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Tarnowskie Dialogi Naukowe. Słowo wstępne

Przed Czytelnikami trzeci numer „Tarnowskich Dialogów Naukowych”, łą-
czący w sobie dwa ostatnie, specyficzne lata, w których zmierzyliśmy się wszyscy 
z nową rzeczywistością. Pewne sfery naszych działań zostały mocno ograniczo-
ne, pewne przeniosły się na nowe obszary. Można oczywiście wartościować, czy 
ten stan rzeczy okazał się w jakiś sposób korzystny czy jedynie zły, aczkolwiek to 
ocenianie nie doprowadzi do niczego oprócz dysonansów. Faktem jest, że nasza 
rzeczywistość zmieniła się. A my wraz z nią. Tym, co mimo wszystko nie zmie-
nia się, to pasja ludzi, którzy kochają to, co robią. Niezależnie czy uczymy bez-
pośrednio czy online, czy część naszych działań musimy przenieść w wirtualny 
świat internetu czy udaje nam się zrealizować je w tradycyjny sposób, angażuje-
my się w podjęte zadania. Angażujemy się całkowicie. 

I temu poświęcony jest najnowszy numer TDN, propagowaniu ludzi i insty-
tucji z pasją naukową, dydaktyczną, popularyzującą naukę, sport i inne aspekty 
ludzkich działań, które pozwalają zbudować i określić naszą tożsamość. Możecie 
zatem Państwo przeczytać artykuły stricte naukowe poświęcone wyspecjalizowa-
nym tematom z zakresu zdrowia, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także  
bibliotekoznawstwa oraz elektrotechniki, automatyki, jak również kultury fi-
zycznej. Możecie Państwo zapoznać się również z artykułami przedstawiającymi 
działalność instytucji propagujących wiedzę, naukę w sposób niezwykle prak-
tyczny.

Interdyscyplinarność artykułów i poruszanych w nich zagadnień wpisuje się 
w zamysł Tarnowskich Dialogów Naukowych, których nadrzędnym zamiarem 
jest upowszechnianie nauki i aktywizacji tarnowskiego środowiska naukowego. 

Różnorodność tematyