważyłem. 
Dobrze rozrastają się drzewa (młode jesiony, jarzębiny) oraz jałowiec. Względny po-
rządek, nie skoszona trawa. Druga brama (boczna) nadal połamana mimo naprawy 
i stale otwarta. Z powrotem poszedłem do Gromadzkiej Rady w Pleśnej, nie zastałem 
nowego „Naczelnika” – Jerzy Potępa – a z sekretarką nie mogłem mówić, bo zajęta, 
także księgowa zajęta. Znowu przeto nie było nikogo, kto by pokazał mi nowa umowę 
wykończenia muru.
Pan pułkownik Bezeg donosi, że interweniował w Ministerstwie Kultury w sprawie 
budowy muru i jakoby stamtąd zwrócono się w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu 
Konserwatorskiego w Krakowie nakazując rozpoczęcie robót? (…)
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[lipiec 1973] Byłem w Łowczówku. Nic nie robią.

[17 lipca 1973] W Łowczówku nic nie robi się. W Gromadzkiej Radzie Narodowej nie 
zastałem znowu naczelnika. Pisemnie zwracam się do Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Pleśnej, aby ustalono ile jeszcze będzie potrzeba kamienia i szutru do pełnego zapo-
trzebowania. Może się zdarzyć, że zaczną robotę i wtedy zabraknie tych materiałów 
i znowu będzie powód wstrzymania robót.

[21 lipca 1973] Przy robotach około muru nic się nie dzieje, nie zaczęto.

[sierpień 1973] Rozpoczęli prace. Wykopy pod fundament.

[8 sierpnia 1973] Przerwano prace przy wykopach. Natrafiono na niewypał (granat) 
z 1914 roku. Po kilkudniowej przerwie dnia 16/VIII wznowiono prace. Wojskowa eki-
pa saperów stwierdziła, że dokoła cmentarza nie ma więcej niewypałów. Znajdują się 
jeszcze pod kaplicą?! Teren walk. (…)

[Rok 1975] 
[listopad 1975] W  końcu wykonawstwo muru otrzymało Przedsiębiorstwo Budowy 
przy Miejskiej Radzie Narodowej w Tuchowie. Wykonują obudowę według zatwierdzo-

Mur ogrodzeniowy wybudowany dzięki interwencjom Czesława Lipińskiego, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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nego projektu i kosztorysu, lecz według zmienionego uzgodnienia Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Pleśnej z Ministerstwem. Mur będzie więc nie o wysokości 1,20 m, lecz 
50–60 cm. Robotę podjęto ostatecznie z jesienią 1975 roku ukończono 15 listopada 
tego roku. Protokół odbioru budowy zrobiono przy mnie, ale o brakach (zadaszenie, 
wady) nie wspominano, obiecując to wszystko uzupełnić.

Czesław Lipiński chciał również podnieść Łowczówek do rangi legionowego pante-
onu i po roku 1969, po śmierci gen. Kazimierza Sosnkowskiego, korespondował z ro-
dziną generała na temat sprowadzenia i pochowania jego prochów w Łowczówku. 
Do realizacji tego pomysłu nie doszło z przyczyn prozaicznych. Nie tylko nie uzyskał 
zgody ówczesnych władz, ale i rodziny generała, a także popadł niejako w konflikt 
z gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem, który podobnie jak Lipiński planował 
sprowadzić zwłoki Sosnkowskiego do Polski, ale do Zakopanego, gdzie mieszkał.

Działając społecznie Czesław Lipiński próbował także zwrócić uwagę na potrze-
bę ochrony grobów legionistów zmarłych z ran w rosyjskiej niewoli w Tarnowie na 
przełomie 1914/1915, pochowanych na tamtejszym Starym Cmentarzu oraz pocho-
wanych na cmentarzu wojennym nr 159 w Lichwinie Łazach. W latach 70. XX wie-
ku gromadził środki finansowe na ich remonty, co także uchroniło te mogiły przed 

Spotkanie byłych legionistów na cmentarzu w Łowczówku, koniec lat 60. XX w., w środku stoi ówczesny proboszcz 
parafii Pleśna ks. Zbigniew Skumiel, za nim, po prawej stronie gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz,  

Teki Lipińskiego, ANK Tarnów
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zniszczeniem. Zapisał się także jako inicjator wpisania cmentarza nr 171  w  Łow-
czówku do Rejestru Zabytków w roku 1975, co zapewniło temu miejscu namiastkę 
prawnej ochrony18.

Przywrócony lokalnej historii
Choć Czesław Lipiński był pierwszym prezesem PTTK, społecznikiem, patriotą, 
a  w  połowie XX wieku osobą znaną w  Tarnowie, pozostał całkowicie zapomniany. 
Nie pamiętają o nim mieszkańcy kamienicy przy ul. K. Brodzińskiego w Tarnowie, 
gdzie mieszkał przez lata. Sporadycznie odwiedzany jest jego grób, ale próżno na nim 
szukać jego nazwiska, bo tablica inskrypcyjna uległa zniszczeniu. Jest jednak nadzie-
ja, że dokonania tego niezwykłego człowieka doczekają się należytego docenienia. 
Zarząd tarnowskiego oddziału PTTK podjął w roku 2019 uchwałę, że począwszy od 
2020 roku Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny Szlakami Legionistów będzie 
nosił imię Czesława Lipińskiego.

Pamięć i dzieło pierwszego prezesa PTTK w Tarnowie z pewnością utrwali także 
książkowa publikacja jego spuścizny, przedstawiając go jako niestrudzonego kroni-
karza wydarzeń legionowych, opiekuna pamiątek narodowych i obrońcy dziedzictwa 

18 Według relacji Czesława Lipińskiego wpisu dokonała dr Hanna Pieńkowska (1917–1976) ceniona 
konserwatorka zabytków, od 1951–1976 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie. Z niewy-
jaśnionych dotąd przyczyn dokument ten zaginął. Ponownego wpisu cmentarza do rejestru zabytków 
dokonał 3.09.2003 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski. Decyzja L.dz. 
SOZ-IV/47/2003, rejestr A-10/M, Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Krakowie.

Czesław Lipiński na cmentarzu w Łowczówku, poł. lat 70. XX w., fot. A. Szydłowski, Teki Lipińskiego, ANK Tarnów



Agnieszka Partridge64

narodowego. Lipiński jest bowiem wspaniałym przykładem patriotycznego bohater-
stwa, postacią ważną dla lokalnej historii, wartą promowania w działalności eduka-
cyjnej. Choć sam popadł w zapomnienie, potrafił w zgoła niesprzyjających czasach, 
przeciwstawiając się machinie biurokracji, osiągnąć niezwykły cel: ochronę legiono-
wej spuścizny oraz unikatowego Miejsca Pamięci – Cmentarza Legionistów w Łow-
czówku.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia postać Czesława Lipińskiego, kronikarza historii Legionów Pol-
skich, tarnowskiego ruchu niepodległościowego i  bitwy pod Łowczówkiem 1914. 
Lipiński w latach 1957–1975 opiekował się społecznie cmentarzem legionistów pol-
skich w Łowczówku i uchronił go przed zagładą. Jego postać i dzieło, zapomniane po 
śmierci, zostały odkryte dzięki dokumentom zdeponowanym w tarnowskim oddziale 
Archiwum Narodowego.
Słowa kluczowe: I wojna światowa, Legiony Polskie, Łowczówek, cmentarz wojen-
ny, archiwalia

Summary
The article describes Czesław Lipiński, a history chronicler of the Polish Legions as 
well as a patron of the Łowczówek war cemetery between 1957–1975, who’s actions 
led to saving this burial ground during PRL times. After his death, Lipiński’s work 
made its way to the Tarnów branch of the Polish National Archive before being sub-
sequently rediscovered in 2013 and published in book form.
Keywords: First World War, Polish Legions, Łowczówek, war cemetery, archives
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Prowadząc ku książkom… –
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie

Biblioteki pedagogiczne
Biblioteki pedagogiczne to wyjątkowy w  skali Europy i  świata projekt naukowo
-edukacyjny, którego początki sięgają lat 20. XX wieku1. Inspiracją do tworzenia 
specjalistycznych placówek bibliotecznych była potrzeba udzielania rzeczywistego 
wsparcia nauczycielom oraz pedagogizowania społeczeństwa. W  nowo odrodzonej 
Polsce dużym problemem było zaopatrzenie szkół w  podręczniki, sama zaś kadra 
pedagogiczna była nieliczna i miała ograniczony dostęp do materiałów dydaktycz-
nych. Spustoszenie w dziedzinie szkolnictwa, które spowodowane było 123 latami 
zaborów i działaniami wojennymi, wymagało powołania instytucji wychodzącej na-
przeciw potrzebom nauczycieli, wspierającej w  zdobywaniu wiedzy i  doskonaleniu 
warsztatu zawodowego. Pierwsze biblioteki nauczycielskie powoływane były przez 
kuratoria oświaty, których składająca się z 10 placówek sieć obejmowała największe 
ówczesne miasta kraju2. Funkcję koordynatora pracy instytucji pełniło Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego, które zarządzeniem z  dnia 23  VIII 
1921 r. powołało do istnienia biblioteki pedagogiczne. Szczegółowe wytyczne doty-
czące zakresu i charakteru pracy książnic zamieszczane były w okólnikach wydawa-
nych przez poszczególnych kuratorów oświaty. Funkcjonujące w latach od 1921 do 
1938 biblioteki pedagogiczne kierowane były przez Rady Biblioteczne lub Zarządy 
oraz Kierowników, którymi najczęściej wybierano nauczycieli szkół średnich. Kadra 
była stosunkowo nieliczna w porównaniu do czasów współczesnych, gdyż liczyła za-
ledwie od jednego do kilku pracowników.

Do pomysłu powołania bibliotek nauczycielskich powrócono po II wojnie świato-
wej, na początku lat 50. Krajowa sieć bibliotek pedagogicznych utworzona została 
Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z  13  lutego 1951  roku, a  ostateczny kształt 
przybrała w roku 1957. W tym okresie do istniejących 17 pedagogicznych bibliotek 

1 J. Dzieniakowska, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, Kielce 2009, s. 99–
123.

2   E. Mikulska-Piotrowska, Biblioteki pedagogiczne Kuratoriów Okręgów Szkolnych w Polsce w okresie 
międzywojennym, http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/bibliotekiped/mgr1.pdf [23.10.2019].
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wojewódzkich dołączyło 300  bibliotek powiatowych3. Tarnów znalazł się w  gronie 
dziewięciu miast z terenu ówczesnego województwa krakowskiego, w których biblio-
teki powstały najwcześniej, bo już w 1951 roku4.

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa
Pierwszym kierownikiem, a zarazem jedynym pracownikiem nowo powstałej Peda-
gogicznej Biblioteki Powiatowej został Józef Tymkowicz – dotychczasowy kierownik 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, który z przerwami funkcję tę pełnił do 
1975 roku. W momencie założenia zbiory placówki obejmowały zaledwie kilka szaf 
książek wydzielonych z tarnowskiej Biblioteki Publicznej (mieszczącej się w budynku 

przy Placu Kazimierza Wielkiego 4). Wraz z upływem czasu księgozbiór powiększał 
się systematycznie o materiały kupowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódz-
ką w Krakowie (placówkę nadrzędną), książki nabywane z funduszy Wydziału Oświa-
ty, książki pochodzące z byłego inspektoratu szkolnego, przydziały z Ministerstwa 
Oświaty oraz o dary czytelników.

W  kwietniu 1952  roku księgozbiór przeniesiony został do budynku Wydziału 
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Gabriela Narutowicza 24a. 
Oddzielny lokal biblioteka uzyskała w czerwcu 1956 roku z chwilą przekazania na 

3 K. Walczak, Sieć bibliotek pedagogicznych po reformie administracyjnej organizacja, zmiany, perspektywy, 
[w:] Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty, red. D. Wańka, Kalisz 2008, s. 21–26.

4 Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 1951–2011, 
Tarnów 2011, s. 7.

Józef Tymkowicz
Kierownik PBP w latach 

1951–1975
Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, 
G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia 

Biblioteki…, dz. cyt., s. 46
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jej rzecz należącego do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Powiatowego Oddziału 
Doskonalenia Kadr i Nauczycieli lokalu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 24 (dawniej 
Janka Krasickiego 24). Na potrzeby biblioteki wydzielono wówczas cztery pomiesz-
czenia, z których jedno przeznaczono na Czytelnię. Łączna powierzchnia pomiesz-
czeń wynosiła zaledwie 32 m2, co negatywnie wpływało na komfort pracy. Kolejna 
przeprowadzka, związana z  remontem budynku przy ul. Piłsudskiego, miała miej-
sce w czerwcu 1973 roku. Wydzierżawiony od Komendy Hufca ZHP gmach przy ul. 
Juliusza Słowackiego 3 stał się siedziba biblioteki do roku 1975, kiedy to w wyniku 
zmian w podziale administracyjnym kraju, decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowa-
nia w  Tarnowie przekształcono placówkę w  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, 
która otrzymała dwie sale wynajęte w Domu Kultury Zakładów Mechanicznych „Po-
nar-Tarnów” przy ul. Waryńskiego 145.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wraz z podniesieniem statusu biblioteki do rangi placówki wojewódzkiej W 1975 r. 
do PBW włączone zostały w charakterze filii dotychczasowe Powiatowe Biblioteki Pu-
bliczne w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy. Dyrektorem jednostki zo-
stał Jan Godek, który pełnił funkcję do roku 1978. W październiku 1977 roku Powia-
towa Bibliotekę Wojewódzką przeniesiono do budynku przy ul. Legionów 34 (dawniej 
Stalingradzkiej 34).

Początkowo na przestrzeń biblioteki składało się pięć pomieszczeń o powierzchni 
180 m2. Wraz z upływem czasu, w wyniku wykwaterowywania mieszkańców loka-

5 Tamże, s. 11.

Wnętrze pierwszego lokalu Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Tarnowie
Źródło:  Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 57
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lu powierzchnia użytkowa osiągnęła ostatecznie niewiele ponad 300 m2. Osobami, 
które kolejno sprawowały funkcję dyrektorów byli Stefan Kmieć, który ze względów 
osobistych zrezygnował po miesiącu pracy oraz Wiesława Szerachowicz, piastują-
ca stanowisko do 1984 roku. W okresie obejmującym przełom lat 70. i 80. nastąpił 
rozwój struktury biblioteki, a  zatrudnienie wzrosło do czternastu etatów. W  roku 
1983 biblioteka wzbogaciła się o dwa kolejne wydziały: Informacyjno-Bibliograficz-
ny oraz Metodyczno-Instruktażowy, który funkcjonował do 1983 roku. W 1982 roku 
powstał Wydział Zbiorów Specjalnych. W 1985 roku uruchomiono kolejną Filię – Bi-
bliotekę Składową. W latach 1984–1985 obowiązki dyrektora pełniła Elżbieta Zięba.

Od lewej: mgr Jan Godek, dyrektor PBW w latach 1975–1978; mgr Stefan Kmieć, dyrektor PBW w r. 1978; 
mgr Wiesława Szerachowicz, dyrektor  PBW w latach 1978–1984

Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 47–48

Budynek przy ul. Legionów 34
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Kolejną osobą piastująca funkcję dyrektora PBW była Dorota Janusz-Bobka, która 
kierowała placówką od 1985 do 1991 roku. Zapoczątkowany został wówczas proces 
modernizacji i komputeryzacji biblioteki. W 1988 roku we współpracy z Ośrodkiem 
Badań i  Kontroli Środowiska otwarta została Czytelnia Ekologiczno-Techniczna 
wyposażona w komputer klasy IBM XT Turbo i bazę CDC ISIS. Dzięki nowoczesne-
mu sprzętowi komputerowemu księgozbiór czytelni został skatalogowany cyfrowo. 
Sama Czytelnia Ekologiczno-Techniczna funkcjonowała do sierpnia 1991 roku.

Na przełom lat 80. i 90. przypada okres kryzysu gospodarczego kraju, który bez-
pośrednio przełożył się na warunki pracy bibliotekarzy. W  tym czasie działalność 
wydawnicza Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie została zredukowana 
z siedmiu tytułów do jednego, a później nie została wznowiona.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie
Ostatnia dekada dwudziestego wieku, podobnie jak dla większości polskich instytucji 
edukacyjno-kulturalnych, również dla Biblioteki Pedagogicznej okazała się okresem 
trudnym i pełnym wyzwań – zwłaszcza ekonomicznych. W 1991 roku na dyrektora 
biblioteki powołano Zofię Galas, a obsługę finansowo-księgową placówki powierzono 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Metodycznemu w Tarnowie. W 1993 roku, w kontekście 
nowego podziału administracyjnego kraju, zmieniono nazwę biblioteki z Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej na Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. Pozbawienie na-
zwy biblioteki członu „wojewódzka” było pochopną decyzją. Biblioteki pedagogiczne 
innych miast, które utraciły status stolicy województwa zostały przy dotychczaso-
wych nazwach (np. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu). W tych 
czasach placówka borykała się też z chronicznym deficytem w budżecie, co skutkowa-

Mgr Elżbieta Zięba, dyrektor PBW w latach 1984–1985 
oraz mgr Dorota Janusz-Bobka, dyrektor PBW w latach 1985–1991

Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 48
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ło ograniczeniem prenumeraty oraz spadkiem ilości kupowanych książek. Kryzys nie 
ominął również samych bibliotekarzy – w latach 1991–1997 miało miejsce najwięk-
sze w historii książnicy ograniczenie etatów. Wraz z objęciem finansowania Kurato-
rium Oświaty i podległych mu placówek przez Tarnowski Urząd Wojewódzki sytuacja 
w niewielkim stopniu uległa poprawie.

Zofia Galas funkcję dyrektora pełniła do 1997 roku, na następcę jej wybrana zo-
stała Alicja Wiązowska6. W roku 1999 wraz ze zmianą organu prowadzącego na Sa-
morząd Województwa Małopolskiego poprawiła się kondycja finansowa placówki, co 
umożliwiło zwiększenie zakupów książek oraz wdrożenie procesu komputeryzacji. 
Kluczową inwestycją tego okresu było zakupienie systemu bibliotecznego MAK, któ-
rego baza w 2002 roku liczyła już 107 805 rekordów. Od września 2007 roku stano-
wisko dyrektora biblioteki objęła Grażyna Szyszka. Od 2015 roku funkcję dyrektora 
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie pełni Beata Kania7.

Nowa lokalizacja biblioteki
Biblioteka Pedagogiczna, która w 2016 roku obchodziła jubileusz 65-lecia istnienia, 
aż sześciokrotnie zmieniała położenie: od jednego pomieszczenia w kamienicy miesz-
kalnej przy placu Kazimierza Wielkiego, aż po lokal obecny przy ul. Nowy Świat 30, 
gdzie przeniesiona została z budynku przy ul. Legionów 34 w 2018 roku. Każdora-
zowo przeprowadzka wiązała się ze zwiększeniem powierzchni przeznaczonej dla 

6 Biblioteki pedagogiczne w Polsce. Informator bibliotek pedagogicznych w roku szkolnym 2003/2004, red. 
B. Czajka i in., Warszawa 2003, s. 125–128.

7 Z książką mi po drodze. 65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, red. B. Kania, Tarnów 2017, s. 16.

Od lewej: mgr Zofia Galas, dyrektor PBW/BPT w latach 1991–1997; mgr Alicja Wiązowska, dyrektor BPT w latach 
1997–2007; mgr Grażyna Szyszka, dyrektor BPT w latach 2007–2015

Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 49
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Mgr Beata Kania,
dyrektor BP w Tarnowie od 2015 r.

Źródło: Z książką mi po drodze: 65 lat Biblioteki 
Pedagogicznej w Tarnowie, dz. cyt., s. 15

Oś czasu Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
Źródło: Z książką mi po drodze: 65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, dz. cyt., s. 16
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księgozbioru i czytelników. W otwartej w 2018 roku siedzibie, położonej na parterze 
budynku MCDN ODN, na potrzeby biblioteki wydzielono dwukrotnie większą po-
wierzchnię w stosunku do poprzedniej lokalizacji. Dzięki środkom pozyskanym w ra-
mach inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów 
dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edu-
kacyjna Działanie 2.1 RPO WMO” udało się zamienić wysłużone i ciasne sale daw-
nego internatu na przestronne i  gruntownie odnowione pomieszczenia okazałego 
gmachu w atrakcyjnej lokalizacji. Nowa siedziba biblioteki daje więcej możliwości 
rozwoju i aktywnego kształtowania życia oświatowo-kulturalnego miasta. Aktualnie 
księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej obejmuje przeszło 80 tys. woluminów książek, 
blisko 3500 egzemplarzy czasopism (głównie z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk 
społecznych i literatury) oraz ok. 5 tysięcy egzemplarzy materiałów zgromadzonych 
w  zbiorach multimediów. Ponad 2  tys. książek liczą zbiory biblioteki Tarnowskiej 
Szkoły Wyższej, które w 2016 roku władze uczelni przekazały w depozyt Bibliotece 
Pedagogicznej w Tarnowie. Od tego też roku połączone zasoby bibliotek są zapleczem 
naukowym dla studentów i pracowników naukowych TSzW.

Struktura Biblioteki Pedagogicznej
W ramach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie funkcjonuje sześć wydziałów: Wy-
dział Organizacyjno-Administracyjny z Samodzielną Komórką Finansową, Wypoży-
czalnia, Czytelnia, Wydział Zbiorów Multimedialnych, Wydział Informacyjno-Biblio-
graficzny oraz Wydział Opracowania Zbiorów.

Biblioteka posiada filie w Bochni, Brzesku oraz Dąbrowie Tarnowskiej, które do 
1975 roku funkcjonowały jako samodzielne Pedagogiczne Biblioteki Powiatowe. Każ-
da z filii może pochwalić się bogatą historią i unikalnymi formami aktywności peda-
gogiczno-kulturalnej.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Bochni (założona w 1948 roku jako Filia Woje-
wódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie i położona przy ul. gen. H. Dąbrow-
skiego 1B) specjalizuje się w psychoedukacji i działalności wspomagającej. Organizuje 
liczne szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz sieci współpracy dla 
bibliotekarzy szkolnych. Obecnym kierownikiem filii jest Magdalena Szczeblewska.

Brzeska Filia Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie, kierowana przez Alicję Koź-
mińską i zlokalizowana przy ul. Piastowskiej 2B, znana jest z organizowania spotkań 
autorskich, warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz różnorodnych akcji pro-
mujących czytelnictwo8. Biblioteka prowadzi działalność proekologiczną, cyklicznie 
przygotowuje rozgrywki edukacyjnych gier planszowych. W Brzesku organizowana 

8 M. Czaja, 60 lat inspiracji, czyli o brzeskiej Bibliotece Pedagogicznej, „Poradnik Bibliotekarza” 2017, nr 
11, s. 30–31.
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jest Letnia Czytelnia, Odjazdowy Bibliotekarz oraz comiesięczne spotkania miłośni-
ków literatury w Klubie Książki.

W Dąbrowie Tarnowskiej Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa powstała w latach 
50. ubiegłego stulecia. Aktualnie działalność bibliotekarzy koncentruje się tutaj na 
wspomaganiu nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dąbrow-
ska Filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie jest prekursorem sieci samokształcenia 
i współpracy, która od ponad dudziestu lat wspiera działalność bibliotek szkolnych, 
prowadząc zespół samokształceniowy bibliotekarzy szkolnych regionu dąbrowskie-
go. W bibliotece organizowane są spotkania klubu „Rozmowy okołoksiążkowe”, któ-
ry z założenia ma promować ambitną literaturę.

Historyczną filią Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie była również założona 
w 1952 roku Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Dębicy. W wyniku zmian admi-
nistracyjnych kraju Filia w Dębicy od 1999 roku funkcjonuje jako jednostka podlega-
jąca Bibliotece Pedagogicznej w Rzeszowie. Siedziba biblioteki znajduje się przy ulicy 
Głowackiego 30.

Zasięg terytorialny Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie i jej filii
Źródło: Z książką mi po drodze: 65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, dz. cyt., s. 31
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Biblioteka Pedagogiczna miejscem dla każdego
W  ostatnich latach doświadczamy szybkiego rozwoju technologii informacyjnych 
i  komunikacyjnych. Zjawiska o  trudnym jeszcze do określenia polu oddziaływania 
przeobrażają niemalże każdą dziedzinę aktywności człowieka. W  związku z  tym 
zmienia się rola i status bibliotek – w tym bibliotek pedagogicznych. Placówki kla-
syczne, których głównym zadaniem było gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, 
przekształcane są w ośrodki funkcjonujące w oparciu o model hybrydowy – łączący 
księgozbiór tradycyjny z cyfrową przestrzenią informacyjną. Biblioteka Pedagogicz-
na w Tarnowie, bazując na swych mocnych stronach (bogaty księgozbiór i wysoka 
jakość świadczonych usług), odpowiada na wyzwania współczesności na bieżąco, 
dostosowując swą działalność do oczekiwań czytelników. Na porządku dziennym są 
więc działania polegające na umożliwianiu użytkownikom dostępu do baz książek 
elektronicznych, przesyłaniu na pocztę elektroniczną skanów zamawianych mate-
riałów, udostępnianiu katalogów online, a także kontakt z czytelnikami za pomocą 
mediów elektronicznych, czy chociażby zapewnianie wolnego dostępu do sieci Wi-Fi.

Biblioteka Pedagogiczna jest otwarta dla wszystkich czytelników i posiada bogata 
ofertę, która przygotowana jest z myślą o doskonalących się nauczycielach, studen-
tach, uczniach, pracownikach administracji i nauki, ale również wszystkich osobach 
podnoszących własne kwalifikacje zawodowe i rozwijających zamiłowania czytelni-
cze. Współcześnie biblioteka pełni funkcję naukową, informacyjną, samokształcenio-
wą, a nawet rekreacyjną. Do dyspozycji czytelników oddano bogaty zbiór literatury 
naukowej, dziecięcej i beletrystyki. W wydziale multimediów udostępniane są filmy 
DVD oraz muzyka na płytach CD i unikalnych analogowych płytach gramofonowych 
oraz gry planszowe, które każdy może wypożyczać do domu. Biblioteka jest również 
miejscem spotkania z żywym człowiekiem, z książką, ciekawymi osobowościami, za-
bawą i sztuką. Organizowane są tutaj sieci współpracy nauczycieli, wieczory autor-
skie, konkursy promujące młode talenty, gry edukacyjne oraz zajęcia warsztatowe 
i integracyjne, których adresatami są uczniowie szkół z miasta i okolic. Nauczyciele 
bibliotekarze, zarówno w budynku biblioteki, jak i w okolicznych placówkach oświa-
towych, przeprowadzają zajęcia biblioteczne cieszące się dużym zainteresowaniem 
uczniów i ich opiekunów.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie jest placówką otwartą na współpracę i dialog 
z instytucjami kulturalno-oświatowymi Tarnowa i okolic. Jako instytucja, której or-
ganem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, bierze czynny udział w impre-
zach przygotowywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
spośród których wymienić można, chociażby Święto Małopolski czy Małopolskie Dni 
Rodziny. Przede wszystkim jednak działalność biblioteki jest nastawiona na czytel-
nika, a postawa pracowników ukierunkowana na satysfakcję odwiedzających biblio-
tekę użytkowników. Otwartość na zmiany i elastyczność to niezbędne cechy współ-
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czesnych bibliotek. Mnogość zadań, wielość funkcji oraz rola, jaką pełnią biblioteki 
w  społeczeństwie informacyjnym XXI wieku znajduje odzwierciedlenie w  słowach 
Alberta Einsteina, który powiedział: „Jedyne, co musisz wiedzieć, to gdzie jest bi-
blioteka”.
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Streszczenie
W artykule przedstawiona została historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie od 
momentu powstania instytucji w  latach 50. ubiegłego wieku aż po współczesność. 
Opisane zostały formy działalności placówki w poszczególnych okresach oraz omó-
wiona struktura biblioteki wraz z  krótką charakterystyką jej poszczególnych filii. 
Podkreślone zostało też znaczenie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie jako insty-
tucji popularyzującej czytelnictwo, wspierającej doskonalenie zawodowe nauczycieli 
i wspomagającej placówki oświatowe.
Słowa kluczowe: biblioteki pedagogiczne, historia, edukacja, kultura, czytelnictwo 
naukowe, popularyzowanie wiedzy

Summary
The article presents the history of the Pedagogical Library in Tarnów since the estab-
lishment of the institution in the 1950s until the present day. It describes the forms 
of activity of the institution in different periods of time and the structure of the li-
brary along with a brief description of her individual subsidiaries. The importance of 
the Pedagogical Library in Tarnów as an institution popularizing reading, supporting 
teachers’ professional development and supporting educational institutions was also 
emphasized.
Keywords: pedagogical libraries, history, education, culture, scientific reading, dis-
semination of knowledge
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Problematyka zdrowia i jego promocji w działaniach 
podejmowanych przez fizjoterapeutów

Definiowanie zdrowia jako pojęcia kluczowego
Pojęciem kluczowym w niniejszym artykule jest zdrowie, które należy do pojęć abs-
trakcyjnych i bardzo trudnych do zdefiniowania. W ostatnich latach można zaobser-
wować znaczny wzrost zainteresowania problematyką zdrowia w różnych jej aspek-
tach. Szczególnie druga połowa XX wieku obfitowała w szereg publikacji związanych 
ze zdrowiem.

Tematyka zdrowia nie jest jednak zagadnieniem nowym, określenie znaczenia 
i powiązań z innymi dziedzinami oraz składowych zdrowia zmieniało się i ewoluowa-
ło na przestrzeni wieków. Pierwsze informacje pochodzą od Hipokratesa uznanego za 
„ojca medycyny” już z IV w. p.n.e., kiedy to autor postrzegał zdrowie jako dobre samo-
poczucie. Autor dzieła Corpus Hippocratum, w którym zawarł liczne pisma dotyczące 
medycyny, uważał jednak, iż zdrowie zależy od środowiska, które otacza człowieka 
i  złożonych żywiołów: ziemi, wiatru, wody i  temperatury. Dostrzegał on również 
istotne połączenia i zależności pomiędzy otoczeniem a człowiekiem wraz z indywi-
dualizacją jego potrzeb, które wpływają na stan zdrowia. Istotnym zdaniem autora 
było zachowanie równowagi między poszczególnymi żywiołami, które w znacznym 
stopniu oddziałują na sposób życia poszczególnych osobników. Uwzględniał także 
wpływ, jaki wywiera na zdrowie złożona rzeczywistość oraz jej liczne i różnorodne 
aspekty: relaks, odpoczynek, zachowania seksualne czy rodzaj spożywanego pokar-
mu. Hipokrates uważał też, że duży wpływ na stan fizjologiczny (zachowania we-
wnętrzne organizmu) człowieka ma środowisko zewnętrzne i że oba te środowiska 
powinny znajdować się w stanie równowagi, aby człowiek mógł cieszyć się dobrym 
samopoczuciem [Korczak i Leowski, 1977].

Innym Grekiem zajmującym się badaniem tematyki zdrowotnej był żyjący za cza-
sów Hipokratesa Platon. Jako myśliciel i filozof dostrzegał on duży wpływ zachowań 
kulturowych przynależnych do danej grupy społecznej na stan zdrowia. Sądził, iż ist-
nieje znaczna zależność pomiędzy spożywanymi pokarmami wynikającymi z miejsca 
zamieszkania, danej kultury i nawyków społecznych a stanem samopoczucia danej 
osoby. Platon polemizował z poglądami Hipokratesa i uważał, że to nie środowisko 
zewnętrzne, ale konkretna jednostka ma wpływ na własny stan zdrowia. Wpływ ten 
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powiązany był przede wszystkim z rozwojem świadomości człowieka [Korczak i Le-
owski, 1977].

Kolejnym uczonym zgłębiającym tematykę medycyny, a w tym i zdrowia był Clau-
dius Galenus – Galen (131–202 n.e.), który oprócz napisania około dziewięćdziesiąt 
siedmiu traktatów medycznych, wśród których osiemnaście to komentarze dotyczące 
metod leczenia stosowanych przez Hipokratesa, podał jedno z pierwszych określeń/
definicji zdrowia i choroby. Uważał, że zdrowie to harmonia ustroju i perfekcyjny ład, 
choroba zaś to brak równowagi organizmu [Korczak i Leowski, 1977].

Współcześni ludzie postrzegają chorobę jako patologiczny stan, który zaburza 
prawidłowe funkcje fizjologiczne człowieka, jego poszczególnych organów, tkanek 
i całego organizmu. Brak zdrowia (choroba) to znaczny dyskomfort dla człowieka, 
rozumiany nie tylko w sensie somatycznym, ale także uwzględniający czynniki psy-
chologiczne [Wrona-Polańska, 2006].

Obecnie zdrowie jest dla wielu osób priorytetem, docenianym jednak często do-
piero w sytuacji, gdy pojawiają się jego braki. Zdrowie jest zjawiskiem wielowymiaro-
wym, obejmującym zależne od siebie wzajemnie aspekty fizyczne, psychiczne i spo-
łeczne. Według definicji WHO, zdrowie to nie tylko brak choroby lub niedomagań, ale 
także pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny [World Health Organization, 
1948; World Health Organization, 2006]. Zdrowie to więc stan dobrego samopo-
czucia w różnych aspektach życia, gdyż definicja według WHO uwzględnia zarówno 
wpływ czynników umysłowych, społecznych jak i  fizycznych, co w  dużym stopniu 
wykracza poza wcześniejsze definicje, w których zdrowie łączone było z brakiem nie-
pełnosprawności i choroby. W późniejszych latach koncepcję tę uzupełniono o stan 
psyche i soma jako nierozłączne elementy, wzajemnie zależne od siebie i niezbędne dla 
dobrego samopoczucia psychicznego człowieka. Zwrócono również uwagę na spraw-
ność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” oraz na 
jakość życia osoby [Karski, 2009].

Według Antonovsky’ego, twórcy koncepcji salutogenetycznej, stan zdrowia był 
krańcem kontinuum, co oznaczało, że człowiek znajduje się pomiędzy skrajną cho-
robą lub absolutnym zdrowiem. Osobnik jest w  pełni zdrowy lub zupełnie chory 
[Antonovsky, 1995]. Model salutogenetyczny prezentował zdrowie w jednym z naj-
szerszych ujęć. Uwzględniał zarówno wpływ otoczenia jak i możliwości człowieka. 
Ukazywał działania człowieka o pozyskiwanie niezbędnych do codziennej egzystencji 
zasobów, wykorzystywanie możliwości fizycznych i psychicznych dla osiągania i re-
alizacji indywidualnych potrzeb, a także jego zmagania z zaspokajaniem wymagań 
otoczenia i pełnieniem ról społecznych [Sęk, 2002].

Spojrzenie na człowieka, który może znajdować się w stanie całkowitego zdrowia, 
dobrego samopoczucia lub w stanie choroby było możliwe dzięki określeniu między 
innymi zasobów odpornościowych jak i czynników patogennych.
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Definicja zdrowia sformułowana przez WHO jako pierwsza ukazała kompleksowe 
podejście oraz uwzględniła zarówno czynniki subiektywne jak i obiektywne w oce-
nie stanu zdrowia w połączeniu z aspektami społecznymi. Jednak tak przedstawio-
ny „dobrostan” był trudny do uzyskania, dokładnego zdefiniowania, zbyt idealny, 
a przez to mało realny [Straś-Romanowska, 1992].

Inni badacze podejmowali próby określenia zdrowia, zwracając uwagę na jego liczne 
składowe i główne cele zdrowotne, łącząc wymogi medyczne ze społecznym wymiarem 
zdrowia. Część medyczna odnosiła się do jednostek chorobowych wraz ze stanem psy-
chicznym (określenie samopoczucia człowieka), a część społeczna określała pełnienie 
przez osoby ról społecznych oraz wykonywanie czynności związanych z realizacją za-
dań narzucanych przez grupy społeczne pojedynczym jednostkom [Ratajczak, 1996].

Rozwój nauk o ochronie zdrowia oraz nauk społecznych przyczynił się do pojawie-
nia się nowych definicji zdrowia, opisujących zdrowie jako proces lub zasób. Przed-
stawiciele nurtu promocji zdrowia zdefiniowali zdrowie jako: poddającą się zmianom 
zdolność człowieka zarówno do osiągania pełni własnych fizycznych, psychicznych 
i  społecznych możliwości, jak i  reagowania na wyzwania środowiska [Straś-Roma-
nowska, 1992].

W 1977 roku WHO uznało, iż zdrowie jest elementarnym prawem każdego czło-
wieka i  przedstawiciele rządów poszczególnych państw są odpowiedzialni za jego 
zachowanie, dbanie o jego stan oraz zapewnienie prawidłowych warunków dla jego 
rozwoju. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę na szereg kwestii związa-
nych z  uzyskaniem i  utrzymaniem dobrego stanu zdrowia takich jak: zdobywanie 
wykształcenia, posiadanie pracy, stan fizyczny i psychiczny zależny od wieku i płci, 
poczucie bezpieczeństwa, odpowiednia jakość i  ilość spożywanych pokarmów oraz 
zachowanie dobrych relacji w  kontaktach międzyludzkich. Ustalenie powyższych 
aspektów mających wpływ na stan zdrowia sprawiło, iż zdrowie stało się istotnym 
tematem wymagającym ochrony. Ważnym zagadnieniem stała się więc promocja 
zdrowia, mająca na celu nie tylko zapobieganie chorobom ale także utrzymanie orga-
nizmu człowieka w stanie ochrony zdrowia przez zastosowanie profilaktyki i edukacji 
zdrowotnej [Karski, 2009].

Definiowanie zdrowia ewaluowało przez lata od traktowania go jako zasób, czy 
pewną zdolność aż do próby zrozumienia jego złożonego dynamicznego, stale zmie-
niającego się i modyfikowanego procesu. Można odnaleźć również próby pojmowania 
zdrowia jako procesu ekologicznego, mówiącego o tym, że zdrowie to proces starający 
się zachować równowagę pomiędzy rozkładem a powstawaniem, między integracją 
a dezintegracją [Aleksandrowicz, 1974]. Pogląd ten ukazywał zdrowie w ujęciu ho-
listycznym i dynamicznym, uwzględniając złożoność i wielopłaszczyznowość zagad-
nienia. Przedstawiał zdrowie jako szereg połączonych procesów, część ekosystemu 
dążącą do zachowania harmonii.
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Demel [1980] natomiast widział potrzebę pielęgnowania tego daru poprzez wy-
pracowanie odpowiednich nawyków i postaw wobec rozwoju fizycznego i psychicz-
nego człowieka. Osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie łączył jednak z poczuciem od-
powiedzialności za własne poczynania jak i z odpowiednio wypracowaną hierarchią 
uznawanych wartości, która stanowiła motywację, regulator i bodziec do realizacji 
potrzeb.

We współczesnych koncepcjach zdrowia uwzględnia się wspólną tendencję, jaką 
jest postrzeganie go w kategoriach zdrowia pozytywnego. Nie jest rozpatrywane je-
dynie z perspektywy braku objawów choroby i komfortu fizycznego, ale znacznie sze-
rzej, czyli w kontekście jakości życia i potencjału zdrowotnego, jakim dysponuje czło-
wiek [Bogusz, 2003]. Takie ujęcie uwzględniono w Narodowym Programie Zdrowia 
i wskazano na trzy jego wymiary. W jednym wymiarze zdrowie jest wartością dzię-
ki, której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę 
osiągania satysfakcji oraz zmieniać swoje środowisko i radzić sobie z nim. W drugim 
wymiarze zdrowie jest traktowane jako zasób (bogactwo) dla społeczeństwa, gwaran-
tujące jego rozwój społeczny i ekonomiczny. Trzeci natomiast wymiar określany jest 
jako środek do osiągania lepszej jakości życia, związanej ze sprawnym funkcjonowa-
niem do późnej starości, większej wydajności pracy, lepszych zarobków i satysfakcji 
z życia [Bogusz, 2003].

Z kolei jak podaje Cianciara [2010], w Karcie Ottawskiej stwierdza się, że „zdrowie 
jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego 
i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania 
swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie 
z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia. Związek 
zdrowia z postawami, przekonaniami i nade wszystko zachowaniami oraz z szero-
ko rozumianym środowiskiem i  z  relacjami międzyludzkimi podkreśla Kulmatycki 
[2003]. Jak podają autorzy zajmujący się problematyką zdrowotną, zdrowie to nie 
tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających człowiekowi na wy-
korzystanie wszelkich możliwości twórczych oraz osiągnięcie siły i szczęścia.

Tobiasz-Adamczyk [1995] wyróżnia dwa rodzaje wartości w wymiarze zamiaru: 
wartości instrumentalne, czyli takie, które są uważane za środek do osiągnięcia pozy-
tywnych celów oraz wartości autoteliczne, których uznanie lub realizacja nie wymaga 
uzasadnień, ponieważ same w sobie są wartościami. Zdrowie stanowi dla większości 
ludzi wartość, która jest jednak trudno wymierna. Jak twierdzi Kulik [1995] zdrowie 
człowieka jest wartością niezaprzeczalną oraz najcenniejszym bogactwem. W zdro-
wym społeczeństwie można realizować plany, podejmować działania, rozwijać się 
intelektualnie i duchowo. Według Pike i Froster [1998] czynniki „stylu życia” są to 
czynniki związane ze sposobem lub stylem w jaki ludzie decydują się przeżyć swoje 
życie, na jakie ryzyko narażają swoim zachowaniem własne zdrowie.
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Powiązanie pomiędzy indywidualnym stylem życia oraz środowiskiem i sytuacją 
społeczną danego człowieka jest bardzo mocne. Istnieje wiele czynników społecznych 
i środowiskowych, które mają wpływ na zdrowie, a które pozostają pod niewielkim 
lub nawet poza wszelkim wpływem człowieka. Niektóre czynniki społeczne, takie jak 
niskie zarobki, złe warunki mieszkaniowe, brak samochodu dotykają pewne grupy 
ludności o  wiele bardziej niż inne, co znaczy, że dokonywanie zdrowych wyborów 
będzie dla niektórych o wiele prostsze niż dla innych.

Normy i oczekiwania społeczne stanowią dominujące odbicie systemu wartości, 
wiążących się ze sposobem traktowania zagrożeń zdrowotnych lub choroby. Normy 
te mogą być związane ze stylem życia, który odzwierciedla pozycję jednostki w spo-
łeczeństwie, wartości i  przekonania, zachowanie i  działanie oraz preferencje albo 
hierarchię ważności spraw, a wszystko to można rozpatrywać w kategoriach ogólnej 
koncepcji stylu życia [Barić i Osińska 2000]. Wilk [2003] za Ossowskim przedstawia 
klasyfikację grup wartości zdrowia, jako odczuwanej, uznawanej oraz uroczystej i co-
dziennej.

Czynniki determinujące zdrowie w aspekcie aktualnych koncepcji
Dla niniejszych rozważań istotnym jest przedstawienie czynników warunkujących 
zdrowie. Na jego stan można patrzeć z perspektywy dynamicznego modelu zdrowia, 
w którym zawiera się: historia zdrowia, stopień równowagi wyznaczony aktualnym 
stanem zdrowia oraz potencjał zdrowia (rokowania na przyszłość, zasoby zdrowia). 
Historia zdrowia wskazuje na całość dotychczasowych doświadczeń związanych ze 
zdrowiem oraz stanami chorobowymi, dostarcza informacji o uprzednich postawach 
zdrowotnych, wzorach zachowań w zdrowiu i chorobie, realizowanym wcześniej sty-
lu życia, stabilności systemu fizycznego, psychicznego i społecznego na przestrzeni 
wcześniejszych okresów życia. Określenie stopnia równowagi w  aktualnym stanie 
zdrowia oznacza stopień sprawnego funkcjonowania osoby pod względem fizjo-
logicznym i psychicznym, a także w odniesieniu do symbolicznych i rzeczywistych 
interakcji z otoczeniem. Potencjał zdrowia jest zdolnością jednostki lub całej grupy 
do podtrzymania zdrowia lub przywracania go w przypadku choroby. Są to zatem 
fizjologiczne, psychiczne i społeczne zasoby jednostki oraz zdolności do ich wykorzy-
stania w celu utrzymania lub polepszania zdrowia [Tobiasz-Adamczyk, 2000].

Podstawą współczesnej medycyny jest biomedyczny model zdrowia, obowiązują-
cy w naukach medycznych XX wieku. Oparty jest on na założeniach kartezjańskich, 
uznających psychikę i ciało za dwie różne sfery. W odniesieniu do spraw zdrowia spo-
łeczeństwo reprezentuje lekarz mający monopol na wiedzę o stanie zdrowia i sposo-
bach dochodzenia do niego w przypadku zaburzenia homeostazy. Uznanie orientacji 
patogenetycznej wyznacza rozpatrywanie zdrowia wyłącznie z perspektywy choroby 
i jedynie w wymiarze biologicznym. W tym podejściu zdrowie i normalność jako na-
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turalne stany nie są dostrzegane, zdrowie jest więc brakiem choroby i dolegliwości. 
W modelu biomedycznym zdrowie jest kategorią zobiektywizowaną. Organizm ce-
chuje się w stanie zdrowia brakiem dysfunkcji biologicznych. W tym modelu zdrowie 
i choroba są kategoriami rozłącznymi, jest się albo zdrowym, albo chorym, nie ma 
stanów pośrednich. W medycynie naprawczej profesjonalista nie zajmuje się ludźmi 
w stanie zdrowia. Natomiast stan zagrożenia zdrowia i stan choroby pozostaje cał-
kowicie pod kontrolą lekarza profesjonalisty, który stosując specjalistyczne metody 
naprawia organizm. Od chorego oczekuje się przede wszystkim podporządkowania 
się zaleceniom, które wydaje lekarz w sytuacji choroby, nie oczekuje się natomiast 
aktywności prozdrowotnej [Heszen i Sęk, 2007]. Biomedyczne podejście do zdrowia 
zaowocowało znaczącym postępem w rozwoju medycyny, jak: poznaniem przyczyn 
wielu chorób, opracowaniem skutecznych metod ich leczenia czy nowych technologii 
medycznych itd. [Woynarowska, 2007].

W literaturze znajdujemy wiele modeli czynników determinujących zdrowie, a naj-
ważniejsze z nich to: koncepcja „pól zdrowia” zwana kołem Lalonde [Lalonde, 1974]; 
mandala zdrowia [Hancock, 1990)]; tęcza czynników (polityki) zdrowia [Dahlgren 
i Whitehead, 1991].

Aktualne oszacowania udziału poszczególnych czynników w polu zdrowia przypi-
sują największą rolę stylom życia, następnie czynnikom środowiskowym, biologicz-
nym oraz opiece zdrowotnej [Ostrowska, 1999].

Uważa się, że momentem przełomowym do zmiany postrzegania czynników wa-
runkujących zdrowie ludzi, z  przeniesieniem akcentów z  działań medycznych na 
szerszy kontekst społeczny, był raport ministra zdrowia Kanady M. Lalonde [1974], 
który stanowił podstawę polityki zdrowotnej państwa. Lalonde przedstawił w nim 
koncepcję „pól zdrowia”, w której wyróżnił cztery grupy czynników warunkujących 
zdrowie: styl życia i zachowania zdrowotne (50–52%), środowisko (ok. 20%), biologia 
człowieka (ok. 20%) oraz organizacja opieki medycznej (10–15%).

Woynarowska [2007] na podstawie strategii Inwestycja dla zdrowia Kanadyjczyków 
wymienia następujące czynniki, od których zależy zdrowie społeczeństwa: zarobki 
i status społeczny, sieć wsparcia społecznego, edukacja, zatrudnienie i warunki pra-
cy, środowisko fizyczne, biologia i wyposażenie genetyczne, zachowania zdrowotne 
i umiejętność radzenia sobie, prawidłowy rozwój w dzieciństwie oraz służba zdro-
wia.

Mandala zdrowia [Hancock, 1990] jest to model ekosystemu człowieka, opraco-
wany w  Departamencie Zdrowia Publicznego Miasta Toronto. W  centrum modelu 
znajduje się człowiek. Najbliższym dla niego kręgiem jest rodzina, która w najwięk-
szym stopniu wpływa na zdrowie jej członków. W kręgach pośrednich znajdują się 
rożne grupy czynników wpływających na zdrowie. Najszerszym kręgiem jest biosfera 
i kultura.



Problematyka zdrowia i jego promocji w działaniach podejmowanych przez fizjoterapeutów 83

Rys 2. „Mandala zdrowia” – model ekosystemu człowieka  według Hancock [1990]
Źródło: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, dz. cyt.,  s. 29

Rys. 1. Czynniki warunkujące zdrowie jednostki według koncepcji „pól zdrowia” [Lalonde, 1974]
Źródło: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, s. 45
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Inną propozycją czynników warunkujących zdrowie jest według Dahlgren i White-
head [1991] „tęcza czynników (polityki) zdrowia”. W centrum tego modelu umiesz-
czono czynniki biologiczne (wiek, płeć, czynniki genetyczne). Do kolejnych trzech 
grup czynników (łuków tęczy) należą: styl życia, sieci wsparcia społecznego oraz sze-
roko pojęte czynniki społeczno-ekonomiczne, kulturowe i środowiskowe determinu-
jące zdrowie.

Światowa Organizacja Zdrowia postrzega, iż dany osobnik jest zdrowy, gdy spełnia 
na odpowiednim poziomie ustalone kryteria. Korzystny stan zdrowia rozpatrywa-
ny jest w oparciu o zaspokojenie potrzeb z różnych płaszczyzn (umysłowej, fizycznej 
i społecznej):

−  zdrowie umysłowe (psychiczne) – pojmowane jako zdolność do wykorzystywa-
nia logicznego myślenia, utrzymania wewnętrznego spokoju i równowagi, roz-
poznawania własnych potrzeb i uczuć, wyrażania poglądów oraz radzenia sobie 
z lękiem, stresem czy depresją;

−  zdrowie fizyczne – rozumiane jako prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych 
narządów, układów oraz całego organizmu człowieka;

−  zdrowie społeczne  – zdolność funkcjonowania w  społeczeństwie, dostosowy-
wania się do realizacji potrzeb kulturowych i cywilizacyjnych, pełnienia ról spo-

Rys. 3. Model czynników warunkujących zdrowie „tęcza czynników (polityki) zdrowia”  
wg Dahlgren i Whitehead [1991]

Źródło: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, dz. cyt., s. 46
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łecznych, a także utrzymywania korzystnych stosunków z otaczającym światem 
[Pike i Froster, 1998].

Zmianie uległo postrzeganie zdrowia oraz jego najważniejszych aspektów, od któ-
rych jest ono zależne. Zdrowie stało się wartością, o którą zaczęto zabiegać i pielęgno-
wać. Człowiek zaczął być postrzegany według modelu holistycznego jako jednostka 
psycho-fizyczna w określonym czasie i miejscu a nie według modelu biomedycznego 
[Gniazdowski, 1990; Włodarczyk, 1996; Czupryna, 2000; Lwow i Milewicz, 2004]. 
Obraz istoty ludzkiej, funkcjonującej w społeczeństwie, która posiada ducha, psychi-
kę a nie tylko fizyczność dał możliwość kompleksowego, pełniejszego spojrzenia na 
człowieka [Melosik, 1999].

Według WHO człowiek jako jednostka biopsychospołeczna, podejmując jakiekol-
wiek czynności w trakcie swojego życia wpływa bezpośrednio na stan swojego zdro-
wia.

Lalonde [1974] wskazał, że styl życia ma ogromne znaczenie dla kształtowania 
stanu zdrowia. Sądzić można zatem, że na stan zdrowia istotny wpływ mają zacho-
wania zdrowotne czyli zachowania podejmowane zarówno przez otoczenie jak i samą 
jednostkę.

Kompetencje oraz zadania fizjoterapeutów w promowaniu zdrowia 
w ich miejscu pracy
O fizjoterapii jako o odrębnym zawodzie w Polsce można mówić od niedawna. Jeszcze 
w latach 90. określając czynności wykonywane przez fizjoterapeutę częściej posługi-
wano się terminem rehabilitacja ruchowa niż fizjoterapia. W chwili obecnej – termin 
fizjoterapia jest powszechnie stosowany w odniesieniu do osób posiadających kwa-
lifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach rehabilitacji i w ramach 
praktyki indywidualnej [Rekowski i Piotrowska, 2005].

Fizjoterapia uzupełnia leczenie prowadzone innymi metodami współczesnej me-
dycyny, równocześnie stanowi podstawę rehabilitacji oraz profilaktyki chorób, należy 
do dynamicznie rozwijających się dyscyplin medycznych. Jest działem współczesnej 
medycyny klinicznej, który stosuje w celach leczniczych, profilaktycznych i rehabilita-
cyjnych różne formy energii, przede wszystkim fizycznej, związanej ze środowiskiem 
przyrodniczym człowieka. Wywodzi się z uprawianego od najdawniejszych czasów 
przyrodolecznictwa i obejmuje tę jego część, która współcześnie uzyskała w całości 
podbudowę naukową i na jej podstawie została znacznie rozwinięta. Nie ma ona nic 
wspólnego z tzw. medycyną niekonwencjonalną czy alternatywną, do której należą 
metody niemające uzasadnienia naukowego [Straburzyńska-Lupa i  Straburzyński, 
2008]. Odkąd istnieje człowiek, nieustannie towarzyszy mu cierpienie, dlatego za-
wsze od medycyny, niezależnie od etapu jej rozwoju, oczekuje on ulgi w cierpieniu 
[Kwolek, 2007]. Fizjoterapia stanowi integralną składową rehabilitacji leczniczej, bę-
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dącej z kolei składową szerzej ujmowanego procesu rehabilitacji [Nowotny, 1998]. 
Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia nie koncentrują się na chorobie jako takiej, ale 
raczej na funkcjonowaniu pacjentów. Funkcjonowanie jako uniwersalne doświadcze-
nie człowieka może być klasyfikowane z perspektywy ciała, ale również z perspekty-
wy jednostki i społeczeństwa [Straburzyńska-Lupa i Straburzyński, 2008].

Fizjoterapeuta, który kończy studia, powinien zostać w  pełni przygotowany do 
wykonywania swojego zawodu, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących 
w ochronie zdrowia. Powinien posiadać umiejętności i wiedzę niezbędną do kształ-
towania sprawności fizycznej, podtrzymywania jej oraz zapobiegania jej utracie. Jego 
sprawność fizyczna i  psychiczna powinna być na tyle duża, aby mógł pacjentowi 
swobodnie zaprezentować poszczególne ćwiczenia, wybierając różne formy ruchu. 
Powinien móc ćwiczyć jednocześnie z pacjentem, korygując i nadzorując jego ruchy, 
a  jednocześnie gwarantować mu bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, będąc gotowym 
do ciągłej asekuracji.

Absolwent kierunku fizjoterapia powinien zdobyć umiejętność pracy z  osobami 
w różnym wieku, z różnymi jednostkami chorobowymi, z osobami niepełnosprawny-
mi, jak i w różnych placówkach i ośrodkach ochrony zdrowia. Może znaleźć zatrud-
nienie w ośrodkach dla sportowców, w szkolnictwie jak i w ośrodkach dla osób niepeł-
nosprawnych czy w Domach Pomocy. Absolwent powinien posiadać psychofizyczne 
predyspozycje do pracy z osobami chorymi i potrzebującymi jego pomocy. W kompe-
tentny sposób powinien wykorzystywać swoją wiedzę, zarówno w profilaktyce, jak 
i procesie leczenia, stosując czynniki fizykalne [Kiebzak i wsp., 2009].

Zawód fizjoterapeuty, podobnie jak zawód lekarza, wymaga ogromnej wiedzy 
i umiejętności praktycznych, wysokich kwalifikacji moralnych oraz dobrego kontaktu 
z ludźmi. Reguły etyki zawodowej określają postępowanie pracownika z punktu wi-
dzenia dobra i zła moralnego, sprawiedliwości i krzywdy, którą fizjoterapeuci mogą 
wyrządzić podczas swojej pracy. Ponieważ wysokie kwalifikacje zawodowe sprzyjają 
realizacji określonych wartości moralnych, na pierwszym miejscu stawia się wymóg 
fachowości i rzetelności zawodowej fizjoterapeuty. Do predyspozycji moralnych za-
liczyć należy: uczciwość, życzliwość, sprawiedliwość, prawdomówność, wyrozumia-
łość i tolerancję. Moralność w rehabilitacji ocenia się na podstawie postaw moralnych 
osób, które pracując, tworzą środowisko społeczno-wychowawcze w  różnego typu 
zakładach leczniczych.

Etyka zawodowa uczula na pokusy i niebezpieczeństwa, ostrzega przed dokony-
waniem nadużyć moralnych wiążących się z charakterem pracy zawodowej. Właściwa 
postawa moralna i solidarność z grupą zawodową obowiązuje nie tylko w pracy, ale 
i poza obowiązkami zawodowymi [Cywińska-Wasilewska, 2004].

O  jakości i  sile rehabilitacji zawsze stanowi zespół kompetentnych specjalistów 
tworzących zespół rehabilitacyjny. Każdy członek zespołu rehabilitacyjnego ma do 
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zrealizowania w określonym zakresie część całościowego programu rehabilitacji, za-
wsze w ścisłej współpracy z pacjentem oraz innymi członkami zespołu i pod kierun-
kiem lidera zespołu, którym przeważnie jest lekarz specjalista w rehabilitacji medycz-
nej [Kwolek, 2007].

Podstawowe znaczenie dla pacjenta i uzyskiwanych wyników ma stała współpra-
ca poszczególnych członków zespołu oraz wymiana ich opinii, szczególnie lekarza, 
fizjoterapeuty i pielęgniarki. Każdy członek zespołu pełni też w swoim zakresie funk-
cję psychoterapeutyczną, dlatego stała wymiana obserwacji jest niezbędna. Istotne 
zmiany u pacjenta, pogorszenie stanu, zmiany nastroju, motywacji, dodatkowe dole-
gliwości muszą być zaraz sygnalizowane lekarzowi prowadzącemu pacjenta. W miarę 
uzyskiwanej poprawy program rehabilitacji jest modyfikowany, a przy wypisywaniu 
z oddziału pacjent musi uzyskać dokładne informacje dotyczące ciągłości rehabilitacji, 
edukacji, nauki zawodu, możliwości zatrudnienia itd. W swoim zakresie odpowiada za 
to każdy członek zespołu i ostatecznie ordynator (kierownik) zespołu [Kwolek, 2007].

We wszystkich kontaktach społecznych istnieje potrzeba ufności. Szczególnie ważne 
jest zaufanie, które pacjent ma do lekarza czy fizjoterapeuty, gdyż oni decydują często 
o jego zdrowiu i przyszłości. Wynika to z niepisanej umowy społecznej, która daje nam 
prawo oczekiwania, że nie będziemy oszukani czy okłamani ani narażeni na niebez-
pieczeństwo, a w przypadku pracowników ochrony zdrowia, że będziemy dobrze trak-
towani i prawidłowo leczeni. Uczciwość w praktyce lekarza czy fizjoterapeuty wyraża 
się w rzetelności przestrzegania czasu i zakresu zabiegów czy usług oraz niepobieraniu 
zawyżonego lub nienależnego honorarium [Cywińska-Wasilewska, 2004].

Należy również nadmienić, iż w Europejskiej Deklaracji Standardów w Fizjoterapii 
w wersji przyjętej w Barcelonie w 2003 roku istnieje zapis, iż absolwent fizjoterapii 
powinien odgrywać aktywną rolę w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Każdy 
fizjoterapeuta niezależnie od płci, wieku, miejsca, stażu zatrudnienia powinien re-
prezentować pewien poziom kultury i świadomości społecznej. Najlepsze więzi mię-
dzyludzkie opierają się na życzliwości, która powinna stanowić podstawę zachowania 
pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów. Fizjoterapeutę oprócz 
wrodzonej życzliwości, powinna cechować empatia względem drugiego człowieka. 
Zawód fizjoterapeuty wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności praktycznych, wyso-
kich kwalifikacji moralnych oraz dobrego kontaktu z ludźmi. Reguły etyki zawodowej 
określają postępowanie pracownika z punktu widzenia dobra i zła moralnego, spra-
wiedliwości i krzywdy, którą fizjoterapeuci mogą wyrządzić podczas swojej pracy. Po-
nieważ wysokie kwalifikacje zawodowe sprzyjają realizacji określonych wartości mo-
ralnych, na pierwszym miejscu stawia się wymóg fachowości i rzetelności zawodowej 
fizjoterapeuty [Cywińska-Wasilewska, 2004].

Właściwa postawa moralna i  solidarność z grupą zawodową obowiązuje nie tyl-
ko w  pracy, ale i  poza obowiązkami zawodowymi [Cywińska-Wasilewska, 2004]. 
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W Polsce kluczowym i bardzo istotnym wyznacznikiem postępowania w zawodzie 
fizjoterapeuty jest Kodeks Etyki Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej. W punk-
cie czwartym tekstu ślubowania fizjoterapeuty zaznaczono, że fizjoterapeuta ponosi 
odpowiedzialność prawną, zawodową i moralną za prowadzone działania fizjotera-
peutyczne. Zawiera on zestaw zasad postępowania, których każdy fizjoterapeuta po-
winien przestrzegać [Cywińska-Wasilewska, 2004]. Znajdujemy w nim zasady etyki 
fizjoterapeuty oraz zasady współpracy z innymi członkami personelu medycznego. 
Zaznaczona jest w nim jakże istotna odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty. We-
dług kodeksu, powinnością fizjoterapeuty jest wiara w wartość drugiego człowieka, 
każde działanie zawodowe powinno być ukierunkowane na dobro pacjenta.

Już pierwszy rozdział Kodeksu Etyki Zawodowej ukazuje jak ważną rzeczą jest ety-
ka w zawodzie fizjoterapeuty. Warto przytoczyć istotne dla jego pracy „drogowskazy” 
postępowania:

Art. 1. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad 
etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do 
otaczającego świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki sta-
tus wykonywanego zawodu.

Art. 2. Działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i  planowe udzielanie 
profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, po-
zycji społecznej oraz prezentowanych poglądów.

Art. 3. W pracy zawodowej, fizjoterapeuta, stawia dobro człowieka ponad wszyst-
kie dobra. 

Art. 4. Świadczenie usług w fizjoterapii odbywa się na podstawie rozpoznania me-
dycznego i przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia osoby poddawanej proce-
durom fizjoterapeutycznym.

Art. 5. Czynności zawodowe fizjoterapeuty nie mogą towarzyszyć aktom bezpraw-
nym, ani też być działaniem na szkodę zdrowia ludzkiego.

Art. 6. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest stały rozwój zawodowy i osobisty, a jego 
kwalifikacje powinny wynikać z aktualnego poziomu wiedzy.

Art. 7. Relacje między fizjoterapeutami wynikają ze wspólnoty wartości i celów, 
opierają się na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywa-
nego zawodu.

Art. 8. Fizjoterapeuta dostarcza rzetelnej informacji społeczeństwu o fizjoterapii 
i świadczeniach fizjoterapeutycznych.

Art. 9. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty mają pierwszeństwo przed innymi 
zasadami związanymi z działalnością biznesową, funkcją pracodawcy, wymaganiami 
administracyjnymi, naciskami społecznymi, mechanizmami rynkowymi i innymi [fi-
zjoterapia.org.pl/kodeks].
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Fizjoterapeuta z racji wykonywanego zawodu jest promotorem zdrowia. Pod po-
jęciem promocji zdrowia można rozumieć zachęcanie do wszelkich działań mających 
na celu ochronę zdrowia. Mogą to być czynności, które mają za zadanie uzyskanie 
wzrostu potencjału zdrowotnego, ukazujące jak go zachować lub jak poprzez działa-
nia profilaktyczne go nie stracić. Promocja to także wskazywanie na kogoś (lub coś) 
i polecanie ze względu na walory i pozytywny przykład działalności czy wpływ np. na 
jakość życia. Promotor zdrowia to osoba, która jest odpowiedzialna za propagowa-
nie zdrowego stylu życia, uprawiane różnych form ruchu, przestrzeganie zasad pra-
widłowego żywienia czy rezygnowanie ze szkodliwych nałogów i uzależnień. Osoba 
zatrudniona w tym celu zajmuje się więc również profilaktyką, która ma na celu za-
pobieganie chorobom społecznym i cywilizacyjnym.

Promotor zachęcając do aktywności ruchowej, zmiany rodzaju diety czy badań 
profilaktycznych ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby zachorowań na tak 
charakterystyczne dla krajów uprzemysłowionych choroby jak: otyłość, nadciśnienie, 
miażdżycę, choroby serca, gruźlicę czy uszkodzenia słuchu i wzroku.

Osoba, która dostrzega duża rolę profilaktyki we wpływie na występowanie wy-
mienionych wyżej chorób powinna być: komunikatywna, otwarta, empatyczna, po-
siadać wysoki poziom kultury osobistej oraz odpowiedni poziom wiedzy medycznej.

Fizjoterapeuta według definicji jest osobą, która decyduje o szczegółach zabiegu 
i sposobie jego wykonania, planuje i prowadzi ćwiczenia fizyczne, wykonuje zabiegi 
fizykoterapeutyczne, terapii manualnej i masaże. Fizjoterapeuta zajmuje się również 
promocją zdrowia fizycznego i psychicznego. Rehabilitacja oddziałuje bowiem na wie-
le sfer życia osób z dysfunkcjami ruchowymi poprzez przygotowanie do sprawności 
społecznej, poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Każdy program rehabilitacji 
powinien zawierać elementy aktywności fizycznej, psychologii i edukacji prozdrowot-
nej. Dlatego wykształcony fizjoterapeuta, jak zaznacza Hebda i Madejski [2004] wraz 
ze swoimi doświadczeniami zawodowymi powinien pełnić także funkcję edukatora 
i promotora zdrowia.

Znaczny postęp techniczny wraz z osiągnięciami i nowinkami technologicznymi 
przyniósł niestety elementy uboczne, szkodliwe dla stanu zdrowia człowieka. Spowo-
dowały one szereg reakcji obronnych organizmu ludzkiego i coraz częściej jednostka 
dostrzega szkodliwość sedentaryjnego trybu życia, nieprawidłowej diety, bezruchu 
czy bezsenności. Dlatego profilaktyka nabiera coraz większego znaczenia, nie tylko 
dla poszczególnych osobników, ale i całych społeczności. W lecznictwie i profilaktyce 
znany i ceniony jest fakt, iż ćwiczenia fizyczne mają dobroczynny wpływ zarówno na 
stan fizyczny jak i psychiczny, gdyż oddziałują na układ neurowegetatywny człowie-
ka. Fizjoterapeuta, który jest propagatorem aktywności fizycznej, może więc mieć 
znaczący wpływ na stan zdrowia znacznej liczby osób [Demczyszak, 2009].
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Liczne dowody ukazują, że odpowiednio prowadzona edukacja zdrowotna może 
mieć istotny wpływ na zmianę zachowań zdrowotnych u osób zdrowych jak i cho-
rych. Prozdrowotna postawa i nawyki przyczyniają się do polepszenia jakości życia 
oraz stanu zdrowia populacji. Szczególnie istotną rolę w  promowaniu zdrowia ma 
do spełnienia personel podstawowej opieki medycznej, głównie lekarze i pielęgniar-
ki. Praca fizjoterapeutów także stwarza możliwości bezpośrednich rozmów z pacjen-
tem, wielogodzinnych kontaktów podczas terapii i  uzyskaniu znacznej wiedzy na 
temat zachowań i stylu życia pacjenta wynikającej z wywiadu. Fizjoterapeuci mają 
więc wiele możliwości zarówno do przekazywania wiedzy na temat zachowań proz-
drowotnych, jak i szkodzących zdrowiu. Poprzez propagowanie zdrowego stylu życia 
i przykładne go przestrzeganie mogą być wzorem osobowym do naśladowania dla pa-
cjentów. W stosunku do pacjentów mogą odgrywać rolę promotora działań zdrowot-
nych i doradcy. Ponadto mogą również kształtować u  ludzi postawę prozdrowotną 
i motywować ich do zmiany zachowań szkodliwych dla zdrowia. Fizjoterapeuci mają 
także możliwość podejmowania działań organizacyjnych, biorąc udział w tworzeniu 
projektów, zespołów czy instytucji, które promują zdrowie. Ich możliwości połącze-
nia działań promujących zdrowie z prewencją chorób stwarza możliwość wyprzedza-
nia pojawienia się niekorzystnych zjawisk. Fizjoterapeuci mogą zatem pełnić liczne 
funkcje w sferze zdrowia, choroby, a więc w zakresie promocji i profilaktyki chorób 
i zaburzeń. Poprzez własne zachowania edukują, kształtują i pokazują właściwą po-
stawę wobec zdrowia i choroby. Przekazują wiedzę na temat czynników wpływają-
cych na stan zdrowia, uczą nawyków (np. higienicznych, pielęgnacyjnych), modelują 
zachowania prozdrowotne i kształtują emocjonalny stosunek do zdrowia jako warto-
ści [Demczyszak, 2009].

Rolą promocji zdrowia jest motywowanie ludzi do podejmowania działań ukierun-
kowanych na poprawę stanu zdrowia. Proces ten przebiega zwykle w kilku etapach: 
odnalezienie celu, motywacja, podjęcie zachowań i podtrzymywanie nowych działań. 
Praktyka ukazuje jednak, że część poznawcza (przekazanie lub uzyskanie wiedzy) jest 
niewystarczająca do osiągnięcia zmiany zachowań. Niezbędne jest także oddziaływa-
nie na motywację i emocję oraz nabycie umiejętności, które umożliwią realizację za-
chowań zdrowotnych. W działaniach tych może być bardzo pomocny fizjoterapeuta, 
który będąc autorytetem, zwiększy poczucie własnej skuteczności (np. poprzez per-
swazję słowną) u pacjenta. Adresaci tych działań, będą potrafili wówczas skuteczniej 
korzystać ze zmiany zachowań i osiągną korzystniejsze rezultaty, pokonując trudno-
ści i bariery.

Jak zauważa Woynarowska [2010], w różnych krajach i różnych środowiskach za-
wodowych powstało dotychczas wiele definicji promocji zdrowia, które uzupełniają 
się i akcentują różne aspekty.
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Podając za Woynarowską [2010] i Karskim [2008], według Karty Ottawskiej z 1986 
roku, promocja zdrowia jest to „proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli 
nad własnym zdrowiem i w celu poprawy ich zdrowia”. Innym przykładem definicji 
promocji zdrowia jest definicja zaproponowana przez Green i Kreuter [1991], według 
których jest to „połączenie działań edukacyjnych oraz różnego rodzaju wsparcia – 
środowiskowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, prawnego i  taktycz-
nego sprzyjających zdrowiu”. Natomiast jak podają Tones i Green [2004] promocja 
zdrowia to „połączenie edukacji zdrowotnej i prozdrowotnej polityki publicznej”.

Istotny wpływ ma promocję zdrowia ma również popularyzowanie postaw proz-
drowotnych i  ukazywanie pozytywnych wzorców przez fizjoterapeutę. Jego praca 
polega między innymi na niesieniu pomocy chorym w podejmowaniu zachowań pro-
filaktycznych np. wśród pacjentów kardiologicznych. Stają się oni wówczas eduka-
torami zdrowotnymi tych pacjentów. Zgodnie z wykształceniem w swojej pracy po-
winni umieć rozpoznawać przeciwwskazania do różnych form aktywności fizycznej 
i ograniczenia chorych oraz dostosowywać optymalną formę ruchu do potrzeb i moż-
liwości chorego, a jednocześnie prowadzić świadomy proces edukacyjny. Jedną z ról 
fizjoterapeuty jest także często nakłonienie pacjenta do zmiany obecnego stylu życia 
na prozdrowotny uwzględniający jego chorobę podstawową i schorzenia współtowa-
rzyszące [Jonderko i Marcisz, 2008].

Fizjoterapeutów powinna cechować dojrzała postawa do spraw zdrowia. Zdaniem 
Demela [1980], na obraz całościowej, dojrzałej postawy do spraw zdrowia składają 
się głównie:

−  racjonalny, emocjonalnie zrównoważony stosunek do osoby, inwalidztwa i śmier-
ci;

−  poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie i współodpowiedzialność za zdro-
wie publiczne;

−  gotowość i umiejętność spieszenia z pomocą innym.
Podczas rehabilitacji istotne jest, aby fizjoterapeuci w sposób holistyczny postrze-

gali pacjenta i byli ich edukatorami zdrowotnymi w zależności od zaistniałych po-
trzeb, dostosowując się do indywidualnych możliwości chorego. Dokładna informacja 
o celach rehabilitacji, o możliwościach wyboru metod postępowania, o zmianie stylu 
życia i nawyków chorego czyni fizjoterapeutę odpowiedzialnego za proces edukacji 
zdrowotnej1.

1  Niniejszy artykuł stanowi fragment rozprawy doktorskiej, która znajduje się w przygotowaniu 
wydawniczym.
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Streszczenie
Głównym celem artykułu jest określenie związku między wybranymi determinan-
tami zdrowia a deklarowanym stylem życia i zdrowymi zachowaniami fizjoterapeu-
tów, którzy ze względu na swój zawód powinni dawać przykład w życiu prywatnym 
i w miejscu pracy. Ponadto, innym celem jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt wkła-
du fizjatrystów w promocję zdrowia w ich środowisku pracy zgodnie z celami współ-
czesnej koncepcji promocji zdrowia.
Słowa kluczowe: zdrowie, promocja zdrowia, styl życia, zdrowe zachowanie, eduka-
cja zdrowotna, fizjoterapeuci
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Summary
The main objective of the article is to define the relation between the chosen determi-
nants of health and the declared lifestyle and healthy behaviour of physiatrists who, 
due to their profession, should set the example in their private life and at their place 
of work. Moreover, another aim is to point to the essential aspect of the contribution  
ance with the goals of contemporary concept of health promotion.
Keywords: health, health promotion, lifestyle, healthy behaviour, health education, 
physiatrists
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

W drodze do pełnej autonomii. Uwagi o działaniach 
podejmowanych w procesie kształcenia języka obcego 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Wstęp
Coraz częstsze negatywne opinie pracodawców na temat przygotowania studentów 
do pracy zawodowej skłaniają kadrę nauczycieli akademickich do refleksji i działań 
mających na celu rozwiązanie tego problemu. Problem ten z  łatwością można roz-
wiązać, powierzając prowadzenie zajęć wybitnym specjalistom z  praktyki zawodo-
wej. W  warunkach polskich szkół wyższych jest to rozwiązanie nierealne, między 
innymi ze względu na kwestie finansowe i organizacyjne. Drugim rozwiązaniem, za 
którym optuję, jest dostosowanie się kadry akademickiej do nowoczesnego kształ-
cenia w dobie wciąż dokonujących się przemian epoki globalizacji. Mam tu na myśli 
przede wszystkim szeroko rozumiane kształcenie jako zdobywanie umiejętności do-
stępu do wiedzy i  posługiwania się nią, aby odpowiadać na zapotrzebowanie ryn-
ku pracy. Innymi słowy, współczesny nauczyciel powinien wykonywać swój zawód 
tak, jakby od jego działań zależało jego własne być albo nie być na rynku pracy. Ta 
sama kwestia dotyczy studentów – potencjalnych pracowników. Celowo kładę nacisk 
na dwa podmioty kształcenia, czyli nauczyciela i studenta, ponieważ obserwowane 
przemiany społeczeństwa w społeczeństwo wiedzy dotyczą właśnie wspomnianych 
podmiotów – tych, którzy wiedzę stosują [Piniński, 2000]. Przemiany te wskazują na 
konieczność wielokrotnych zmian zawodu w ciągu życia, przekwalifikowania się, do-
stosowania się do nowych warunków czy wymagań. To z kolei powinno mieć ogrom-
ny wpływ na to, co i w  jaki sposób oferują uczelnie. Na pierwszy plan wysuwa się 
umiejętność radzenia sobie na zmieniającym się rynku pracy poprzez kształtowanie 
autonomii rozumianej jako wychowanie do samodzielności.

Ponieważ autonomia uczenia się nauczania jest procesem, tytuł niniejszego arty-
kułu sugeruje dochodzenie do pełnej autonomii, a więc jest to droga przygotowują-
ca do pełnej autonomii. Przy czym „(…) pojęcie autonomii uczenia się bywa używa-
ne w węższym znaczeniu jako sposób osiągania celów wyznaczonych przez innych 
i w szerszym – jako samodzielne określanie celów i podejmowanie decyzji o uczeniu 
się” [Zawadzka, 2004].
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Analiza stanu nauczania języka angielskiego w PWSZ w Tarnowie
Moja wieloletnia praktyka dydaktyczna lektora języka angielskiego, głównie na kie-
runku pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnowie, skłoniła mnie do analizy obecnego stanu 
nauczania języka angielskiego na podstawie wyników maturalnych i ocen końcowych 
uzyskanych przez studentów pielęgniarstwa po pierwszym roku nauki w PWSZ w Tar-
nowie. W przypadku roczników przyjętych w roku akademickim 2009/2010 jest to 
ocena po pierwszym półroczu. Niżej przedstawiam wyniki pisemnej i ustnej matury 
z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskane przez abiturientów szkół 
średnich w latach 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010. Wyniki zostały 
zapisane od najlepszych do najsłabszych i podzielone na cztery grupy. Pierwsza gru-
pa to absolwenci, którzy uzyskali zarówno z części pisemnej, jak i ustnej egzaminu 
maturalnego powyżej 74 punktów lub ocenę bardzo dobrą w trybie „starej matury”. 
Druga grupa to uczniowie z wynikami z części pisemnej powyżej 59 punktów, nato-
miast z części ustnej powyżej 64 punktów lub z wynikiem dobrym z ustnej „starej 
matury”. Trzecią grupę stanowią osoby, które z części pisemnej i ustnej łącznie uzy-
skały ponad 129 punktów. Czwartą grupę stanowią pozostali z niższymi wynikami 
i osoby, które nie zdawały matury z języka angielskiego. Obok wyników znajduje się 
ocena końcowa uzyskana przez studenta po pierwszym roku nauki języka angielskie-
go lub po pierwszym półroczu.

Tabela 1. Zestawienie wyników maturalnych z języka angielskiego  
z oceną otrzymaną po pierwszym roku nauki języka angielskiego  

studentów pielęgniarstwa w roku akademickim 2006/2007

Studenci przyjęci 
na kierunek 
pielęgniarstwo 
w roku 
akademickim 
2006/2007
(l.p.)

Liczba punktów 
z pisemnego 
egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Liczba punktów 
z ustnego egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Ocena po 
pierwszym roku 
nauki w PWSZ 
w Tarnowie

↑– oznacza wyższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi
↓– oznacza niższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi

1 98 95 4 ↓

2 96 95 5

3 94 95 3 ↓

4 92 95 5

5 90 95 5

6 85 100 4 ↓

7 88 95 5

8 90 90 3 ↓
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9 96 80 5

10 80 95 4 ↓

11 80 95 4,5

12 82 90 4 ↓

13 82 90 5

14 90 80 4 ↓

15 84 85 4 ↓

16 86 75 4

17 79 80 4 ↓

18 77 75 3 ↓

19 bdb 4 ↓

20 bdb 4 ↓

21 bdb 4,5

1 65 95 4

2 66 90 4

3 64 90 4,5

4 68 85 3,5 ↓

5 63 90 4

6 60 85 3,5 ↓

7 72 70 4

8 60 80 3 ↓

9 73 65 4

10 db 3,5 ↓

11 db 3 ↓

12 db 3,5 ↓

13 db 3 ↓

14 db 4

15 db 3 ↓

16 db 3 ↓

17 db 5 ↑

1 53 85 4

2 79 55 4

3 50 80 5 ↑

1 dop 3

2 3

3 3

4 4,5

5 4
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Tabela 2. Zestawienie wyników maturalnych z języka angielskiego  
z oceną otrzymaną po pierwszym roku nauki języka angielskiego  

studentów pielęgniarstwa w roku akademickim 2007/2008

Studenci przyjęci 
na kierunek 
pielęgniarstwo 
w roku 
akademickim 
2007/2008
(l.p.)

Liczba punktów 
z pisemnego 
egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Liczba punktów 
z ustnego egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Ocena po 
pierwszym roku 
nauki w PWSZ 
w Tarnowie

↑– oznacza wyższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi
↓– oznacza niższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi

1 88 95 4 ↓

2 82 95 3 ↓

3 86 85 5

4 75 95 5

5 78 85 3 ↓

6 70 90 4 ↓

7 bdb 3 ↓

1 70 95 3 ↓

2 90 65 4

3 70 85 3,5 ↓

4 64 90 3,5 ↓

5 64 90 4

6 63 90 5 ↑

7 63 90 5 ↑

8 70 80 3 ↓

9 83 65 3,5 ↓

10 77 70 3,5 ↓

11 70 75 3 ↓

12 63 80 3 ↓

13 68 65 4,5

1 58 90 4

2 55 85 3,5 ↓

3 54 85 4

4 54 85 4

5 79 55 4

6 56 75 4

7 56 75 3 ↓

8 45 85 4
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1 37 90 4 ↑

2 52 75 4 ↑

3 44 80 5 ↑

4 54 85 4 ↑

5 51 70 3

6 49 70 4 ↑

7 48 70 3

8 43 75 4 ↑

9 32 85 4 ↑

10 57 60 4 ↑

11 52 60 4 ↑

12 42 70 3

13 32 60 4 ↑

14 40 50 5 ↑

15 42 40 3

16 50 55 3

17 5

18 3

19 3

Tabela 3. Zestawienie wyników maturalnych z języka angielskiego  
z oceną otrzymaną po pierwszym roku nauki języka angielskiego  

studentów pielęgniarstwa w roku akademickim 2008/2009

Studenci przyjęci 
na kierunek 
pielęgniarstwo 
w roku 
akademickim 
2008/2009
(l.p.)

Liczba punktów 
z pisemnego 
egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Liczba punktów 
z ustnego egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Ocena po 
pierwszym roku 
nauki w PWSZ 
w Tarnowie

↑– oznacza wyższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi
↓– oznacza niższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi

1 90 95 4 ↓

2 84 90 4 ↓

3 88 80 5

4 78 85 4,5

5 78 85 4,5

6 82 75 5

7 74 80 4 ↓

8 bdb 3,5 ↓
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1 68 95 3,5 ↓

2 67 85 5 ↑

3 79 70 4

4 78 65 3 ↓

5 78 65 3 ↓

6 66 75 3,5 ↓

7 60 80 4

8 64 75 3,5 ↓

9 71 55 4

10 db 3 ↓

11 db 5 ↑

1 82 60 4

2 46 95 3 ↓

1 54 75 4 ↑

2 72 55 4 ↑

3 74 45 3

4 42 75 3

5 58 55 4 ↑

6 50 60 3,5

7 39 70 3

8 44 60 4 ↑

9 38 65 3

10 48 45 3

11 56 35 3,5

12 3

13 3

14 3

15 3

16 3

17 3

18 3

19 4

20 3
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Tabela 4. Zestawienie wyników maturalnych z języka angielskiego 
z oceną otrzymaną po pierwszym półroczu nauki języka angielskiego 

studentów pielęgniarstwa w roku akademickim 2009/2010

Studenci przyjęci 
na kierunek 
pielęgniarstwo 
w roku 
akademickim 
2009/2010
(l.p.)

Liczba punktów 
z pisemnego 
egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Liczba punktów 
z ustnego egzaminu 
maturalnego 
(poziom 
podstawowy)

Ocena po 
pierwszym półroczu 
nauki w PWSZ 
w Tarnowie

↑– oznacza wyższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi
↓– oznacza niższą 
ocenę 
w porównaniu 
z wynikami 
maturalnymi

1 100 80 5

2 91 85 4,5

3 82 90 4 ↓

4 78 90 4 ↓

5 86 80 4 ↓

6 81 80 5

7 75 75 4 ↓

1 70 90 3,5 ↓

2 67 90 3,5 ↓

3 69 85 3,5 ↓

4 68 85 4

5 73 80 4,5

6 66 75 4

7 70 70 4

8 64 75 3 ↓

9 62 70 4

1 60 95 3 ↓

2 60 95 4

3 57 90 3 ↓

4 55 80 4

5 51 90 3 ↓

6 54 80 3 ↓

1 55 60 3

2 37 90 3

3 54 70 4 ↑

4 60 60 4 ↑

5 65 55 3
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6 49 70 3,5

7 43 75 3

8 68 50 3

9 52 60 3

10 43 65 3,5

11 44 60 3

12 53 50 3

13 55 45 3

14 44 55 3

15 36 30 3

16 4,5

17 3,5

18 4

19 3

20 3

21 3

22 3

23 4,5

Tabela 5. Łączne zestawienie wyników zawartych w poprzednich tabelach

Poszczególne roczniki studentów 
przyjętych na pierwszy rok 
pielęgniarstwa

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Liczba osób z niższymi ocenami 
w porównaniu z wynikami maturalnymi 21 15 11 12

Liczba osób z wyższymi ocenami 
w porównaniu z wynikami maturalnymi 2 13 6 2

Liczba osób z porównywalnymi ocenami 
w stosunku do wyników maturalnych 19 16 15 23

Liczba osób, które nie zdawały matury 
z języka angielskiego 4 3 9 8

Razem: 46 47 41 45

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego z  języka angielskiego i  ocen koń-
cowych uzyskanych po pierwszym roku nauki w szkole wyższej wskazuje na nieza-
dowalające opanowanie języka angielskiego. Liczba ocen niższych w  stosunku do 
uzyskanych punktów z matury stanowi znaczny procent (odpowiednio w kolejnych 
latach – 46,91%, 31,91%, 26,83% i 26,67%). Procenty zostały obliczone w następu-
jący sposób: liczbę osób z niższymi ocenami w stosunku do wyników maturalnych 
pomnożono przez sto i  podzielono przez wszystkich studentów danego rocznika. 



W drodze do pełnej autonomii. Uwagi o działaniach podejmowanych w procesie kształcenia 
języka obcego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 103

Należy również podkreślić, że oceny wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych 
i oceny ze sprawdzianu. Oceny cząstkowe obejmują ocenę z dwóch niezapowiedzia-
nych „kartkówek” lub testów z pytaniami zamkniętymi i ocenę z odpowiedzi ustnej. 
„Kartkówki” sprawdzają wybrany aspekt językowy z poprzednich zajęć (słownictwo, 
gramatykę, sprawność słuchania, sprawność czytania). Ze względu na ograniczoną 
liczbę godzin nie wszyscy studenci mają ocenę za odpowiedź ustną. Do tych ocen 
dołącza ocena obejmująca większą część materiału. Ocena ta jest wystawiana na pod-
stawie pisemnego sprawdzianu umiejętności i  wiadomości. Sprawdzian obejmuje 
zadania na słuchanie, czytanie, pisanie (krótkie wypowiedzi pisemne), zjawiska gra-
matyczne i słownictwo. Dodatkową ocenę otrzymują studenci za aktywność zazna-
czoną w dzienniku w postaci plusów. Liczba ocen w dzienniku wynosi trzy, cztery. Na 
ich podstawie wystawiana jest ocena końcowa będąca równocześnie oceną na zali-
czenie. Na marginesie zasygnalizuję, że ze względu na niewystarczające opanowanie 
języka angielskiego przez abiturientów szkół średnich opanowanie przez studentów 
poziomu B2 proponowane przez Radę Europy jest niemożliwe [Rada Europy, 2001]. 
Dotychczasowa praktyka dydaktyczna wskazuje, że najwyższym poziomem możli-
wym do osiągnięcia przez studentów pielęgniarstwa w szkole wyższej jest poziom 
B1, ale pod warunkiem że kurs rozpoczyna się od poziomu A2 i trwa przynajmniej sto 
dwadzieścia godzin. Dodatkowym problemem jest fakt, że na uczelniach wyższych 
medycznych kształcą się osoby, które nie miały żadnego kontaktu z nauczanym języ-
kiem obcym. Ponadto ograniczenia dotyczące liczby osób w grupie powodują powsta-
nie tzw. grup mieszanych, czyli o różnym poziomie opanowania językowego.

Przyczynkiem do analizy stanu jakości nauczania języka angielskiego były niefor-
malne dyskusje między lektorami w PWSZ w Tarnowie. Pod ich wpływem zorganizo-
wałam oficjalną dyskusję dydaktyczną w formie metaplanu, czyli graficznego skrótu 
dyskusji. Polega ona na zapisie w  formie równoważników zdań myśli uczestników 
dyskusji na plakacie. Tematem przewodnim plakatu było pytanie: Co należy zmienić, 
aby udoskonalić jakość kształcenia? Pod pytaniem głównym znalazły się następujące 
pytania: Jak jest? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? oraz wnioski 
[Kramek, Symela, 2006].

Wskazane wcześniej porównanie wyników maturalnych z oceną uzyskaną przez 
studentów po pierwszym roku studiów stanowić może odpowiedź na pytanie do-
tyczące stanu nauczania odpowiedziałam, porównując wyniki maturalne z  oceną 
uzyskaną przez studentów po pierwszym roku nauki. Opinia o  niezadowalającym 
opanowaniu języka jest potwierdzona przez innych lektorów uczących na kierunku 
pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnowie.

Do oceny stanu nauczania języka angielskiego posłużyły mi wyniki maturalne, po-
nieważ one determinują przynależność studenta pierwszego roku do grupy językowej 
o  określonym poziomie zaawansowania. Taki podział studentów jest dokonywany 



Monika Pociask104

w PWSZ w Tarnowie od wielu lat i co roku okazuje się, że w jednej grupie uczą się oso-
by o bardzo zróżnicowanym stopniu opanowania języka. Sytuacja ta rozwiązywana 
jest przez przydzielenie studentów do odpowiednich grup językowych po pierwszym 
roku nauki. Należy tutaj zaznaczyć współpracę lektorów języka angielskiego, ponie-
waż tę samą podstawę programową muszą opanować wszyscy studenci pierwszego 
roku na kierunku pielęgniarstwo. Odpowiedni podział studentów po pierwszym 
roku nauki stanowi ważny krok w dążeniu do lepszej jakości kształcenia językowe-
go. W dalszej części artykułu przedstawione zostały propozycje lektorów i działania, 
których głównym celem jest wychowanie do samodzielności. Propozycje te znalazły 
się w odpowiedziach na pytanie Jak jest? ze wspomnianego wyżej metaplanu. Poniżej 
zostały one szczegółowo opisane.

Jak jest?
−  Na pierwszych zajęciach organizacyjnych lektor omawia ze studentami najważniej-

sze punkty Regulaminu PWSZ w Tarnowie. Omówienie oznacza interakcje między 
lektorem a studentami. Lektor sprawdza poprzez pytania zrozumienie regulaminu, 
nakreśla sytuacje problemowe i wskazuje ich rozwiązanie. Następnie lektor i stu-
denci zawierają pisemną umowę o wywiązywaniu się z regulaminu. Lektor podaje 
miejsce zamieszczenia regulaminu na stronie internetowej i na terenie uczelni. Naj-
ważniejsze punkty regulaminu, te dotyczące głównie obecności i warunków uzy-
skania zaliczenia, są zapisywane przez studentów.

−  Pierwsze zajęcia służą również określeniu przez każdego studenta z osobna celu 
nauki języka angielskiego. Dokonuje się to poprzez zapisanie czterech pytań, na 
które studenci mają odpowiedzieć pisemnie: Jaki cel chciałbyś osiągnąć w nauce ję-
zyka angielskiego w tym roku? W jaki sposób zorganizujesz sobie pracę, aby ten cel 
osiągnąć? Jakich materiałów i pomocy będziesz w tym celu używał? Skąd będziesz 
wiedział, że osiągnąłeś swój cel? Możliwe odpowiedzi są podawane i omawiane ust-
nie z całą grupą, natomiast każdy ze studentów zapisuje własne odpowiedzi i mogą 
one być sprawdzone na następnych zajęciach. Z kolei na ostatnich zajęciach poświę-
conych na wystawienie ocen na zaliczenie studenci weryfikują, czy nakreślony cel 
został osiągnięty i czy był możliwy do zrealizowania.

−  Pierwsze spotkanie ze studentami to swobodna dyskusja na temat higieny pracy 
i  optymalnego rozplanowania dnia w  celu sprawdzenia ich wiedzy na ten temat 
i ewentualnego uświadomienia w tej kwestii. Wspólnej analizie poddany zostaje ich 
podział godzin, służący do zorganizowania sobie czasu pracy i odpoczynku.

−  Każde zajęcia rozpoczynają się od określenia treści nauczania, czyli czego studenci 
się nauczą i celu zajęć, czyli po co się uczą. Podsumowanie sprawności czy umiejęt-
ności, które powinni opanować studenci, z naciskiem na zasadność ich opanowania 
następuje pod koniec każdych zajęć. W razie potrzeby określany jest cel poszcze-



W drodze do pełnej autonomii. Uwagi o działaniach podejmowanych w procesie kształcenia 
języka obcego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 105

gólnego ćwiczenia czy ogniwa procesu uczenia/nauczania. Pytanie padające z ust 
studenta: „Po co mi to?” nie jest i nie może być ignorowane.

−  Materiał z poprzednich zajęć jest powtarzany i utrwalany poprzez systematyczne 
odpowiedzi ustne studentów. Lektor zaznacza, czego i w jaki sposób będzie wyma-
gał przy odpowiedzi. Po zakończeniu odpowiedzi ustnej lektor podaje studentowi 
informację zwrotną, uświadamiając postępy lub ich brak oraz słabe i mocne strony 
w sposobie wypowiadania się (np. ruchy ciała, ton głosu, gestykulacja itp.).

−  Zapoznanie studentów z różnymi technikami i metodami uczenia/nauczania pod-
czas prezentacji materiału, utrwalania danego aspektu i  ćwiczeń. Wprowadzanie 
różnorodnych strategii aktywnego uczenia/nauczania poprzez pokazanie sposo-
bów wykonywania działań językowych w ćwiczeniach [Boehl, 2004]. 

–  Stopniowe wprowadzanie zadań wymagających autonomii, aktywności, kreatyw-
ności i pracy w grupie. Dotyczy to głównie starszych roczników i zajęć powtórko-
wych. Są to głównie zadania, których rozwiązanie zmusza do myślenia, współpracy, 
ale i do rywalizacji. Wykorzystanie ich wzmacnia motywację i pozytywnie wpływa 
na stosunki między studentami.

−  W czasie prowadzonych zajęć podczas odpowiedzi ustnych poszczególnych studen-
tów lektor podkreśla bezcelowość podpowiedzi padających z ust innych studentów. 
Taka postawa studentów nie pozwala na wysiłek myślowy osoby odpowiadającej. 
Jednocześnie lektor proponuje naukę w parach poza zajęciami: student, który już 
rozumie i utrwalił materiał, przygotowuje studenta mającego trudności z danym 
aspektem językowym. Student zgłasza gotowość odpowiedzi, za którą jest ocenia-
ny. Jeśli opanował materiał, to student, który go przygotował, otrzymuje ocenę 
bardzo dobrą.

−  Podkreślając ważność procesu opanowania języka, a nie stopień uzyskany z testu 
czy sprawdzianu, lektor nie akceptuje braku samodzielności ze strony studenta 
i informuje przed testem o konsekwencjach takiego postępowania. Lepiej jest źle 
napisać niż odpisać.

−  W celu uświadamiania studentów o ich postępach lektor podkreśla zakres opanowa-
nia materiału, sprawności, umiejętności, aspektu językowego w stosunku do stanu 
wyjściowego nauki języka angielskiego. Chodzi o to, by studenci nie porównywali 
się z innymi, których stan wyjściowy opanowania języka był na wyższym poziomie, 
i  potrafili cieszyć się nawet z  najdrobniejszego sukcesu. Z  pewnością zachętą do 
dalszej pracy są słowa lektora: „Masz się cieszyć z tej trójki. Nie patrz na innych, 
patrz na siebie, rób swoje”.

−  Poszczególne zadania na sprawdzianie punktowane są oddzielnie, żeby zwrócić 
uwagę na stopień opanowania sprawdzanej umiejętności, sprawności bądź aspek-
tu językowego. Podczas poprawy sprawdzianu kolejne zadania omawiane są szcze-
gółowo pod kątem wymaganych sprawności, umiejętności, aspektów językowych 
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w celu uświadomienia studentom, czego jeszcze nie opanowali i co należy powtó-
rzyć.

−  Obecność lektora podczas tzw. dyżurów jest konieczna. Sprawdza się indywidualne 
doradztwo, szczególnie w grupach mieszanych. Studenci sami informują o indywi-
dualnych zaległościach w opanowywaniu materiału i wskazują na aspekty języko-
we, które muszą udoskonalić. Poza tym kontakt z pojedynczym studentem pozwala 
na lepsze poznanie potrzeb konkretnej jednostki ludzkiej.

−  Propozycje tematów do omówienia przedstawiane przez studentów starszych rocz-
ników świadczą o ich rozeznaniu w tej kwestii. Należy zaznaczyć, że są to studen-
ci, którzy przebywali na praktykach zagranicznych lub używali języka angielskiego 
za granicą. Decyzja dotycząca tematów do omówienia, uzgodnienie dodatkowych 
zadań czy materiałów do samodzielnego przygotowania podejmowana jest przez 
studentów, ale pod kierunkiem i doradztwem lektora.

−  Na pierwszych zajęciach lektor podaje tytuły publikacji (w tym anglojęzyczne publi-
kacje) znajdujących się w bibliotece i wypożyczalni PWSZ w Tarnowie. Publikacje te 
są skierowane do potencjalnych pielęgniarek i pielęgniarzy. Chodzi o wdrażanie do 
samodzielnego wyszukiwania publikacji.

−  Podczas zajęć z wykorzystaniem środków technicznych, takich jak tablica interak-
tywna czy rzutnik, studenci pod kontrolą lektora samodzielnie uruchamiają sprzęt 
i posługują się nim.

−  Studenci informowani są o  istnieniu tablicy ogłoszeń ze stronami internetowy-
mi w wersji anglojęzycznej, zajmującymi się tematyką medyczną i pośrednictwem 
pracy.

−  Uczestnictwo studentów w wolnych wykładach w języku angielskim niekoniecznie 
o tematyce medycznej bardzo urozmaica sposób zdobywania informacji w języku ob-
cym, korzystnie wpływa na rozwój sprawności słuchania, wzbudza ciekawość. Treść 
wykładów, jak i ich celowość są omawiane ze studentami na kolejnych zajęciach.

−  Organizowanie zajęć w obecności rodzimych użytkowników języka pozwala na wy-
korzystanie dotychczasowych kompetencji, głównie językowych, w rozmowie z za-
proszonymi obcokrajowcami.

Jak powinno być?
−  Student potrafi uczyć się autonomicznie, czyli jest świadomy celu nauki, jest odpo-

wiedzialny za drogę do sukcesu i rezultaty swoich działań, którymi świadomie kie-
ruje. Charakteryzuje go silna motywacja, umiejętność podejmowania decyzji i war-
tościowania treści nauczania oraz technik, metod, strategii nauczania [Zawadzka, 
2004].

−  Jednolite pod względem poziomu opanowania językowego grupy studentów w celu 
uniknięcia omawiania aspektów czy treści językowych już znanych lub za trudnych.



W drodze do pełnej autonomii. Uwagi o działaniach podejmowanych w procesie kształcenia 
języka obcego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 107

−  Zadania i ćwiczenia, w których student wykaże się umiejętnością autonomicznego 
uczenia się, czyli samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące celów, treści, materia-
łów, technik przyjmuje postawę odpowiedzialności za naukę, własne decyzje i ich 
realizację, ocenia swoje postępy.

−  Podręcznik i materiały nauczania adresowane do określonego środowiska (np. śro-
dowiska pielęgniarskiego).

−  Jednolita podstawa programowa dla studentów danego kierunku i danego poziomu 
językowego.

−  Współpraca i wymiana myśli między kadrą nauczycieli akademickich.

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?
−  Brak cech autonomicznego uczenia się uwidocznia się w negatywnej postawie stu-

dentów do nauki języka angielskiego. Osoby, które zostały przydzielone do grupy 
o wyższym poziomie, uważają, że są pokrzywdzone, ponieważ w porównaniu z gru-
pami o niższym poziomie muszą w swoim mniemaniu więcej pracować, głównie 
nad dodatkowymi materiałami i tekstami specjalistycznymi.

−  Słaba motywacja i brak celu nauki języka angielskiego widoczne są w grupach o niż-
szym poziomie. Szczególnie osoby o bardzo znikomej kompetencji językowej lub 
niemające żadnego doświadczenia językowego nie wykazują chęci do opanowywa-
nia języka, twierdząc, że nigdy nie wykorzystają umiejętności posługiwania się ję-
zykiem obcym.

−  W  grupach mieszanych osoby o  wyższym stopniu opanowania języka niż reszta 
grupy słyszą niepoprawne użycie języka i mają wrażenie regresu. Ich potencjał in-
telektualny nie jest wykorzystywany ze względu na zbyt proste dla nich polecenia 
i zadania. Z kolei osoby o małym doświadczeniu językowym nie podejmują działań 
językowych w obawie przed ośmieszeniem się.

−  Brak współpracy między studentami uwidacznia się w postawie niechęci do niesie-
nia pomocy studentom, którzy nie opanowali danego aspektu językowego. Niewie-
lu studentów zgłasza chęć poświęcenia czasu po zajęciach.

−  Brak wewnętrznej motywacji. Studenci uczą się dla rodziców oraz w celu uzyskania 
oceny i dyplomu.

−  Braki wiedzy dotyczącej umiejętności, technik uczenia się i organizowania czasu 
i miejsca pracy.

−  Brak odpowiedzialności za kształcenie siebie samego uwidacznia się w przenosze-
niu winy za stan swojej wiedzy i umiejętności na typ szkoły. Niektórzy studenci są 
przekonani, że szkoła wyższa nie daje odpowiedniego wykształcenia.

−  Różne podręczniki wprowadzane są w  różnych grupach ze względu na różnice 
w stopniu opanowania językowego.

−  Rotacja kadry nauczycielskiej nie sprzyja współpracy.
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Zastosowana przeze mnie metoda dyskusji dydaktycznej miała na celu omówienie 
wyżej zaprezentowanych problemów i podanie propozycji wspólnego ich rozwiąza-
nia. Niżej przedstawione zostają wnioski i plan działań, które ustaliliśmy wspólnie 
z lektorami PWSZ w Tarnowie:

−  W celu wyrównania poziomu, szczególnie na pierwszym roku nauki języka an-
gielskiego w grupach mieszanych, należałoby opracować materiały z ćwiczenia-
mi uwzględniającymi różne poziomy.

−  Szczegółowe przedstawienie studentom zakresu opanowania poszczególnych 
sprawności i umiejętności, czyli tego, co student powinien umieć, z uwzględnie-
niem liczby godzin. Zadaniem studenta jest samoocena opanowania sprawności 
i umiejętności wyszczególnionych w formie listy sprawności i umiejętności.

−  Dwie godziny lekcyjne należy przeznaczyć na zaznajomienie się studentów 
z przeznaczeniem i zastosowaniem leksykonów, encyklopedii, słowników i cza-
sopism specjalistycznych zgromadzonych na uczelni. Umiejętność posługiwania 
się tymi publikacjami student powinien nabywać poprzez ćwiczenia (np. ćwicze-
nie na wyszukiwanie słów w słowniku na czas itp.).

−  Uświadamianie studentów w kwestii możliwości wyjazdu za granicę w ramach 
wymian studentów organizowanych przez zagraniczne uczelnie we współpracy 
z PWSZ w Tarnowie oraz możliwości korzystania z Internetu.

−  Zwiększenie ilości ćwiczeń powtórkowych kształtujących twórcze i samodzielne 
myślenie, współpracę, rywalizację.

−  Różnorodne ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia powinny być oparte na 
autentycznych tekstach, dokumentach.

−  Uwzględnianie propozycji studentów dotyczących tłumaczenia na język angielski 
wypowiedzi według nich najczęściej używanych w środowisku pielęgniarskim.

−  Wprowadzenie techniki projektu w  przypadku starszych roczników. Technika 
ta polega na pracy w zespole. Przed przystąpieniem do realizacji projektu „(…) 
należy określić: temat, cele, zadania, osoby odpowiedzialne za wykonanie po-
szczególnych zadań cząstkowych, źródła informacji, terminy konsultacji, czas 
realizacji projektu, termin prezentacji, czas przeznaczony na prezentację, formy 
prezentacji, kryteria oceny, środowisko odbiorców prezentacji” [Figarski, 2003].

−  Propozycja organizacji konkursu na najbardziej zintegrowanych studentów 
pierwszego roku. Celem konkursu jest integracja ze społecznością studencką 
i uczelnianą. Zadania wykonywane byłyby grupowo i dotyczyłyby głównie odna-
lezienia informacji, miejsca, organizacji, czasopisma lub osoby na uczelni.
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Podsumowanie
Droga do pełnej autonomii to droga, którą kroczą wspólnie nauczyciele akademic-
cy i studenci. Na drodze tej napotykają przeszkody – problemy, których nie można 
całkowicie wyeliminować. Jednakże wspólnymi siłami tych, którzy wiedzę stosują, 
zawsze można znaleźć sposób na rozwiązanie problemu. Problemy te są bardzo po-
dobne na uczelniach typu PWSZ w  Tarnowie, gdzie kształci się głównie młodzież 
z małych ośrodków wiejskich i miejskich.

Artykuł ten został napisany z myślą o podobnych ośrodkach akademickich. Mam 
nadzieję, że przedstawione w nim sposoby podnoszenia jakości kształcenia, z czym 
nierozerwalnie wiąże się wychowanie do samodzielności, zostaną wykorzystane do 
ulepszania warsztatu pracy z korzyścią dla studentów.
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Streszczenie
We współczesnym świecie, w którym prawo rynku nakreśla działania jednostki, opa-
nowanie języka obcego należy do kluczowych umiejętności dynamicznie rozwijają-
cych się społeczeństw informacyjnych. Rynek pracy dyktuje warunki działania obej-
mującego w  szczególności kształcenie przyszłych pracowników. Przede wszystkim 
wymaga się od nich autonomii w zakresie podejmowania decyzji, planowania własne-
go rozwoju zawodowego, permanentnego kształcenia się i nabywania umiejętności 
w celu zdobycia i utrzymania pracy.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnowie od 2006 roku podejmowane są kroki mające na celu kształcenie autonomii 
studentów, rozumianej jako odpowiedzialność za proces uczenia się na uczelni i poza nią. 
W niniejszym artykule została dokonana analiza procesu dydaktycznego w zakresie 
nauczania języka angielskiego grupy studentów kształcących się w ramach kierunku 
pielęgniarstwo. Badanie przeprowadzono na podstawie wyników maturalnych i ocen 
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końcowych uzyskanych przez studentów po pierwszym roku nauki języka angielskie-
go w szkole wyższej. Opisana została również droga i sposoby działań przygotowu-
jących do odpowiedzialności, współdecydowania i współuczestnictwa w kierowaniu 
własnym uczeniem się oraz rezultaty i wnioski z podjętych działań.
Słowa kluczowe: dydaktyka, samokształcenie, uczenie, studia

Summary
In today’s world, in which the market law outlines an individual’s activity, foreign 
language acquisition is the key skill of dynamically developing informative societies. 
The labour market implies the conditions for activity embracing particularly the ed-
ucation of the future employees. Most of all, autonomy is required in terms of de-
cision-making, planning one’s own career development, permanent education and 
achieving skills in order to get and maintain a job (post).
Responding to the needs at the State Higher Vocational School in Tarnów since 
2006 steps are undertaken in educating students for autonomy as responsibility for 
learning process in and out of school. In the forgoing paper, the analysis of English 
teaching-learning process in case of students studying Nursing was done. Research 
was carried out on the basis of results from maturity exams and final marks (grades) 
after the first year of studying an English course at the higher (secondary) school. 
The way and methods of action, whose aim is to prepare for sharing responsibility, 
decision-making and partnership in the self-learning management, were presented 
as well as the outcomes of undertaken actions.
Keywords: didactics, self-education, teaching, studies
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Nawiązania onomastyczne jako materiał  
do tworzenia nazw polskich zespołów muzycznych

Wprowadzenie
Celem artykułu jest analiza lingwistyczno-kulturowa jednostek nazywających pol-
skie grupy muzyczne aktywne w  latach 80. i 90. ubiegłego wieku, których budul-
cem onimicznym stały się inne nazwy własne. Dość interesującym zjawiskiem jest 
tworzenie „nazwy z nazwy”, czyli wykorzystanie nawiązań onomastycznych w celu 
zaprojektowania nomen proprium denotującego formację artystyczną. Z obserwacji 
wynika, że nie jest to wcale zabieg rzadki, a onim, motywowany przez inną nazwę 
własną, nabiera niezwykle ciekawego kolorytu semantycznego, który ewokuje sze-
reg nowych treści i uruchamia szeroką linię skojarzeń. W niniejszym tekście chciał-
bym ukazać owo zjawisko, analizując dwadzieścia cztery nazwy polskich zespołów 
muzycznych.

Metody badań
Badania nazw grup muzycznych lokują się w kilku obszarach tematycznych współ-
czesnej humanistyki, przede wszystkim w językoznawstwie, przez wzgląd na badania 
onomastyczne, w centrum których znajdują się wszelkie nomina propria (w tym tak-
że onimy formacji muzycznych) oraz w kulturoznawstwie, zwłaszcza zorientowanym 
na analizy przejawów kultury popularnej, obejmującej m.in. różnorodne odmiany 
muzyki młodzieżowej.

Nie ulega wątpliwości, że kultura i język przenikają się wzajemnie i w takim zało-
żeniu coraz częściej prowadzone są analizy językoznawcze, poszukujące związków za-
chodzących między poszczególnymi zjawiskami językowymi a kulturą, w której owe 
zjawiska są zanurzone. Taka koncepcja badań określanych jako lingwistyczno-kultu-
rowe pozwala szeroko spoglądać na język – nie tylko jako na system znaków – lecz 
w pierwszym rzędzie jako twór i proces kulturowy. Bogusław Skowronek proponuje, 
by język „traktować jak pewnego rodzaju „sejsmograf”, wrażliwy na społeczne na-
stroje i emocje, rejestrujący racjonalne i nieracjonalne myślenie, odsłaniający kody 
kulturowe oraz ideologiczne danej społeczności. Język to nie tylko środek czy na-
rzędzie służące wymianie informacji, ale przede wszystkim magazyn doświadczenia 
zbiorowego danej społeczności, odzwierciedlający hierarchie wartości i systemy zna-
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czeń oraz także czynnik umożliwiający dostęp do świata – także świata tekstów arty-
stycznych”1.

Nazwy grup muzycznych nie istnieją w przestrzeni oderwanej od świata kultury, 
są natomiast czynnikami, które wraz z  innymi komponentami (kulturowymi, so-
cjologicznymi, muzycznymi, subkulturowymi) wchodzą w określone relacje. Z tego 
względu konieczne staje się połączenie kilku obszarów naukowych, aspektów języko-
znawczych z kulturoznawczymi, socjologicznymi, psychologicznymi, muzykologicz-
nymi. Dlatego językoznawczymi metodologiami, moim zdaniem, najwłaściwszymi 
do opisu językowo-kulturowego fenomenu nazw grup muzycznych są lingwistyka 
kulturowa oraz językoznawstwo kognitywne. Lingwistyka kulturowa w ujęciu Janu-
sza Anusiewicza jest „nauką badającą związki między językiem a kulturą. Język jest 
tu traktowany jako jej warunek wstępny, implikator, składnik, rezerwuar, „pas trans-
misyjny” oraz interpretator i interpretant zawierający najistotniejsze treści kultury. 
Podstawowym zadaniem lingwistyki kulturowej jest badanie czteroczłonowej relacji: 
język – kultura – człowiek (społeczeństwo) – rzeczywistość”2. Analiza utrwalonych 
w języku różnych kategorii (także nazewniczych) umożliwia rekonstrukcję ich języ-
kowego obrazu. Pojęcie językowego obrazu świata (JOS) jest kluczowe dla lingwistyki 
kulturowej. Według Ryszarda Tokarskiego JOS to „zbiór prawidłowości zawartych 
w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składnio-
wych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego 
języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata oraz ogólniejsze rozu-
mienie organizacji świata, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez spo-
łeczność językową wartości”3. Natomiast w ujęciu Renaty Grzegorczykowej JOS „jest 
strukturą pojęciową utrwaloną w systemie danego języka, to znaczy jego właściwo-
ściach gramatycznych i leksykalnych, która – tak jak wszystko w języku – realizuje się 
za pomocą tekstów”4.

W niniejszym artykule chciałbym ukazać, jakie elementy świata „wyzierają” spo-
za nazw określonych grup muzycznych, jak owe nazwy odzwierciedlają elementy 
światopoglądowe, dyskursywno-kulturowe, modele rzeczywistości je determinujące. 
Rzecz najprościej ujmując, pytanie brzmiałoby tak: jeśli nazwy grup muzycznych to 
pryzmat, przez który widać rzeczywistość kultury, to jakimi cechami owa kultura się 
odznacza?

1 B. Skowronek, Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia, szkice, interpretacje, Kraków 2012, 
s. 84.

2 J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995, s. 10.
3 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, 

Lublin 2001, s. 366.
4 R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, 

Lublin 1990, s. 43.
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Analiza lingwistyczno-kulturowa nazw polskich zespołów muzycznych
Onimia muzyczna jest przedmiotem zainteresowań rozmaitych badaczy5. Dość istot-
ną kwestię stanowi ustalenie terminologiczne. W moim przekonaniu nazwa zespołu 
muzycznego to „jednostka onimiczna denotująca grupę osób prowadzących dzia-
łalność artystyczną, opartą na przekazie dźwiękowo-tekstowym, mieszcząca się na 
przecięciu kategorii chrematonimu oraz ideonimu, stanowiąca zarówno mikro, jak 
też makroelement językowy”6.

Materiałem do tworzenia imion grup muzycznych są wszelkie dostępne wyrazy 
pospolite oraz inne nazwy własne, które to właśnie stały się przedmiotem niniejsze-
go opisu. W analizach nazw zespołów można wykorzystać założenia semantyki ko-
gnitywnej, to znaczy dokonać kategoryzacji imion formacji ze względu na domeny 
(profile) kognitywne (termin „domena” traktuję tu synonimicznie z terminem „pro-
fil”). Profilowanie należy do pojęć podstawowych w lingwistyce kognitywnej. W uję-
ciu R. Langackera profilowanie jest jednym z wymiarów obrazowania sceny, zaś ob-
razowanie to zdolność różnorodnego „portretowania” tego samego przedmiotu lub 
sytuacji – w  tym przypadku nazwy określonej grupy muzycznej. Dla tego badacza 
domena kognitywna stanowi „dowolny spójny obszar konceptualizacji, względem 
którego charakteryzowane są struktury semantyczne, obejmujące pojęcia, rodzaje 
doświadczenia, także system wiedzy”7. Domeny (profile) powstają poprzez wyróżnie-
nie szczególnie ważnych pewnych elementów w strukturze semantycznej, połączone 
z przesunięciem innych elementów na dalszy plan. A zatem domena to „pewien wa-
riant semantyczny przedmiotu hasłowego, ukształtowany przez odpowiedni dobór 
aspektów, ich uporządkowanie oraz wypełnienie treścią, kreowany przez jakiś czyn-
nik dominujący”8. Tym samym wszystkie propria muzyczne można poszeregować ze 
względu na ich semantykę w odpowiednie domeny (profile znaczeniowe).

W niniejszym artykule będę się skupiał tylko na jednej domenie, tj. profilu, który 
określam jako nawiązania onomastyczne.

5 Temat ten podjęli m.in.: P. Czernek, Bunt w rytmie rocka, czyli o gorszących nazwach zespołów muzycz-
nych, [w:] GORSZENIE w literaturze, języku, mediach i edukacji, Kraków 2013, s. 257–267; A. Naruszewicz, 
Nazwy współczesnych polskich zespołów muzycznych, „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Języko-
znawcze” 1999, z. II, s. 38–44; K. Pisarkowa, Nazwy młodzieżowych zespołów muzycznych w Polsce, „Język 
Polski” 1970, z. 4, s. 257–267, H. Zgółkowa, K. Szymoniak, Prowokacja, czyli o nazwach polskich zespołów 
rockowych, [w:] Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H. Zgółkowa, Poznań 
1988, s. 98–110.

6  P. Czernek, Nazewnictwo muzyczne jako dział onomastyki. Założenia wstępne, „Tarnowskie Dialogi 
Naukowe” 2018, nr 1, s. 98.

7 R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993, red. H. Kardela, 
Lublin 1995, s. 164.

8  B. Skowronek, Konceptualizacje filmu i  jego oglądania w  języku młodzieży. Studium kognitywno-kul-
turowe, Kraków 2007, s. 42.
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W badanym materiale znajduje się grupa nazw pochodzących od nazwisk założy-
cieli zespołów lub posiadających imiona osób mających znaczenie dla muzyków. Ową 
grupę wpisuję w metaonomastyczną domenę nawiązań antroponimicznych. Będą to 
następujące propria: Jary Band, Mr Gill, Mr, Pollack, Jamal, Falarek, Ivo Partizant, Vou 
Vou, Pudelsi.

Nazwy Mr. Gill i Mr. Pollack pochodzą od nazwisk liderów grup, podobnie jak oni-
my Falarek oraz Jary Band. Pierwszy pochodzi od nazwiska założyciela Piotra „Fali” 
Falkowskiego, natomiast drugi stanowi nawiązanie do nazwiska wokalisty Krzysz-
tofa Jaryczewskiego. Można też tutaj zaklasyfikować nazwę Vou Vou, która pochodzi 
od inicjałów Wojciecha Waglewskiego, jednego z założycieli grupy. Włączam tu też 
nazwę Jamal oraz Ivo Partizant. Jak informuje lider grupy Jamal, nazwał tak swój 
zespół, gdyż chciał, by jego syn nosił takie imię, natomiast drugi onim nawiązuje do 
imienia autentycznej postaci żołnierza walczącego podczas wojny w Jugosławii. W tej 
domenie znajdzie się też nazwa Pudelsi, która pochodzi od pseudonimu założyciela 
formacji Andrzeja Bieniasza „Pudel”.

Czym podyktowany jest dobór takich nazw? Można przyjąć, że muzycy poprzez 
nazwę chcą w sposób jasny zaprezentować siebie, po prostu ukazać, kto jest liderem 
grupy, wówczas nazwa jest od razu kojarzona z nazwiskiem wokalisty. Czasem jest to 
ukazane w sposób wyrazisty Mr. Gill, Mr. Pollack, a niekiedy nazwy tylko pośrednio 
informują o nazwisku muzyka: Jary Band czy inicjał Vou Vou, ale zawsze służą zacie-
kawieniu i wyróżnieniu zespołu spośród innych.

Obok antroponimów sytuuje się onimia toponomastyczna, skupiająca propria 
motywowane przez inne nazwy własne, tym razem nazwy geograficzne. W obsza-
rze nazw o charakterze nawiązań toponimicznych wyróżniam następujące nomina 
propria: Myslovitz, Moskwa, Sajgon, Harlem, Wzgórze Ya Pa3, Pogodno.

Motywacja pierwszej nazwy (Myslovitz) związana jest z chęcią identyfikacji miasta, 
z którego zespół pochodzi. Niemiecki odpowiednik nadaje temu nomen proprium 
nietypowy, oryginalny fonetycznie kształt. Z  punktu widzenia odbiorców nazwa 
Myslovitz może być bardziej interesująca niż znajomo brzmiące Mysłowice.

Moskwa i Sajgon mogą przywoływać już inne konotacje. Zespół pierwszy jest for-
macją punkrockową powstałą w  1983  roku. Zarówno nurt muzyczny, jak też lata 
powstania mają tu znaczenie, bowiem lata 80. to ostatnia dekada Polski Ludowej, 
której czas trwania wielu historyków uważa za okres kontroli ze strony ZSRR. Przy-
jęcie przez grupę nazwy stolicy ówczesnego komunistycznego mocarstwa może mieć 
charakter przewrotny, trudno formację podejrzewać o sympatię do Związku Radziec-
kiego, to raczej ironiczne zaprzeczenie i chęć zaskakiwania, szokowania, prowokacji 
były częstym elementem punkowej działalności artystycznej, w której nierzadko ma-
skowano prawdziwe motywy działań.
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Z kolei Sajgon to nazwa miasta w Wietnamie, na terenie którego toczyła się woj-
na ze Stanami Zjednoczonymi. Atak USA na Wietnam był wówczas mocno konte-
stowany przez subkulturę hipisów. Onim punkowego zespołu Sajgon także można 
odczytać jako sprzeciw wobec działań zbrojnych, pewnego rodzaju solidarność ze 
społecznością zamieszkującą kraj okupowany przez agresorów. Ale może być też od-
czytany odmiennie i ze względu na światopogląd kultury punków ono wydaje się wła-
ściwsze. Otóż w potocznych konotacjach Sajgon oznacza „totalny chaos, zamieszanie, 
zniszczenie”9. Byłoby to więc zgodne ze stylem uprawianej muzyki. Istnieje też grupa 
o nazwie Harlem. Onim ten motywowany jest przez nazwę dzielnicy Nowego Jorku, 
zamieszkiwanej przez Afroamerykanów. Jest to nawiązanie do gustów muzycznych 
i pewnego stylu wykonawczego.

W domenę nawiązania toponimiczne należy także wpisać imię hiphopowej formacji 
Wzgórze Ya Pa 3, które pochodzi od miejsca w Kielcach o przyswojonej nazwie Wzgó-
rze Apaczy oraz nazwę innej hiphopowej grupy Pogodno pochodzącej od nazwy dziel-
nicy Szczecina.

Istnieje też seria onimów, których istotą semantyczną są odwołania metatekstowe 
do innych sfer kultury i sztuki, rozmaitych utworów artystycznych. Można je widzieć 
jako swoistą grę autorów nazw ze zjawiskami kultury, tworzenie przez nich (i wymy-
ślone nazwy) oryginalnych aluzji i skojarzeń. To nazwy, które stanowią zaproszenie 
odbiorców do podjęcia takiej właśnie gry w interpretację znaczenia. Wliczam tu na-
stępujące jednostki onimiczne: Chłopcy z Placu Broni, Easy Rider, Farben Lehre, Hunter, 
Head Hunters, Kobranocka, Lady Pank, Psy Wojny, Róże Europy, 3 Siostry.

Chłopcy z Placu Broni jest nazwą zaczerpniętą z powieści Ferenca Molnara, stanowi 
więc nawiązanie do sztuki literackiej, podobnie jak onimy 3 Siostry (od tytułu drama-
tu Czechowa) czy onim punkowego zespołu Psy Wojny pochodzący od tytułu powieści 
Fredericka Forsytha z 1974 roku, przedstawiającej zamach stanu w Afryce zorgani-
zowany przez oddział najemników. Dzieło to doczekało się także adaptacji filmowej 
o tym samym tytule w reżyserii Johna Irvina. Nawiązaniem do literatury jest też na-
zwa innego punkowego zespołu Farben Lehre, która jest zainspirowana poematem 
Juliana Tuwima.

Onim Róże Europy, jak przyznaje lider Piotr Klatt, został zaczerpnięty z powieści 
Szlakiem Czerwonych Róż, opisującej działania dyktatorów europejskich. Wokalista 
twierdził, iż twórczość grupy miała być prezentacją opisanych i nieopisanych wyda-
rzeń. To też przewrotność, bowiem utwory Róż Europy mają wydźwięk antyfaszy-
stowski i antykomunistyczny.

Nazwa Easy Rider została zaczerpnięta z filmu Denisa Hoppera o tym samym tytu-
le, natomiast zespół Head Hunters przyjął nazwę od tytułu albumu Herbie Hancocka. 

9 M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych, Olsztyn 2012, s. 106.
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Easy Rider (swobodni jeźdźcy) niesie też konotacje wolności, nieskrępowania i umiło-
wania wszelkich używek (tak bowiem egzystują bohaterowie wymienionego filmu). 
Zaś Head Hunters (łowcy głów) sugeruje perlokucyjny zamiar muzyków zawarty w na-
zwie.

Z  kolei nazwa grupy Hunter pochodzi od tytułu piosenki zespołu Def Leppard. 
Prawdopodobnie muzycy inspirowali się twórczością wspomnianej grupy, być może 
próbowali grać w podobnej stylistyce, dlatego przyjęli onim związany bezpośrednio 
z twórczością ulubionej formacji.

Zdarza się również sytuacja, gdy grupa muzyków zaczyna tworzyć, nie posiadając 
jeszcze nazwy. Onim niekiedy zostaje zainspirowany tytułem własnego utworu. Tak 
było w przypadku powstałej w 1981 r. grupy Lady Pank. Jest tu obecna wyraźna inter-
tekstualność, zespół ten posiada bowiem w swym repertuarze piosenkę pt. Mała Lady 
Pank, od tytułu której pochodzi nazwa formacji.

Zaliczyłem tu także onim Kobranocka, którego motywacja nie jest jasna, ale nazwę 
tę można zinterpretować jako złożenie słowotwórcze wyrazów kobra i  nocka. Imię 
nawiązuje do cyklu spektakli kryminalnych o nazwie Kobra emitowanych w  latach 
80. ubiegłego wieku. Owe filmy nadawane były nocną porą, zatem przez połączenie 
leksemów kobra i nocka, zespół być może chciał nawiązać do serii tych programów. 
Ważna jest tutaj także linia skojarzeń prowadząca do serii programów dla dzieci Do-
branocka. Zestawienie tych sfer (forma amalgamacji kognitywnej) daje ciekawy, wy-
soce zmetaforyzowany semantyczny konglomerat.

Pod względem formalnym opisywane nazwy można podzielić na proste oraz zło-
żone. Nazwy proste mają najczęściej postać rzeczowników wyrażonych w liczbie po-
jedynczej np.: Falarek, Moskwa, Sajgon lub mnogiej, np.: Pudelsi. Onimy złożone na-
tomiast mają budowę grup nominalnych, na które składają się rzeczownik jako trzon 
grupy oraz człon określający, czyli przydawka10. Wśród nazw złożonych wyróżnić 
można grupy proste – dwuskładnikowe skonstruowane według modelu: rzeczownik 
+ przydawka dopełniaczowa, np.: Psy Wojny, Róże Europy, rzeczownik + przydawka 
rzeczowna: Lady Pank oraz rzeczownik + przydawka charakteryzująca: Easy Rider 
(swobodni jeźdźcy)  – w  tym przypadku przydawka wyrażona jest przymiotnikiem 
lub 3 Siostry – tutaj człon określający został wyrażony liczebnikiem głównym. Na-
zwy, będące grupami nominalnymi, zbudowane są pod względem linearnym zgodnie 
z normą szyku obowiązującą w języku polskim, bowiem normą dla przydawki dopeł-
niaczowej wyrażonej rzeczownikiem jest bezpośrednia postpozycja w stosunku do 

10  Problematykę grup nominalnych w  rozmaitych tekstach analizował m.in. Władysław Śliwiński 
w pracach: Łączliwość składniowo-semantyczna  przymiotników z rzeczownikami we współczesnym języku 
polskim, Kraków 1990; Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie 
połączeniowe, Kraków 2000; Szyk wyrazów w  zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej. Opis 
prawidłowości, Kraków 1984.
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członu określanego (Psy Wojny, Róże Europy), natomiast normą dla przydawki charak-
teryzującej jest bezpośrednia prepozycja w stosunku do nomen – składnika konsty-
tutywnego grupy imiennej (Easy Rider „swobodni jeźdźcy”, 3 Siostry). Wystąpiła też 
nazwa mająca postać rozbudowanej grupy atrybutywnej Chłopcy z Placu Broni, którą 
tworzy rzeczownik + przydawka przyimkowa + przydawka dopełniaczowa, które to 
przydawki zlokalizowane są w postpozycji.

Można stwierdzić, że nazwy złożone, będące połączeniami składniowymi, są bo-
gatsze semantycznie, konotują więcej treści i budzą większą linię skojarzeń właśnie 
za sprawą składników określających, gdyż przydawki dodane do rzeczownika – skład-
nika centralnego grupy nominalnej, pełnią niekiedy rolę semantycznych dopełniaczy 
jednostki nazywającej, nadając jej większy koloryt znaczeniowy.

Onimia muzyczna stanowi bardzo obszerny materiał do analiz, gdyż autorzy nazw 
zespołów wykazują dużą pomysłowość i  stosują różnorodne zabiegi w  nazywaniu 
własnych formacji muzycznych. Jednym z  takich zabiegów są nawiązania onoma-
styczne, czyli tworzenie imion pochodzących z innych nazw własnych. Wykorzysta-
nie istniejących antroponimów, toponimów czy ideonimów w celu nazwania grupy 
artystycznej ukazuje niejednokrotnie owe nazwy w nowym świetle i stanowi swego 
rodzaju „zaproszenie do interpretacji” dla odbiorców.

Bibliografia
J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.
P. Czernek, Bunt w rytmie rocka, czyli o gorszących nazwach zespołów muzycznych, [w:] GORSZE-

NIE w literaturze. języku, mediach i edukacji, red. B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira, Kraków 
2013.

P. Czernek, Nazewnictwo muzyczne jako dział onomastyki. Założenia wstępne, „Tarnowskie Dia-
logi Naukowe” 2018, nr 1.

R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bart-
miński, Lublin 1990.

R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993, red. H. Kar-
dela, Lublin 1995.

A. Naruszewicz A., Nazwy współczesnych polskich zespołów muzycznych, „Zeszyty Naukowe WSP 
w Olsztynie. Prace Językoznawcze” 1999, z. II.

K. Pisarkowa, Nazwy młodzieżowych zespołów muzycznych w Polsce, „Język Polski” 1970, z. 4.
M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych, Olsztyn 2012.
B. Skowronek, Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno

-kulturowe, Kraków 2007.
B. Skowronek, Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje, Kraków 

2011.



Paweł Czernek118

W. Śliwiński, Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej. Opis prawidło-
wości, Kraków 1984.

W. Śliwiński, Łączliwość składniowo-semantyczna przymiotników z rzeczownikami we współcze-
snym języku polskim, Kraków 1990.

W. Śliwiński, Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkatego-
rie połączeniowe, Kraków 2000.

R. Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bart-
miński, Lublin 2001.

H. Zgółkowa, K. Szymoniak, Prowokacja, czyli o nazwach polskich zespołów rockowych, [w:] Język 
zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H. Zgółkowa, Poznań 1988.

Streszczenie
W artykule została podjęta refleksja językoznawcza nad problematyką nazw polskich 
zespołów muzycznych, których budulcem stały się inne nazwy własne (tytuły dzieł 
literackich, filmowych, muzycznych, nazwy osobowe lub geograficzne). Nawiązania 
onomastyczne są częstym zabiegiem w tworzeniu imion grup muzycznych, artyści 
nierzadko sięgają po motywy wywodzące się z innych dzieł kultury lub po jednostki 
nazywające osoby (antroponimy) bądź miejsca (toponimy). Opis obejmuje analizy se-
mantyczne, lingwistyczno-kulturowe z wykorzystaniem metody badań językowego 
obrazu świata oraz charakterystykę formalno-gramatyczną. Nazwy zespołów to kon-
kretne realizacje językowe, obrazujące działalność artystyczną opartą na przekazie 
dźwiękowo-tekstowym, prezentujące założenia ideologiczne oraz systemy aksjolo-
giczne muzyków.
Słowa kluczowe: onomastyka, muzyka młodzieżowa, lingwistyka kulturowa, języ-
kowy obraz świata

Summary
This article raises a linguistic reflection on the problems connected with the names 
of Polish bands that were created from other proper nouns (titles of literary works, 
films, musical works as well as personal or geographical names). Onomastic refer-
ences are a frequent operations in the creation of band names, artists often use mo-
tifs originating from other works of culture or names (anthroponyms) and places 
(toponyms). This description covers semantic, linguistic and cultural analyses with 
the use of research method called the linguistic image of the world and formal as 
well as grammatical characteristics. Names of bands are specific linguistic forms that 
illustrate artistic activity based on sound and textual transmission, presenting the 
ideological Assumption and axiological systems of musicians.
Keywords: onomastics, teenage music, cultural linguistic, linguistic image of the 
world
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Jak „ugryźć” sztukę współczesną? 

Współczesna sztuka ewokuje dyskurs pełen sporów i dyskusji społecznych nad war-
tością niektórych jej dzieł. Odbiorca sztuki współczesnej staje nieraz przed trud-
nym zadaniem oceny wytworów artystycznych. Sam w pewnym okresie życia tak-
że miałem problem z poszukiwaniem wartości w pracach plastycznych. A przecież 
mój długoletni związek z fotografią niejako upoważniał mnie do rozumienia sztuki, 
więcej – nakładał obowiązek jej pojmowania. Starałem się być jednak pokorny. Nie 
wystawiałem negatywnej oceny, a wolałem mawiać, że czegoś nie rozumiem. Taka 
postawa umożliwia bowiem otwarcie się na to, co niepojęte. Umożliwia zdobywanie 
i pogłębianie wiedzy. Nie należy zatem zamykać się przed tym, co niezrozumiałe, ale 
szukać odpowiedzi. Jak więc „ugryźć” sztukę współczesną?

Interesującym głosem w namyśle nad aktualnym obrazem sztuki i obecnym sta-
nem jej percepcji, może być wykład, który wygłosił niedawno w tarnowskiej Sali Lu-
strzanej prof. dr hab. Adam Brincken. Tytuł prelekcji brzmiał Co z tą sztuką? – Garb 
czy skrzydła człowieka odwiecznego. Wykład był częścią konferencji o tytule Sztuka jako 
komponent procesu wychowania1. Wykład kończy się bardzo smutną puentą. Profesor 
podaje statystyki ilości godzin przeznaczonych na edukację plastyczną w  polskiej 
szkole. „Jesteśmy najgorsi w Europie”2 – mówi Brincken, podając liczby i porównu-
jąc nas nie tylko do bogatszych, ale także i biedniejszych krajów. Pozwala to wysnuć 
wniosek, że lepiej nie będzie.

O  czytaniu, czy mówiąc metaforycznie  – sposobach „ugryzienia” sztuki trzeba 
uczyć, trzeba uczyć otwartości na sztukę, szczególnie w rzeczywistości estetycznego 
kalejdoskopu i dezorientacji, czym sztuka współczesna jest lub może być.

W podejmowaną w artykule problematykę wpisuje się kwestia odczytania rzeźby 
wywodzącego się z Tarnowa artysty, znanego i cenionego na całym świecie. Dzieło 
nosi tytuł 28.03.1983, a jego autorem jest Wilhelm Sasnal.

Wielokrotnie słyszałem bardzo negatywne wypowiedzi na temat tej rzeźby. „Co to 
jest? Zrzucili kilka kręgów i to ma być sztuka? Zabierzcie to stąd, a zróbcie porządny 
parking!” mówili mieszkańcy. Co ciekawe, nieprzygotowany odbiorca może bez na-

1 Wykład dostępny jest również w Internecie: https://youtu.be/h0yJnqLGh88?t=7125 [08.10.2019].
2 https://youtu.be/h0yJnqLGh88?t=7128 [08.10.2019].
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mysłu ulegać takim sugestiom. Wszak „zarówno nieuk, jak i uczony, kiedy staje się 
cząstką tłumu, traci zdolność obiektywnej oceny faktów”3.

Nie chcę tu oczywiście generalizować i zdaję sobie sprawę, że na drugim biegunie 
znajdują się osoby doceniające „nawet i takie” dzieła. Opinie mniej pochlebne tłuma-
czył już Sokrates a jego słynne „wiem, że nic nie wiem” zdaje się być bardzo aktualne. 
Przywołane dzieło Sasnala, budząc kontrowersje, generuje pozytywne zainteresowa-
nie – dość wspomnieć, że to właśnie rzeźba Sasnala została wyświetlona podczas pre-
lekcji zatytułowanej Obraz w mieście – emocjonalny aspekt komunikacji wizualnej wy-
głoszonej w Tarnowie przez dra Bartłomieja Bałuta, a jedna z uczestniczek objaśniła 
kontekst powstania i zaistnienia owego dzieła. Przywołanie jego genezy sprawiło, że 
percepcja dokonania Sasnala może być głębsza, wychodząca poza impresje odbior-
cy, który znając okoliczności tworzenia dzieła, może (choć nie musi) uwzględnić je 
w swojej interpretacji. W ostatnim zdaniu istotne są słowa „swojej” oraz „interpreta-
cji”. Zaimek wskazuje na subiektywność odbioru w kontakcie ze sztuką, z kolei rze-
czownik „interpretacja” odnosi się do specyfiki tego kontaktu. Szczególnie istotne 
są te słowa w kontekście współczesnej sztuki, która staje się bardziej popularna, po-
wszechna ze względu na jej umiejscowienie w przestrzeni publicznej4.

3 G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Warszawa 1986, s. 22.
4 Na temat sztuki w szeroko pojętej przestrzeni publicznej zob. na przykład: S. Frąckiewicz, Żeby 

W. Sasnal, 28.03.1983, fot. J. Więcław
Źródło: https://sztukapubliczna.pl/p l/28.03.1983-wilhelm-sasnal/czytaj/33 [06.10.2019]
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Obcowanie ze sztuką jest osobistym, wręcz intymnym kontaktem z dziełem, które 
mówi do swojego odbiorcy. Odczytanie znaków dzieła sztuki stanowi jego interpreta-
cję. Próba ich lektury stanowi drogę ku zrozumieniu, może być pomocna w poszuki-
waniu zrozumienia sztuki, w tym wypadku sztuki współczesnej.

Dylematy artysty wizualnego
„Sztuki wizualne” to określenie różnych dziedzin twórczości artysty odbieranych 
wzrokowo5. Na tym etapie rozważań taka definicja poprzez swoją ogólność wydaje się 
być na tyle intrygująca, że taką ją pozostawiam. Większość mojego życia posługiwa-
łem się fotografią jako medium wyrazu. Zmieniałem dyscypliny, techniki, narzędzia. 
Jednak medium zostawało to samo. Droga, którą ciągle kroczę, prowadziła przez fo-
tografię sportu, studio, architekturę oraz abstrakcję. W całej twórczości istotne było 
dla mnie wierne odwzorowanie tego, co fotografuję. Sportowiec miał wyglądać tak, 
jak widzi go każdy oglądający. Z czasem zaczynałem czuć, że to za mało, że to mi nie 
wystarcza. Wręcz mnie ogranicza, niemalże dusi. Fotografia aktu studyjnego pozwo-
liła mi pokazać obrazy niewidzialne dla potencjalnego widza. Traktowanie człowieka 
w bardzo zgeometryzowany sposób dało efekty w postaci, jak mawiano, zaskakują-
cych zdjęć. Jednak jak kiedyś usłyszałem: „zbyt pięknych”. Bo ile można przyglądać 
się zdjęciu, które wprost ukazuje piękno ciała ludzkiego. Podjąłem zatem próby two-
rzenia rzeczy nieoczywistych6. W fotografii aktu odnajdywałem obrazy trudniejsze 
do rozszyfrowania. Bardziej zagadkowe. 

Natalia Mrozkowiak-Nastrożna cytuje w swoim tekście słowa Arthura C. Danto: 
„Wizualność przestaje się liczyć, gdyż jest równie mało ważna dla istoty dzieła sztuki, 
jak mało ważne okazało się piękno (…). Łączność między sztuką i estetyką jest kwe-
stią historycznej przypadkowości, a nie sprawą istoty sztuki”7.

Na tym etapie nastąpił we mnie jakiś punkt zwrotny i zrozumiałem, że nie muszę 
być „dworskim portrecistą”. To, co fotografuję, nie musi zmierzać do piękna. Lepiej, 
aby były inne powody, które zatrzymają widza na dłużej.

było ładnie. Rozmowy o boomie i kryzysie street artu, Poznań 2015; J. W. Łabędź, Street art. Sztuka ulicy, 
Warszawa 2019.

5  Zob. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sztuki-wizualne;3983522.html [04.10.2019]. Na temat 
sztuk wizualnych zob. też: http://gdziejestsztuka.pl/sztuka-wizualna/ [06.10.2019]; H. Belting, An-
tropologii obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków 2007; A. Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dys-
kurs historii sztuki, Kraków 2010; J. T. Mikuriya, Historia światła. Ideał fotografii, przeł. P. Nowakowski, 
Kraków 2018; R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.

6 Zob. B. Stiegler, Album metafor fotograficznych, przeł. J. Czudec, Kraków 2009.
7 N. Mrozkowiak-Nastrożna Widzialne i niewidzialne. Sztuka współczesna w perspektywie wzrokocen-

tryzmu i antywizualności, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, 
Katowice 2010, s. 105.
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Warto w  tym miejscu wspomnieć o  odwiecznym sporze malarzy z  fotografami. 
Zaczęło się oczywiście dawno temu, gdy fotografia zaczęła odbierać pracę malarzom 
portretującym. Niemniej do niedawna można było zaobserwować, że inne dziedziny 
sztuki fotografię traktują z pewną rezerwą. Dowodem na to może być fakt potrzeby 
podkreślania, czy dana fotografia jest tylko zdjęciem, czy zasługuje na miano fotogra-
fii artystycznej. Jest zatem wyraźna granica w posługiwaniu się tym medium w ce-
lach banalnych (co nie oznacza niepotrzebnych) i wyższych. Fakt masowości sprawy 
powoduje, jak mawia Tomasz Tomaszewski: „Dziś wystarczy włożyć baterię do apara-
tu i już pierwsze zdjęcie jest nienaganne technicznie (…)”8.

Zatem samo fotografowanie jest zjawiskiem bardzo częstym, wręcz masowym, nie 
oznacza to jednak od razu, że każde zdjęcie jest fotografią, a każdy, kto naciska spust 
migawki, jest artystą. Życie we wspaniały sposób poradziło sobie z tym zjawiskiem, 
pozostawiając przestrzeń działania dla każdego. Alicja Głutkowska-Polniak wspo-
mina o niezwykłych umiejętnościach mistrza fotografii Andy’ego Warhola: „Potrafił 
wprowadzić pustkę w sam środek obrazu i tym samym uczynić z nicości wydarzenie, 
być na styku rzeczywistości i złudzenia, zwrócić banalności zagadkową siłę (…)”9.

Zatem mamy wskazówkę i bunt przeciw pokazywaniu rzeczy wprost. Należy zada-
wać zagadki i zostawiać przestrzeń dla widza na jego indywidualne refleksje.

Wychodząc z  takiego założenia, zacząłem poszukiwać zdjęć nieoczywistych. Fo-
tografowałem rzeczy zwykłe w sposób, który zmieniał ich postrzeganie. Na fotogra-
fiach stawały się czymś innym. Odbierałem im pierwotne znaczenie. Nie interesowały 
mnie rzeczy, przedmioty czy zjawiska, które widz w ułamku sekundy mógł odczytać 
z obrazu. Poprzez wprowadzanie tajemnicy w kadr chciałem zmusić odbiorcę do wy-
siłku i poszukiwania odpowiedzi. Zatem chciałem prowokować i zadawać pytania, ale 
nie odpowiadać na nie (przynajmniej nie wprost).

W tym miejscu z pewnością trzeba powiedzieć o tym, że nasz umysł stara się nie-
ustannie porównywać rzeczy niejasne i nowe do rzeczy znanych. Można się zatem 
spodziewać, że przedstawione na obrazach rzeczy abstrakcyjne i  nierealne widz, 
a w zasadzie jego umysł, dopasuje sobie to do czegoś, co już zna. Można by tu po-
wiedzieć za Justyną Ryczek, że powstanie pewien sobowtór czy hiperrealność10. Co 
bardzo istotne powstanie ona niematerialnie w umyśle widza. Mamy zatem pewną 
sprzeczność. Wychodziliśmy od fotografii jako wiernego obrazowania. Obraz foto-
graficzny tak silnie działał, że przyjmowano go jako pewnik. Jeśli coś widzę na zdję-

8 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14398600,Tomaszewski_o_fotografii__Odeb-
rano_mi_zawod__Dzis.html [04.10.2019].

9 A. Głutkowska-Polniak, Ironiczna dyktatura obrazów w koncepcji, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie 
mediów elektronicznych, dz. cyt., s. 112.

10 Zob. J. Ryczek, Obrazy jako zacieranie realności, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicz-
nych, dz. cyt., s. 123.
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ciu, znaczy, że to jest. Konfrontując powyższe z  fotografią nieoczywistą i  tym, do 
czego prowokuje nasze jaźni mamy paradoks. Fotografia może kłamać, a może także 
pokazywać prawdę11.

Pisząc o  nieoczywistej sztuce, chcę wspomnieć o  narracji czy komentarzu, bez 
którego widz pozostanie bezradny i „nie zrozumie dzieła”. Tak mogłoby się zdarzyć 
z pracami z cyklu Lost in Transation Piotra Żylińskiego. Jak opisuje Małgorzata Jan-
kowska, autor prezentuje zdjęcia:

powstałe w wyniku rejestracji pełnometrażowych filmów kamerą fotograficzną od po-
czątku ich trwania do napisów końcowych. Proces naświetlania poszczególnych zdjęć, 
czy inaczej „pochłanianie” filmu, trwało około 120  minut, by w  efekcie końcowym 
otrzymać jedno ujęcie skompresowane do kolorowej poświaty12.

Zastanawiającym jest stanowisko Jean-Luca Godarda, zapisane przez Barbarę Kitę, 
dotyczące ignorowania obrazów cyfrowych z obawy przed manipulacją13. Wydaje mi 
się, że wynika to raczej z braku biegłości i znajomości techniki. Dla każdego wygod-
niejsze jest używanie narzędzi, które potrafi obsługiwać. Tak w dobie fotografii czy 
filmu rejestrowanego na taśmie celuloidowej, a także technice cyfrowej, można dopu-
ścić się różnorakiej manipulacji. W wielu konkursach poświęca się temu zagadnieniu 
sporo miejsca, ustalając, co jest dozwolone, a co zabronione. Mimo wszystko zdarzały 
się przypadki manipulacji mimo wyraźnego zakazu. Wracając jednak do sprawy, wi-
dzę stanowisko Godarda, jednak bardziej przez pryzmat, o którym wspomniałem – 
pryzmat niedoskonałych umiejętności i wiedzy technicznej. Barbara Kita w jednym 
z rozdziałów Obrazów i obrazowania wskazuje na rolę czasu przy tworzeniu lub po-
strzeganiu: „(…) zwolnienie pozwala na wydobycie z przeszłości, pamięci wspomnie-
nie”14.

Joanna Spalińska-Mazur odwołuje się do słów Piotra Kamlera wskazującego na 
inną istotę czasu w animacji, w której to każda klatka filmu powstaje oddzielnie (czyli 
jej powstanie wymaga czasu). Sama animacja daje olbrzymie pole manewru dla twór-
ców. Mogą oni przywoływać przestrzeń wewnętrzną czy wizualizować niewidzialne 
pojęcia, stany, odczucia.

11 Kwestię tę jedynie odnotowuję, nie rozwijam – z racji rozległości tematu – zasługuje on na osobne 
omówienie.

12  M. Jankowska, Obrazy niewidzialnego. Ontologiczna niepewność obrazów współczesnej fotografii 
i sztuki, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, dz. cyt., s. 141.

13 Zob. B. Kita, Obraz(y) u Godarda, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, dz. cyt., 
s. 150.

14 Tamże, s. 155.
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Sztuka współczesna w różnorodności mediów, którymi się posługuje, stanowi nie 
lada orzech do zgryzienia. Jest jednak kilka rzeczy, które mogą pomóc w podnosze-
niu kompetencji w zakresie sztuki. Po pierwsze obcowanie z dziełami. Tak, to nie-
mal jak sianie ziarna, które kiedyś wyda plon. Nawet jeśli nie rozumiemy sztuki, to 
wątpliwość, która się w nas pojawia także jest po coś. Sztuka współczesna zostawia 
widzowi przestrzeń do konsumpcji. Z tego właśnie powodu podczas wystaw i imprez 
organizowane są także imprezy towarzyszące. Oprowadzania kuratorskie czy różne-
go rodzaju odczyty i prelekcje. Chciejmy skorzystać z dodatkowej możliwości zbliże-
nia się do istoty dzieła. Nie rezygnujmy z takich możliwości. Planując wyjazd, urlop 
czy wycieczkę chciejmy sprawdzić nie tylko gdzie można dobrze zjeść, ale co i gdzie 
zobaczyć. Jeśli wykażemy odrobinę zainteresowania, to nagle okaże się, że ocieramy 
się o dzieła wybitnych twórców w oryginale.

Nie dajmy się zamknąć w wirtualny świat. Oglądanie na ekranie komputera ma się 
nijak do obcowania z dziełem na żywo. Mam nadzieję, że w tej chwili niejeden czy-
telnik powie „sprawdzam”. Warto bezpośrednio spotykać się ze sztuką. Oczywiście 
nie zawsze za pierwszym razem udaje się nawiązać z nią kontakt. To może przyjść 
później. Ale warto próbować trud poznawania dzieł artystycznych. Szczególnie, 
że współczesny świat daje wiele możliwości, by zaznajamiać się ze sztuką ,,twarzą 
w twarz”. Oto kilka przykładów. Bardzo ciekawą inicjatywę napotkałem na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Powstał tam Uniwersytet Otwarty. Rok podzielony jest na trzy 
trymestry i w każdym ma bogatą ofertę kursów z różnych dziedzin. Miałem przy-
jemność uczestniczyć w kilku z nich. Spośród nich warto wymienić Spacery po Sztuce. 
Polegało to na zbiorowym odwiedzaniu galerii i miejsc prezentujących wystawy. Spa-
cery aranżował dr Iwo Zmyślony, zapraszając autorów i kuratorów do rozmów.

W 2016 roku podczas wizyty w Chicago odwiedziłem bardzo wiele mniejszych 
i większych galerii na czele z Muzeum Sztuki Współczesnej. W muzeum Historycz-
nym zobaczyłem wystawę Vivian Maier, co w późniejszym czasie przy wielu stara-
niach dobrych ludzi zaowocowało sprowadzeniem do Tarnowa wystawy In her own 
hands15. Wydarzenie było jedynym w Polsce, więc nie dziwi fakt, że odwiedzali nas 
ludzie z całego kraju. Wystawę można było oglądać za darmo, ale jak dopytuję ludzi 
interesujących się fotografią to spora ich część nie skorzystała z możliwości jej zoba-
czenia. Bardzo wartościowym doznaniem dla mnie był wyjazd na największe targi 
sztuki do Bazylei. Można było tam zobaczyć dzieła najlepszych twórców. 

Oczywiście, ktoś może powiedzieć: za daleko. Warszawa, Paryż, Bazylea, Chicago. 
Jednak, jeśli nie chce się podjąć wyzwania obcowania ze sztuką, może się okazać, że 
wydarzenie we własnym mieście też będzie zbyt odległe. A przecież w bliższej lub 
dalszej okolicy dzieją się ważne rzeczy związane z kulturą. Twórcy i organizatorzy 

15 http://old.csm.tarnow.pl/aktualnosci,1127,vivian-maier---in-her-own-hands.html [15.10.2019].
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nie robią tego tylko dla sztuki. Widz i odbiorca jest szalenie istotny. Uważam nawet, 
że najważniejszy. Oto kilka przykładów przestrzeni dających możliwość obcowania 
ze sztuką w Tarnowie, mieście gdzie mieszkam. Działa tutaj kilka instytucji, fun-
dacji i stowarzyszeń, które oferują dość sporą ilość atrakcji kulturalnych. Jest Biu-
ro Wystaw Artystycznych, Tarnowskie Centrum Kultury, Centrum Sztuki Mościce, 
Galeria Bema 20, Galeria Hortar. Są restauracje takie jak Stara Łaźnia, które poza 
serwowaniem posiłków zajmują się szeroko rozumianą kulturą organizując wystawy 
i wernisaże. Są kawiarnie, gdzie poza wybraniem czegoś z menu można sięgnąć do 
biblioteczki jak w Cafe Tramwaj. Są wreszcie różne stowarzyszenia, które starają się 
proponować różne działania związane z kulturą. Dzieje się w naszym mieście całkiem 
sporo, do tego stopnia, że zdarzają się momenty gdy w jednym czasie jest kilka pro-
pozycji. Zatem odbiorca może decydować co wybrać. Oczywiście wszystko to wymaga 
czasu. Jednak jest to znakomita inwestycja w siebie. I jest to bardzo dobra okazja, by 
spróbować ,,ugryźć” sztukę współczesną, chłonąć ją, poznawać, a może i rozumieć.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zarys problemu rozumienia sztuki współczesnej. Punk-
tem odniesienia są dylematy artysty wizualnego będące autorefleksją. Autor wskazu-
je praktyczną drogę kierującą czytelnika do rozwiązania powyższego problemu.
Słowa kluczowe: sztuka współczesna, krytyka, sztuka, fotografia

Summary
The article presents an outline of the problem of understanding contemporary art. 
The visual artist’s dilemmas are self-reflection. The author indicates a practical route 
directing the reader to solve the above problem.
Keywords: contemporary art, art criticism, modern art, art, writing
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Marta Kaczor
Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Spotkanie ze szkołą – spotkanie z ludźmi,  
spotkanie z nauką. Zespół Szkół Technicznych 
im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Patron Zespołu Szkół Technicznych – Ignacy Mościcki
Dzielnica miasta Tarnowa Mościce zawdzięcza powstanie i  swoją nazwę Ignacemu 
Mościckiemu1. Z jego inicjatywy na terenie dwóch podtarnowskich wsi Świerczkowa 
i Dąbrówki Infułackiej w roku 1927 rozpoczęto budowę Państwowej Fabryki Związ-
ków Azotowych i osiedla dla pracowników. Ignacy Mościcki był wówczas prezyden-
tem Rzeczpospolitej Polskiej. Jako ważny polityk i głowa państwa miał znaczący głos 
w sprawach istotnych dla rozwoju i przyszłości Polski. Mógł więc w praktyce zrealizo-
wać ideę, o której marzył od wielu lat – ideę rozwoju przemysłu chemicznego i budo-
wy nowoczesnej fabryki związków azotowych. Choć w Chorzowie istniała wówczas 
Państwowa Fabryka Związków Azotowych, Mościcki zdawał sobie sprawę jak istotne 
dla podniesienia kultury rolnictwa w środkowej Polsce jest powstanie w centrum kra-
ju podobnego zakładu produkującego nawozy azotowe. Wiedział również, że podjęcie 
realizacji tak ambitnego planu jest możliwe, ponieważ w 1922 roku wraz z zaledwie 
kilkoma współpracownikami musiał poradzić sobie i  zrobił to z  sukcesem, z  uru-
chomieniem fabryki chemicznej w Chorzowie. Niemcy, którzy w wyniku plebiscytu 
utracili miasto na rzecz Polski, zrobili co w ich mocy, by utrudnić działania nowym 
polskim właścicielom zakładu. Wywieźli więc dokumentację techniczną, zapasy su-
rowców; inżynierowie i technicy odmówili współpracy z Polakami. A jednak już po 
kilku miesiącach ciężkiej pracy fabryka chemiczna zarządzana przez polskich inży-
nierów i dyrektora Mościckiego osiągnęła poziom produkcji niemieckiej. Taki sukces 
był możliwy dzięki ich zaangażowaniu, energii, determinacji i wiedzy.

Warto pamiętać, że Ignacy Mościcki nie zawsze był mężem stanu. Choć w działal-
ność polityczną zaangażował się już jako młody człowiek i polityka miała znaczący 
wpływ na jego losy, nie tylko ona go fascynowała. Ważną częścią życia przyszłego 

1 Na temat postaci Mościckiego zob. S. M. Brzozowski, T. Jędruszczak, Mościcki Ignacy (1867–1946), 
„Polski Słownik Biograficzny” 1977, t. XXII/1, z. 92, s. 143–148; K. Kabzińska, Ignacy Mościcki, „Prze-
mysł Chemiczny” 1996, z. 10, s. 390–392. Na temat historii Mościc zob. http://www.moscicetpm.org/
index.php?id=moscice [10.11.2019].
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prezydenta była nauka.2Na politechnice w Rydze ukończył wydział chemii technicz-
nej, a  później rozwijał naukowy talent w  szwajcarskim Fryburgu. Na tamtejszym 
uniwersytecie poświęcił się przeprowadzaniu doświadczeń z  azotem, opracowując 
metodę uzyskiwania kwasu azotowego z powietrza i konstruując aparaturę do jego 
produkcji. Opatentowane wynalazki z dziedziny napięć elektrycznych umocniły na-
ukową renomę Mościckiego3. Był sławny, a wykorzystanie jego odkryć w przemyśle 
gwarantowało powodzenie finansowe. Jednak nie pozostał w Szwajcarii, opuścił Fry-
burg i wraz z rodziną wyjechał do Lwowa. Był rok 1912. Senat Politechniki Lwowskiej 
złożył profesorowi Mościckiemu propozycję objęcia katedry elektrochemii i chemii 
fizycznej. Profesor głęboko wierzył, że Polska wkrótce odzyska niepodległość i będzie 
potrzebowała starannie wykształconych obywateli, dlatego rozpoczął pracę na lwow-
skiej uczelni. Prowadził wykłady, uczył młodych ludzi, stworzył pierwszy we Lwowie 
instytut naukowo-badawczy zajmujący się problematyką naftową. To właśnie jego 
studenci i współpracownicy w wolnym już kraju będą wraz z profesorem Ignacym 
Mościckim tworzyć polski przemysł chemiczny.

2 Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą z archiwum ZST.
3 Zob. L. Suchowiak, W. Świętosławski, L. Wasilewski, Profesor Ignacy Mościcki. Życie i działalność na 

polu nauki i techniki, Warszawa 1934; W. Lampe, Zarys historii chemii w Polsce, Kraków, 1948, s. 21–22.

Ignacy Mościcki – patron Zespołu Szkół Technicznych2



Spotkanie ze szkołą – spotkanie z ludźmi, spotkanie z nauką. ZST w Tarnowie 129

Istotną rolę w tej gałęzi przemysłu odegrał Tarnów. 18 stycznia 1930 roku prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki zjawił się w Tarnowie, by wziąć udział 
w uroczystości otwarcia Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Miasto nazwa-
ło nową dzielnicę na cześć głowy państwa Mościcami. Po poświęceniu fabryki miało 
miejsce uroczyste wejście na jej teren przedstawicieli wszystkich władz rządowych, 
wojewódzkich i miejskich przez bramę ozdobioną orłami i kłosami zbóż, symboli-
zującymi przyszłe plony uzyskane przy udziale nawożenia i  stosowania nawozów 
sztucznych w tym zakładzie produkowanych. Nie była to ostatnia wizyta prezyden-
ta w Tarnowie. Po latach w swojej Autobiografii Mościcki wspominał: „Odwiedzałem 
chętnie Mościce, bo za każdym razem miałem możność zwiedzania nowych części, 
rozbudowującej się bezustannie wytwórni.”4 Mościce były znakiem rozwijającej się 
nowoczesności.

Początki i historia Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego
Fabryka w Mościcach potrzebowała oprócz inżynierów i kadry technicznej wykwa-
lifikowanych robotników, majstrów, laborantów, dlatego już od 1931 organizowano 
dla nich kursy zawodowe, na których kształciło się każdego roku wielu pracowników. 
Wkrótce pomyślano więc o utworzeniu szkoły rzemieślniczej. Przy zbiegu ulic Lipo-
wej i Topolowej do drewnianego budynku administracji fabryki zaczęła przychodzić 
na lekcje młodzież pracująca w zakładzie, a po II wojnie światowej wszyscy, którzy 
chcieli uczyć się najpierw w Prywatnym Męskim Gimnazjum Mechanicznym, Elek-
trycznym i  Chemicznym ZFZA, później w  Trzyletniej Mechanicznej, Elektrycznej 
i Chemicznej Szkole Przemysłowej P.F.Z.A. w Mościcach. Przez cztery pierwsze po-
wojenne lata szkoła nadal mieściła się w niewielkim budynku administracji fabryki, 
wynajmowała też sale w miejscowej szkole powszechnej. Ale już w 1949 roku mło-
dzież i nauczyciele przekroczyli progi nowego budynku i zaczęli naukę w przestron-
nych salach oraz dobrze wyposażonych, dzięki Zakładom Azotowym, pracowniach.

W  ciągu kolejnych lat zmieniały się nazwy szkoły, ale niezmienne pozostawały 
jej związki z Zakładami Azotowymi, główne kierunki i wysoki poziom kształcenia. 
Z  biegiem czasu powstawały nowe laboratoria chemiczne, pracownie elektryczne, 
pomiarów i  automatyki, językowe. Wybudowano aulę, salę gimnastyczną, boisko, 
a w 1988 roku nowy budynek, w którym urządzono pracownie techniczne. Techni-
kum niezmiennie przez dziesięciolecia cieszyło się renomą w Tarnowie i sąsiadują-
cych z miastem powiatach (w latach sześćdziesiątych o jedno miejsce w klasie ubie-
gało się 5–6 osób).

4 I. Mościcki, Autobiografia, Warszawa 1993. Zob. też: http://tradycja.zst.tarnow.pl/strony/moscicki.
html [06.11.2019].
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Na życie szkoły podobnie jak całego społeczeństwa wpływała historia. W  latach 
50. wychowanie młodzieży poddano zabiegom ideologizacji, odbywały się apele, uro-
czystości ku czci rewolucji październikowej, czyny społeczne, założono koło Związ-
ku Młodzieży Socjalistycznej. Kronikarz szkolny pisał patetycznie, pełen socjali-
stycznego zapału: „My, młodzież, doceniając doniosłość Rewolucji Październikowej, 
w realizacji Planu 6-letniego w ramach czynu społecznego wykonaliśmy w ciągu br. 
2387  junakodniówek zamiast 1500 zobowiązanych. Zobowiązujemy się uroczyście 
w dniu dzisiejszym, tj. 7 XI 1950 jako w 33 rocznicę Rewolucji Październikowej wytę-
żyć wszystkie siły nad podniesieniem wydajności pracy, jak też wyszkolić się na peł-
nowartościowych obywateli”5. Również w następnej dekadzie socjalistyczne państwo 
chciało mieć kontrolę nad prywatnym czasem młodzieży, przywiązywało więc ogrom-
ną wagę do pozalekcyjnych zajęć. W szkole działało wówczas 16 różnych zespołów 
i kół zainteresowań, duży zespół muzyczny, orkiestra. Technikum Chemiczne tak jak 
w latach pięćdziesiątych6 nadal osiągało świetne wyniki, uczniowie byli olimpijczyka-
mi różnych przedmiotów: fizyki, chemii, wiedzy technicznej, wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym. Goście, którzy odwiedzili Technikum Chemiczne w 1966, by wziąć 

5 Kronika szkolna, rok 1950. W innym miejscu z dumą donosił: „Znakiem czasu są też odwiedziny 
gości zagranicznych z bratnich krajów demokracji ludowej: Węgrów, Jugosłowian, Kubańczyków.”

6 „Gazeta Krakowska” 29 września 1959 r. pisała o szkole: „Technikum należy do jednych z najlep-
szych w Polsce.”

Profesor K. Abratowski i szkolna orkiestra – lata 60. XX wieku
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udział w uroczystości przekazania sztandaru ufundowanego przez Zakłady Azotowe, 
w przemówieniach podkreślali, jak wielu absolwentów szkoły można odnaleźć wśród 
pracowników wyższych uczelni, działaczy społecznych, wojskowych, kierowników za-
kładów przemysłowych.

W 1975 roku Technikum Chemiczne wzbogaciło się o nową halę sportowej odda-
ną na użytek tarnowskiej młodzieży, nie tylko szkół zawodowych, ale całej dzielnicy 
i miasta. Fakt ten zbieg się z przyznaniem tytułu najbardziej usportowionej szkoły 
w powiecie.

Po raz kolejny, w roku 1982, zmieniono nazwę szkoły i jej strukturę na Zespół Szkół 
Technicznych Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego. Dzięki osiągnięciom 
uczniów i organizacji wielu ciekawych zajęć pozalekcyjnych szkoła jako jedyna w wo-
jewództwie została przyjęta do Klubu Otwartych Szkół i Klubu Przodujących Szkół. 
O  sukcesie szkoły stanowili uczniowie i  nauczyciele, którzy potrafili wykorzystać 
zdolności i potencjał młodzieży. Pedagodzy dali świetną lekcję obywatelskiej aktyw-
ności, odwagi i godności jesienią 1980 roku, zakładając Związek Nauczycielski NSZZ 
„Solidarność”.

Polska po okresie stanu wojennego i marazmu lat 80. odzyskała niepodległość. Na-
deszły nowe czasy, w kraju i w szkołach zmieniano gwałtownie rzeczywistość. Już na 
początku lat 90. nauczyciele angażowali uczniów w działania, które miały kształcić 
wrażliwość, wprowadzać w świat wartości dotychczas pomijanych. Organizowali Ty-
dzień ekologiczny w szkole, Szkolne Dni Kultury. Młodzież przygotowywała wydarzenia 
lub brała w nich udział, spotykała się z działaczami społecznymi, podróżnikami, ludź-
mi kultury. Uczniowie ZST zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, w konkursie 
Technik 2005, a w konkursie Tarnowskiego Oddziału Elektryków Polskich prace ma-
turzystów zdobywały najwyższe miejsca.

Zespół Szkół Technicznych prowadzony od 2005  roku przez dyrektora Krzysz-
tofa Kołacińskiego podejmował wiele ważnych działań i  realizował kolejne projek-
ty – wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolski XXIII finał Wiedzy 
Technicznej, Erasmus, Leonardo, Diversity, Eduscience. Rozpoczął współpracę z fir-
mami: obok głównego partnera Grupy Azoty S. A. pojawiły się inne podmioty – Gaz 
System S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Wsparcie, Firma Satel, ASTOR, Za-
kłady Mechaniczne „Tarnów” S. A. Jako partnerzy naukowi i edukacyjni ze szkołą 
nawiązały kontakty – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Politechni-
ka Rzeszowska, Zespół Szkół Technicznych w Puławach, Centrum Kształcenia Tech-
nicznego w Veszprem. Szkołę zaczęły również wspierać stowarzyszenia i organizacje 
techniczne: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Fundacja im. 
Ignacego Mościckiego.
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4  czerwca 2001  roku odbyły się uroczystości związane z  nadaniem Zespołowi 
Szkół Technicznych imienia Ignacego Mościckiego. Wybór na patrona Prezydenta II 
RP, a jednocześnie wybitnego naukowca, wynalazcy, wspierającego i organizującego 
wielkie przedsięwzięcia przemysłowe, które przyczyniły się do rozwoju kraju i Tarno-
wa oraz były początkiem historii Mościc – wydał się społeczności szkoły związanej od 
początku swojego istnienia z Fabryką – oczywistym. Tablica z wizerunkiem Ignacego 
Mościckiego umieszczona w głównym gmachu ZST przy ul. Kwiatkowskiego 17 przy-
pomina mieszkańcom Tarnowa postać fundamentalną dla powstania ważnej dzielni-
cy miasta.

Zespół Szkół Technicznych – dziś
Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego zajmuje niezmiennie od dzie-
sięcioleci wysoką pozycję wśród szkół technicznych regionu tarnowskiego, lokując się 
wg rankingów tygodnika „Perspektywy” w pierwszej dwusetce techników w Polsce. 
Uczniowie co roku uzyskują wysokie wyniki z  egzaminów maturalnych i  zawodo-
wych. Szkoła kształci w zawodach: technik technologii chemicznej, technik analityk, 
technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik 
fotografii i multimediów.

Renoma szkoły, jej pozycja w środowisku budowana jest dzięki nauczycielom, z któ-
rych część to pracownicy firm i wyższych uczelni; dzięki współpracy z pracodawca-

Budynek główny ZST przy ulicy Kwiatkowskiego
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mi – Grupą Azoty S.A., uczelniami wyższymi – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Tarnowie, Politechniką Rzeszowską, z organizacjami naukowo-technicznymi – Na-
czelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzysze-
niem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Partnerzy wpierają szkołę, 
wyposażając ją w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie na wysokim pozio-
mie, wspierają patronatem naukowym, zapewniając uczniom kontakt z najnowszymi 
informacjami technicznymi, prowadząc zajęcia wykraczające poza program, rozwija-
jące zainteresowania techniczne, poszerzające horyzonty zawodowe.

W Zespole Szkół Technicznych młodzież uczy się nie tylko na lekcjach, zajęciach, 
wykładach. Szkoła organizuje cykliczne wydarzenia, rozbudzające zainteresowania 
i  inspirujące do pogłębiania wiedzy. Podczas Dni Techniki ZST zaproszone firmy 
przedstawiają najnowsze rozwiązania techniczne mające zastosowania w  różnych 
dziedzinach życia; uczniowie natomiast mogą się wówczas pochwalić swoimi osią-
gnięciami, prezentują własne pomysły i rozwiązania techniczne. Motto Dni Techni-
ki – „Od Technika do Inżyniera” – wyznacza drogę wielu uczniom ZST. Rozwój zawo-
dowy gwarantują wyjazdy na dwutygodniowe praktyki do Portugalii, Hiszpanii, na 
Węgry w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy projektu pracują w nowoczesnych 
firmach, uczą się i zdobywają doświadczenie na europejskim rynku pracy.

Równie ważne, jak staranne wykształcenie przyszłych techników, jest rozwijanie 
i wspieranie ich pasji i zainteresowań, które są różnorodne.

Tablica poświęcona patronowi szkoły w holu wejściowym
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Utalentowani muzycznie i wokalnie technicy mają do dyspozycji scenę auli i wystę-
pują podczas organizowanych kilka razy w roku przez Samorząd szkolny koncertów 
charytatywnych, mikołajkowych, świątecznych. Na tej samej scenie swoje możliwości 
pokazują w przedstawieniach i podczas gali aktorzy-amatorzy. Od 15 lat odbywają 
się gale wręczania nagród stylizowane na hollywoodzkie Oskary Ignasie. Statuetki 
przyznawane są w rozmaitych kategoriach (najczęściej niezwiązanych z nauką) barw-
nym postaciom ZST, uczniom, którzy zapisali się w historii szkoły. Scenariusz każdej 
kolejnej gali ma odmienną konwencję, oparty jest na innych motywach, zmieniają się 
kategorie, dopasowane do nagradzanych indywidualności.

Tradycją Zespołu Szkół Technicznych stały się organizowane od wielu lat Szkolne 
Dni Kultury. Przez cały tydzień stycznia lub lutego uczniowie wszystkich klas pre-
zentują pomysły, umiejętności, wiedzę z rozmaitych dziedzin, uczestniczą w popu-
larnonaukowych i kulturalnych wydarzeniach. Są to sesje polonistyczne prezentujące 
sylwetki i  twórczość pisarzy; konkursy literackie, filmowe, matematyczne, wiedzy 
o anglojęzycznych i niemieckojęzycznych krajach, quizy sportowe, gry ekonomiczne, 
spotkania z podróżnikami. Jeden dzień Szkolnych Dni Kultury poświęcony jest zawsze 
kulturze krajów Unii Europejskiej. Uczniowie klas pierwszych (a także chętni spośród 
klas starszych) przygotowują stoiska kulinarne, na których można częstować się po-
trawami, poznając nazwy, smaki, kształty, zapachy kuchni prezentowanych krajów. 
W drugiej części spotkania wyświetlane są prezentacje multimedialne opowiadające 
o państwach Wspólnoty.

Technicy analitycy i technolodzy chemiczni odbywają praktyki zawodowe między innymi w Grupie Azoty S.A.
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Bliskie spotkania z chemią to kolejne wydarzenie odbywające się w ramach Szkol-
nych Dni Kultury. Uczestnicy tej popularnonaukowej sesji oglądają efektowne pokazy 
chemiczne przygotowane przez uczniów techników analityków i  techników tech-
nologii chemicznej, słuchają wykładów zaproszonych gości między innymi z Grupy 
Azoty S.A. i PWSZ w Tarnowie. Mają szczególną okazję, by poznać fascynujący świat 
chemii i wpływ zjawisk chemicznych na życie codzienne. Energetyka wiatrowa, tech-
nologia materiałów, ekologia, smog, zanieczyszczenia wody, wykorzystanie związ-
ku fluoru w  medycynie  – to przykłady tematów omawianych w  zajmujący sposób 
podczas Bliskich spotkań z chemią. Wstrząśnięty błękit, Zegar jodowy, Duch w kolbie, 
Chemiczne jojo i Wielka piana – już same nazwy doświadczeń chemicznych prezento-
wanych przez uczniów zaciekawiają i wprowadzają laików w naukową rzeczywistość. 
Tydzień kultury to również spotkania na koncertach, kolejna sposobność zaprezen-
towania talentów muzycznych.

Dużym zainteresowaniem uczniów ZST cieszy się sport, w szkole uprawia się z suk-
cesem różne dyscypliny. Złote medale i mistrzowskie tytuły przywozili wielokrotnie 
z międzyszkolnych rozgrywek wojewódzkich koszykarze. Piłka siatkowa należy do 
najchętniej uprawianych gier zespołowych przez uczniów, ale także nauczycieli ZST. 
Szkoła organizuje Mistrzostwa ZST dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej, Turniej 
im. Józefa Urbaniaka, a reprezentacje uczestniczą w Licealiadzie, w Memoriale im. 
Stanisława Jedlińskiego, w okolicznościowych zawodach organizowanych przez Mło-
dzieżową Radę Miasta Tarnowa. Uczniowie ZST wielokrotnie zdobywali trofea w tur-

Aula ZST – tu odbywają się wszystkie uroczystości, koncerty, sesje naukowe
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niejach piłki ręcznej organizowanych w  Tarnowie i  województwie. Wielu naszych 
uczniów zostało później zawodnikami klubów sportowych w Tarnowie i w Polsce. Mi-
strzostwa Tarnowa w piłce nożnej uczniowie ZST wygrywają regularnie zarówno na 
boiskach trawiastych jak i w rozgrywkach halowej piłki nożnej (I miejsce: 2002, 2006, 
2010, 2015; II miejsce: 2004, 2005, 2011, 2013). Wielokrotnie tytuł mistrza Tarnowa 
lub srebrne medale zdobywali też biegacze i skoczkowie w dal. Efekty przynosi decy-
zja włączenia do zajęć klas drugich nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia dodatkowe 
dla uczniów pływających dobrze i bardzo dobrze pozwalają wyłonić reprezentantów 
na zawody międzyszkolne. Nieprzerwanie od początku rozgrywania takich zawodów 
nasi uczniowie zdobywają medale w pływaniu sztafetowym i indywidualnym. Wielu 
uczniów sędziuje zawody organizowane przez Polski Związek Pływacki, wielu pracu-
je podczas wakacji w charakterze ratowników na pływalniach i kąpieliskach. Wśród 
uprawianych sportów ważne miejsce zajmują także szachy. Wielu uczniów bierze 
udział w rozgrywkach organizowanych przez nauczycieli w szkole. Zainteresowanie 
sportem i zaangażowanie w różne dyscypliny przynosi wyniki. Tylko w I semestrze 
roku szkolnego 2019/2020  z  medalami z  Mistrzostw Tarnowa wrócili lekkoatleci, 
przełajowcy, z Mistrzostw Tarnowa w koszykówce 3x3 koszykarze, którzy zajęli też 
miejsce na podium w turnieju organizowanym dla szkół ponadpodstawowych przez 
krakowski AZS, koszykarki uplasowały się na 5 miejscu wśród piętnastu najlepszych 
drużyn Tarnowa, z tarczą z Licealiady wróciły też dwie drużyny szachowe.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
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Zainteresowanie aktywnością fizyczną przejawia się także uczestnictwem w raj-
dach. Organizuje je jesienią i  wiosną Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł”; 
w zimie jego członkowie i sympatycy wyjeżdżają na narty, a w lecie w góry na obo-
zy wędrowne. W  wielu imprezach organizowanych przez Klub mogą uczestniczyć 
niezrzeszeni uczniowie szkoły – w Jesiennym Rajdzie Górskim „Tramp”, majowym 
Szkolnym Rajdzie Górskim ZST czy w Szkolnych Dniach Turystyki. Duża część absol-
wentów, już jako studenci, osoby pracujące, wraz z  rodzinami wędrują po górach. 
Jednym z ważnych wydarzeń, w prawie ćwierćwiecznej historii Klubu, jest zdobycie 
przez członka „Wehikułu”  – absolwenta ZST z  roku 2012  – Tomasza Jaśkiewicza, 
29 września 2015 roku najwyższego szczytu Karpat.

Wiele projektów realizowanych w szkole zachęca do działania dla dobra innych, 
włączania się w akcje charytatywne, ekologiczne, wolontariat. Szkoła współpracuje 
z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami: z Polskim Czerwonym Krzyżem (Ho-
norowi Dawcy Krwi), Tarnowskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier, Towarzystwem 
Przyjaciół Mościc, Caritasem.

Uczniowie ZST aktywnie interesują się także ekologią. Szkolny Klub Eko – istnie-
je od wielu lat, lecz teraz, w obliczu klimatycznego kryzysu, jego działania nabrały 
szczególnego znaczenia. Od początku swojego istnienia angażował (i nadal angażu-
je) uczniów w działania na rzecz zwierząt i przyrody, uczył (i nadal uczy) wrażliwo-
ści i  refleksji nad każdym działaniem. Klub Eko włącza młodzież w akcje na rzecz 

Zajęcia w pracowni elektrycznej
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zwierząt (uczniowie zbierają karmę dla tarnowskiego Azylu, kwestują), organizuje 
spotkania edukacyjne z działaczami na rzecz praw zwierząt, aranżuje akcje sadzenia 
drzew, buduje budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy; uczy, jak żyć i postępować, by nie 
szkodzić środowisku i chronić przyrodę, namawia do uczestnictwa w ekologicznych 
konkursach. W pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele 
w ramach akcji Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu biorą udział w kon-
kursie Tour de ZST na największą liczbę kilometrów pokonanych na rowerze lub pie-
chotą. Ci, którzy wybierają we wrześniu ekologiczną komunikację mogą też uczestni-
czyć w konkursie But w drodze, fotografując swoją drogę do szkoły, sklepu, na trening.

Ważnym aspektem aktywności uczniów jest działalność dobroczynna. Młodzież 
działająca w Szkolnym Kole Caritas organizuje kiermasze charytatywne, w ciągu ca-
łego roku odwiedza chorych na oddziale opieki paliatywnej w Mościckim Centrum 
Medycznym, a  w  okresie świątecznym wystawia inscenizacje, zbiera pieniądze na 
Szlachetną Paczkę, współorganizuje misyjne koncerty. Około 120 litrów krwi każde-
go roku oddają uczniowie ZST będący członkami Szkolnego Koła HDK. To wynik re-
gularnych wspólnych wyjść krwiodawców do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
oraz udział w kampanii Drugie życie czy akcjach charytatywnych Szkolna Wampiriada, 
Oddaję krew potrzebującym. Młodzież ZST uczestniczy w szkoleniach prozdrowotnych 
i kursach pierwszej pomocy, które organizuje Szkolne Koło PCK. Od dwudziestu lat 

Najnowsza pracownia elektroniczna wyposażona przez firmę Satel
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z dużym powodzeniem bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK oraz 
Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Wszystkie te działania wpisują się w misję uczenia młodzieży, jednocześnie akty-
wizują szkolne środowisko. ZST tętni życiem. Na auli i szkolnych korytarzach często 
odbywają się akcje, spotkania, wydarzenia, które uczą i bawią jednocześnie, zapra-
szają do współuczestnictwa i  tworzą klimat ciekawego i  przyjaznego miejsca. ZST 
buduje swoimi działaniami przestrzeń świadomości społecznej – do najważniejszych 
zaliczyć należy promowanie kampanii przeciwko przemocy domowej Biała Wstążka 
czy obchody Światowego Dnia Walki z AIDS, a także inicjatywy propagujące postawy 
patriotyczne, jak chociażby koncert upamiętniający odzyskanie przez Tarnów, jako 
pierwsze miasto w Polsce, niepodległości w 1918 r.

Akcje społeczne i charytatywne to od dawna domena Szkoły. ZST promuje także 
wśród swoich uczniów czytelnictwo. Istotną rolę odgrywa w tym szkolna biblioteka, 
organizująca wyjazdy na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, jak i wewnątrz-
szkolne akcje zachęcające do czytania książek. Na internetowej stronie szkoły można 
znaleźć rekomendacje czytelnicze nauczycieli, a w ostatnim dniu nauki przed Bożym 
Narodzeniem w ramach akcji Książka pod choinkę podczas lekcji nauczyciele czytają 
fragmenty książek, które uważają za interesujące.

O tym, co ciekawego dzieje się w szkole, o ludziach, którzy ją tworzą, o kulturze 
i historii opowiadają redaktorzy gazetki szkolnej, noszącej tytuł „Technika”. Każdego 
roku do grona młodych dziennikarzy dołączają uczniowie klas pierwszych.

Pierwszoklasiści włączają się szybko w życie szkoły, ponieważ już na początku roku 
uczniowie klas starszych prezentują wszystkie rodzaje zajęć pozalekcyjnych, w któ-
re można się zaangażować. Integracji służą też inne działania: konkurs na logo klas 
pierwszych, które uczniowie wykonują wspólnie, ślubowanie, wycieczki po Tarnowie.

Starania, by budować dobre relacje, rozwijać talenty, wprowadzać w świat kultury, 
nauki, utrzymywać wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, sprawiają, że 
wielu byłych uczniów nadal życzliwie interesuje się szkołą. Czas w niej spędzony uwa-
żają za ważną część swojego życia. Dlatego, by dać możliwość działania sympatykom 
szkoły, w 2015r. powołano Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół 
Technicznych, jego celem jest promowanie tradycji, osiągnięć szkoły, dbanie o jej pre-
stiż. Spotkania przyjaznych szkole ludzi z obecnymi uczniami na zajęciach Warsztaty 
z Mistrzem, na których byli uczniowie opowiadają o swoich pasjach i pracy, łączą prze-
szłość z teraźniejszością, integrują, pokazują, jak ważne są dobrze wykorzystane lata 
szkolne dla osiągania sukcesów. Są też okazją, by absolwenci7, wśród których znajdu-
ją się znani sportowcy, artyści, naukowcy, dziennikarze, politycy, działacze społeczni, 

7 Spis wszystkich absolwentów zawiera jubileuszowa publikacja poświęcona szkole. Zob. Wykaz absol-
wentów, [w:] 85 lat ZST, praca zbior., zespół red. D. Lis, M. Kaczor, P. Kalita, Tarnów 2016, s. 161–220.
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mogli podzielić się swoimi pasjami, dokonaniami z obecnymi uczniami podczas spo-
tkań, które łączą pokolenia ZST.

Zespół Szkół Technicznych to szkoła, w której tradycja, historia spotyka się z no-
woczesnością, w  której spotykają się ludzie, w  której spotkać można się z  nauką. 
Głównym celem szkoły jest kształcenie zawodowe przyszłych techników. Jednak re-
alizacja tego celu nie przekreśla innych ważnych dążeń. To przede wszystkim wspie-
ranie talentów, predyspozycji uczniów i wskazywanie im możliwości rozwoju.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia dzieje ZST w  Tarnowie, ukazując postać patrona szkoły, jego 
dokonania dla nauki oraz Tarnowa. Na tle historii i tradycji szkoły zostają zaprezen-
towane jej współczesne dokonania edukacyjne, popularyzujące naukę, aktywizujące 
młodzież do poszerzania wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań.
Słowa kluczowe: szkolnictwo, nauka, rozpowszechnianie wiedzy, historia

Summary
The article presents the history of ZST in Tarnów, showing the figure of the school’s 
patron, his achievements for science and Tarnów. Against the background of the hi-
story and tradition of the school, its contemporary educational achievements are 
presented, popularizing science, activating young people to broaden their knowled-
ge, skills and interests.
Keywords: education, science, dissemination of knowledge, history
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Toksyczność spalin silników z zapłonem 
samoczynnym – warunki pomiaru, kryteria oceny 
w świetle przepisów obowiązujących na stacji 
kontroli pojazdów. Główne trendy rozwojowe 
mające wpływ na redukcję substancji szkodliwych 
w spalinach pojazdów samochodowych

Jakość powietrza w Polsce należy do jednych z najgorszych w Europie. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia i Europejska Agencja Środowiska oszacowały liczbę śmiertelnych 
ofiar zanieczyszczeń powietrza na około 40 tysięcy osób rocznie1.

Do takiego stanu jakości powietrza przyczyniają się spaliny silników2. Wszystkie 
składniki spalin pochodzące z zupełnego spalania oleju napędowego są bezbarwne. 
O niewłaściwym przebiegu spalania świadczy emisja gazów o określonej barwie za-
leżnej od składu spalin. Spaliny zabarwiają się w  wyniku niecałkowitego spalania. 
Węgiel (w postaci sadzy), węglowodory i para wodna są końcowymi produktami spa-
lania. Sadza nie występuje w czystej postaci, ponieważ pochłania duże ilości węglo-
wodorów, stanowiąc toksyczny składnik spalin.

Głównymi toksynami3 w spalinach są:
−  tlenki azotu (Nox) – azot w normalnych warunkach nie wchodzi w reakcje che-

miczne z pozostałymi gazami atmosferycznymi jednak po nagrzaniu do tempe-
ratury około 1100°C staje się gazem reaktywnym o dużym powinowactwie do 
tlenu – przez pojęcie tlenków azotu (NOX) rozumie się różne połączenia azotu 

1 Zob. http://gramwzielone.pl/nik-o-zanieczyszczeniu-powietrza-spalinami-samochodowymi 
[03.10.2019].

2 Na ten temat zob. m.in.: J. Merkisz, Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska naturalnego, Poznań 
1994; J. Merkisz , J. Pielecha, W. Gis, Badania emisji spalin pojazdów samochodowych podczas eksploatacji, 
„Combustion Engines Silniki Spalinowe” R. 48, SC1, s. 43–53; K. Kwiatkowski, B. Żółtowski, Silniki spa-
linowe źródłem szkodliwych składników spalin, „Diagnostyka” 2001, vol. 32, s. 71–76; A. Judzińska-Kło-
dawska, Analiza degradacji środowiska w aspekcie toksyczności spalin, „Autobusy” 2014, nr 6, s. 145–148.

3  Problematykę toksyczności spalin porusza T. Osipowicz, Analiza ekologicznych i  ekonomicznych 
parametrów roboczych silnika z  zapłonem samoczynnym pracującego na paliwach pochodzenia roślinnego, 
„Autobusy”2012, nr 5, s. 363–369.
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z tlenem tj. NO, NO2, N2O, N2O5. Tlenki azotu są jedną z głównych przyczyn po-
wstawania smogu oraz kwaśnych deszczy – przyczyniają się do rozbijania ozonu 
w atmosferze. Najgroźniejszy dla człowieka jest dwutlenek węgla NO2 i tlenek 
węgla NO;

−  cząstki stałe (PM) – wszystkie substancje znajdujące się w spalinach w stanie 
stałym lub ciekłym są szkodliwe ze względu na osadzanie się na nich związków 
siarki, azotu, metali ciężkich w tym ołowiu i węglowodorów. Wnikają do płuc, 
powodując choroby nowotworowe;

−  tlenek węgla (CO)  – jest gazem trującym, bezbarwnym, bezwonnym, który 
powstaje wskutek niedoboru tlenu podczas niecałkowitego spalania bogatej 
mieszanki. Łączy się z hemoglobiną, powodując niedotlenienie organizmu. Spa-
lanie bogatej mieszanki zawsze jest procesem niecałkowitym prowadzącym do 
powstawania dużych ilości tlenku węgla, dawki powyżej 600 ppm są śmiertelne;

−  węglowodory (HC) – niespalone lub częściowo spalone cząstki paliwa. Reagują 
z tlenem i związkami azotu, tworząc między innymi nadtlenki i aldechydy. Naj-
bardziej niebezpieczne są węglowodory nienasycone, które mogą powodować 
choroby nowotworowe.

W celu ograniczenia zawartości substancji szkodliwych w spalinach silnika o za-
płonie samoczynnym stosuje się między innymi filtry cząstek stałych i katalizatory. 
Filtr dobierany jest do pojazdu na podstawie pojemności skokowej silnika (pojemność 
filtra stanowi około 150–250% pojemności skokowej silnika). W czasie eksploatacji 
filtr zanieczyszcza się i z czasem wymaga regeneracji. Nadmierne zanieczyszczenie 
powoduje zaświecenie się w zestawie wskaźników kontrolki filtra, przeważnie idzie 
ono w parze z zapalaniem się również kontrolki MIL i przejściem silnika w awaryjny 
tryb prac. W ten sposób producent pojazdu zmusza kierowcę do odwiedzenia serwi-
su oraz kosztownej wymiany lub regeneracji filtra. Do diagnostyki wykorzystuje się 
pomiar różnicy ciśnień, temperatury i natężenia przepływu spalin przed i za filtrem.

Podstawowym zadaniem katalizatora jest zmniejszenie zawartości tlenku węgla 
i  węglowodorów oraz zmniejszenie emisji sadzy. Gdy silnik pracuje na biegu jało-
wym do komory spalania wtryskiwana jest niewielka dawka paliwa, tworzy się więc 
mieszanka uboga – w czasie jej spalania powstaje mało sadzy. Podczas zwiększania 
obciążenia układ wtryskowy podaje większą dawkę paliwa – powstaje mieszanka bo-
gata i wzrost zadymienia spalin powodujący nadmierne zużywanie się katalizatora. 
Monitorowanie skuteczności pracy katalizatora odbywa się za pomocą sond lambda 
(czujników tlenu w spalinach), jedna umieszczona jest przed, a druga za katalizato-
rem. Podczas diagnostyki przy użycia testera odczytuje i porównuje się ze sobą wy-
kresy ich pracy. Na podstawie odpowiedniej interpretacji wykresów można określić 
sprawność katalizatora.
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Emisja sadzy4 w spalinach silnika wysokoprężnego może wzrosnąć ponad granicz-
ne wartości w wyniku:

− niewłaściwego rozpylania oleju napędowego w komorze spalania;
− nieprawidłowej regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku;
− zużycia pompy wtryskowej, wtryskiwaczy itp.
Poziom zadymienia spalin można mierzyć przyrządami wykorzystującymi w swym 

działaniu następujące metody:
−  filtracyjna – pomiar tą metodą jest już rzadko stosowany i nie jest ona prze-

widziana jako urzędowa na stacji kontroli pojazdów. Polega na zassaniu przez 
urządzenie pomiarowe określonej ilości spalin z rury wydechowej pojazdu oraz 
przepuszczaniu ich przez bibułę filtracyjną. Stopień zadymienia ustalany jest na 
drodze pomiaru zmniejszenia przezroczystości bibuły filtracyjnej oraz porówna-
niu jej ze wzorcem;

−  metoda absorpcyjna-optyczna – urzędowa, przewidziana dziennikiem ustaw, 
stosowana na stacji kontroli pojazdów; polega na pomiarze stopnia pochłaniania 
światła przepuszczanego przez spaliny znajdujące się w komorze pomiarowej dy-
momierza.

Zasada działania dymomierza optycznego
Sonda o określonym przekroju wprowadzona do układu wydechowego badanego po-
jazdu pobiera część spalin z rury wydechowej, które są badane w komorze pomiaro-
wej o określonej długości. Na jednym końcu komory znajduje się źródło światła, na 
drugim fotodioda. Przepływające spaliny zawierające cząstki sadzy absorbują świa-
tło, co powoduje zmianę prądu płynącego w fotoelemencie. Pomiar zadymienia spalin 
poprzedza kontrola zerowania urządzenia. W czasie zerowania w komorze pomiaro-
wej musi znajdować się czyste powietrze.

Większość stosowanych dymomierzy optycznych posiada dwie skale liniową tj. 
stopnia pochłaniania światła Hartridge’a  (HRT) oraz logarytmiczną wycechowaną 
w jednostkach współczynnika pochłaniania światła k (m-1).

Pomiaru zadymienia spalin dokonuje diagnosta na stacji kontroli pojazdów pod-
czas okresowego badania pojazdu.

4 Zob. P. Bielaczyc, A. Szczotka, J. Woodburn, Analiza metod pomiarów emisji cząstek stałych w spa-
linach nowoczesnych samochodów, „Logistyka” 2015, nr 3, s. 365–376; M. Klimkiewicz, Sz. Pankowski, 
R. Mruk, K. Tucki, Porównanie emisji sadzy i tlenku azotu przez silnik zasilany olejem napędowym i rzepa-
kowym za pomocą modelowania w programie AVL FIRE, „Inżynieria Rolnicza. Agricultural Engineering” 
2013, z. 2 (143), t. 1, s. 143–154. Zob. też: https://warsztat.pl/artykuly/pomiar-zadymienia-spalin-sil-
nikow-o-zaplonie-samoczynnym-czesc-1,54810,bm9uZSE1NDgxMCEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6d-
GF0LnBsL2FydHlrdWx5L29zdGF0bmkvZGlhZ25vc3R5a2EvOQ [10.10.2019].
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Zakres i sposób przeprowadzania pomiaru określa Rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 
zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów do-
kumentów stosowanych przy tych badaniach (DzU z 2015 r. poz. 776 dział 4), z któ-
rego wynika, że warunki niezbędne do pomiaru zadymienia spalin, to:

−  pomiar powinien być dokonany dymomierzem optycznym wykorzystującym 
w działaniu zjawisko pochłaniania promieniowania widzialnego (światła) w gazach;

−  pomiaru zadymienia spalin nie powinno się dokonywać w warunkach atmosfe-
rycznych niekorzystnych w stopniu mogącym wpływać na wynik pomiaru;

−  temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5°C;
−  przy przeprowadzaniu pomiaru w pomieszczeniu zamkniętym należy zapewnić 

skuteczną wentylację stanowiska pomiarowego albo stosować indywidualne wy-
ciągi spalin o odpowiedniej wydajności;

−  pomiar zadymienia spalin polega na ustaleniu współczynnika absorpcji k (m-1);
−  jeżeli dymomierz jest wyposażony w  więcej niż jedną sondę pomiarową, przy 

pomiarze należy zastosować sondę o  średnicy odpowiedniej dla średnicy rury 
wydechowej badanego pojazdu.

Przed pomiarem pojazd należy odpowiednio przygotować:
−  układ wydechowy powinien być całkowicie szczelny aż do miejsca poboru spa-

lin, w przypadku utrudnionego dostępu do końcówki rury wydechowej lub gdy 
końcowy odcinek rury wydechowej nie jest prosty na długości niezbędnej do 
przeprowadzania prawidłowego pomiaru, dopuszcza się szczelne przedłużenie 
układu wydechowego, należy wówczas dokładnie odwzorować średnicę rury wy-
dechowej;

−  dźwignia zmiany biegów powinna być ustawiona w pozycji neutralnej;
−  hamulec postojowy badanego pojazdu powinien być włączony;
−  silnik powinien być nagrzany do normalnej temperatury pracy (min. 70°C dla 

oleju silnikowego, min. 80°C dla płynu chłodzącego);
−  przed pomiarem układ wydechowy powinien być przedmuchany przez kilkakrot-

ne naciśnięcie pedału przyspieszenia, a następnie przez pracę silnika przy pod-
wyższonej prędkości obrotowej w czasie około 1 minuty (operacja ta ma na celu 
oczyszczenie układu wydechowego z zalegającej w nim sadzy mogącej wpływać 
na wyniki pomiaru);

−  sonda dymomierza powinna być wprowadzona do rury wydechowej możliwie 
centrycznie, na głębokość co najmniej równą trzem średnicom wewnętrznym 
rury wydechowej;

−  przewody łączące sondę z dymomierzem powinny być oryginalne o tej samej dłu-
gości, bez ostrych zagięć mogących powodować zaleganie sadzy lub ograniczenie 
przepływu spalin.



Toksyczność spalin silników z zapłonem samoczynnym – warunki pomiaru, kryteria oceny… 145

Sposób przeprowadzenia pomiaru zadymienia zostaje opisany następująco:
−  podczas pracy silnika na biegu jałowym należy szybko, lecz niegwałtownie, na-

cisnąć pedał przyspieszenia, tak aby uzyskać pełny wydatek pompy wtryskowej;
−  pozycję pełnego wydatku należy utrzymać do momentu uzyskania przez silnik 

maksymalnej prędkości obrotowej i zadziałania regulatora obrotów, jednak nie 
krócej niż przez 1,5 sekundy;

−  zwolnić pedał przyspieszenia do uzyskania przez silnik prędkości biegu jałowego 
i powrotu wskazań dymomierza do odpowiadających jej wartości;

−  w przypadku silnika z pompą wtryskową bez automatycznej blokady urządzenia 
rozruchowego przyspieszanie rozpoczyna się od podwyższonej prędkości obro-
towej (800–900 min-1) w celu uniknięcia wtryskiwania dawki rozruchowej;

−  należy wykonać co najmniej trzy pomiary następujące po sobie, z tym że po każ-
dym pojedynczym pomiarze przerwa powinna wynosić około 15 sekund;

−  pod uwagę bierze się tylko te zmierzone wartości, które zostały uzyskane 
z trzech następujących po sobie pomiarów, nieróżniące się od siebie o więcej niż 
0,50 m-1 i nietworzące sekwencji malejącej;

−  jako wynik końcowy należy przyjąć średnią arytmetyczną z pomiarów z dokład-
nością do 0,01 m-1.

Dopuszcza się pomiar zadymienia spalin według skali procentowej Hartrid-
ge’a (HRT) i przeliczanie uzyskanych wartości na współczynnik „k“, zgodnie z tabe-
lą 1.

Niedopuszczalne jest, aby podczas pomiaru:
−  układ wydechowy był niekompletny lub nieszczelny aż do miejsca poboru spalin;
−  końcowa wartość pomiaru zadymienia spalin przekraczała dopuszczalne wielko-

ści k = 2,5 dla silnika wolnossącego, k=3,0 dla silnika turbodoładowanego oraz 
k = 1,5 dla samochodu zarejestrowanego po 30.06.2008 roku lub wartości okre-
ślonej na tabliczce znamionowej pojazdu.

Jeśli podczas badania technicznego diagnosta stwierdzi usterki istotne (UI) lub 
stwarzające zagrożenie (USZ) to ostatnie skutkują oprócz negatywnego wyniku ba-
dania zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i zakazem poruszania się po drodze (ta-
bela 2.).
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Tabela 1. 
Tabela zamiany jednostek skali procentowej Hartridge’a [HRT] 

na jednostki współczynnika k [m-1]

k % (HRT) k % (HRT) k % (HRT) k % (HRT) k % (HRT)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
0,02 1 0,55 21 1,23 41 2,19 61 3,86 81
0,05 2 0,58 22 1,27 42 2,25 62 3,99 82
0,07 3 0,61 23 1,31 43 2,31 63 4,12 83
0,09 4 0,64 24 1,35 44 2,38 64 4,26 84
0,12 5 0,67 25 1,39 45 2,44 65 4,41 85
0,14 6 0,70 26 1,43 46 2,51 66 4,57 86
0,17 7 0,73 27 1,48 47 2,58 67 4,74 87
0,19 8 0,76 28 1,52 48 2,65 68 4,93 88
0,22 9 0,80 29 1,57 49 2,72 69 5,13 89
0,25 10 0,83 30 1,61 50 2,80 70 5,35 90
0,27 11 0,88 31 1,66 51 2,88 71 5,60 91
0,30 12 0,90 32 1,71 52 2,96 72 5,87 92
0,32 13 0,95 33 1,76 53 3,04 73 6,18 93
0,35 14 0,97 34 1,81 54 3,13 74 6,54 94
0,38 15 1,00 35 1,86 55 3,22 75 6,97 95
0,41 16 1,04 36 1,91 56 3,32 76 7,49 96
0,43 17 1,07 37 1,96 57 3,42 77 8,15 97
0,46 18 1,11 38 2,02 58 3,52 78 9,10 98
0,49 19 1,15 39 2,07 59 3,63 79 10,71 99
0,52 20 1,19 40 2,13 60 3,74 80

Tabela 2. 
Wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek  
podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdów

UD UI USZ

8.2.2.2. Zadymienie 
spalin
Niniejszego 
wymagania nie 
stosuje się do 
pojazdów po 
raz pierwszy 
zarejestrowanych 
lub dopuszczonych 
do ruchu przed 1 
stycznia 1980 r.

Pomiaru emisji 
zanieczyszczeń 
gazowych 
dokonuje się 
zgodnie ze 
szczegółowym 
sposobem 
określonym 
w dziale IV 
załącznika.

a) W przypadku pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub dopuszczonych do 
ruchu po dniu określonym w wymaganiach 
rozporządzenia o warunkach technicznych 
poziom zadymienia przekracza poziom 
podany na tabliczce producenta umieszczonej 
w pojeździe.

X

b) Przekroczenie wartości emisji 
zanieczyszczeń gazowych, o których mowa 
w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

X

8.3. Inne pozycje związane z ochroną środowiska

8.3.1. Wycieki 
płynów

Kontrola 
organoleptyczna

Nadmierny wyciek dowolnego płynu, 
który może zagrażać środowisku lub 
bezpieczeństwu innych użytkowników drogi.

X X
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Od dłuższego czasu trendem w światowej motoryzacji jest dążenie do minimali-
zacji szkodliwego wpływu spalin na środowisko. W Europie przejawia się to uchwala-
niem dyrektyw wprowadzających coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin.

Tabela 3. 
Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych normach EURO dla samo-

chodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym

emisja EURO 1
[1993]

EURO 2
[1997]

EURO 3
[2001]

EURO 4
[2006]

EURO 5
[2011]

EURO 6
[2015]

CO [g/km] 2,72 1 0,64 0,5 0,5 0,5

HC [g/km] - - - - - -

NOx [g/km] - - 0,5 0,25 0,18 0,08

HC+NOx
[g/km] 0,97 0,7 0,56 0,3 0,23 0,17

PM [g/km] 0,14 0,08 0,05 0,025 0,005 0,005

Cząstki stałe
[#/km] - - - - 6.0×1011** 6.0×1011

** Obowiązuje od stycznia 2013 roku
Źródło: https://fructustransport.com/europejski-standard-emisji-spalin, https://www.autodna.pl/blog/normy-eu-
ro-a-silniki-stosowane-w-europejskich-samochodach/ [08.10.2019]

Obecnie prace badawcze mające na celu poprawę jakości powietrza ukierunkowane 
są na:

−  redukcję masy pojazdów przez zastosowanie nowych materiałów tj. stopów me-
tali oraz stali o wysokiej wytrzymałości, polimerów, kompozytów i biomateria-
łów;

−  zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów poprzez zastosowanie syste-
mów o zredukowanym poborze energii produkowanej w wyniku spalania (wen-
tylacja, klimatyzacja, oświetlenie);

−  stosowanie systemów odzysku energii;
−  zastosowanie silników hybrydowych (dają redukcje emisji CO2 od 10 do 90%);
−  wprowadzenie bardziej wydajnych silników dostosowanych do pracy na paliwach 

alternatywnych.
Niemieckie firmy Bosch oraz Volswagen prowadzą testy nowego paliwa wytwa-

rzanego głównie z produktów ubocznych zużytego oleju spożywczego i pozostałości 
smarów. Paliwo to spełnia wszystkie wymagane normy dla paliw do silników wyso-
koprężnych.W porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym użycie R33 BlueDiesel 
pozwala zmniejszyć emisję CO2 co najmniej o 20%. R33 BlueDiesel wytwarzane jest 
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przez fińską firme Neste produkującą oleje mineralne i biopaliwa. Paliwo jeszcze nie 
jest dostępne na tradycyjnych stacjach.

Komisja Europejska zakłada redukcję CO2 o 15% w 2025 roku i dalszą redukcję 
o 30% do 2030 roku, promujac tylko jedną technologię napędu – pojazdy z napędem 
elektrycznym. Cel ten jest rygorystyczny i arbitralnie ustalony, bo przecież alternaty-
wą do aut elektrycznych są pojazdy na paliwa odnawialne i syntetyczne, które mogą 
w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia, a co waż-
ne nie wymuszają kosztownej zmiany pojazdów i modyfikacji infrastruktury. Nieste-
ty wydaje się, że Komisja Europejska chce nagradzać obecność baterii w pojazdach, 
a nie wydajną i niskoemisyjną technologię zakładającą redukcję CO2.

W polskich realiach, aby auto elektryczne było również ekologicznym, spełnione-
powinny zostać następujące warunki:

−  prąd musiałby być wytarzany z paliwa, które nie zanieczyszcza środowiska (nie 
z węgla) np. z wodoru5, warto dodać, że Polska jest największym producentem 
wodoru w Europie;

−  infrastruktura powinna być do tego przygotowana – konieczność wybudowania 
punktów ładowania akumulatorów;

−  technologia produkcji akumulatorów i proces recyklingu baterii – powinny być 
wydajne i nie zagrażać środowisku;

−  ceny aut powinny być niższe.
Badania nad zastosowaniem wodoru jako paliwa do silników spalinowych trwają 

od lat dwudziestych, ponieważ wodór występuje w przyrodzie w nieograniczonych 
ilościach i łatwo się spala. Posiada bardzo szeroką granicę palności i daje możliwość 
zasilania silnika mieszankami bardzo ubogimi. Stanowi idealne paliwo na potrzeby 
motoryzacji i jest najbardziej czystym paliwem – w procesie spalania powstaje głów-
nie para wodna.

Alarmujący jest fakt, że wbrew temu jaka technologia napędu pojawi się w przy-
szłości na naszych drogach to w Polsce osobą dopuszczającą pojazdy do ruchu nadal 
będzie diagnosta, na którym pracodawca (prywatny przedsiębiorca – właściciel sta-
cji diagnostycznej nastawiony głównie na zysk) często wymusza decyzje urzędowe, 
które są sprzeczne z prawem. Dlatego, pracując nad prawem idącym w kierunku po-
prawy jakości i bezpieczeństwa na drogach, może warto byłoby też mieć na uwadze 
problem zatrudnienia i zwalniania diagnostów – osób dopuszczających pojazdy do 
ruchu. Uwzględnienie tej kwestii może uchronić od sytuacji, w której szczytne idee 
ochrony środowiska musiałyby rozbić się o twardą rzeczywistość. Ten aspekt, z racji 

5 J. Surygała, Wodór jako paliwo, Warszawa 2008. Na temat technicznych stron stosowania paliw nie-
konwencjonalnych zob. K. Baczewski, T. Kałdoński, Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, Warszawa 
2005.
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rozległości tematycznej, zostaje jedynie wspomniany w ramach konkluzji jako prak-
tyczny wymiar omówionej problematyki toksyczności spalin samochodowych.
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Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie problematyki toksyczności spalin silników z za-
płonem samoczynnym. Zagadnienie to zostało omówione z uwzględnieniem warun-
ków pomiaru toksyczności spalin. Zaprezentowane zostały warunki i kryteria oceny 
toksyczności spalin. Uwzględnione zostały przy zostały przepisy obowiązujące na 
stacji kontroli pojazdów. Wskazano także na główne trendy rozwojowe, które wpły-
wają na redukcję substancji szkodliwych w spalinach samochodowych.
Słowa kluczowe: spaliny, silniki spalinowe analiza, parametry ekologiczne, silnik 
z zapłonem samoczynnym, paliwa
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Summary
The aim of the article was to present the problem of exhaust gas toxicity of compres-
sion ignition engines. This issue was discussed taking into account the conditions of 
exhaust gas toxicity measurement. The conditions and criteria of exhaust gas toxicity 
assessment were presented. The regulations in force at the vehicle inspection station 
were taken into account. The main development trends, which influence the reduc-
tion of harmful substances in vehicle exhaust fumes, were also indicated.
Keywords: exhaust gases, combustion engines, analysis, ecological parameters, 
compression ignition engine, fuels






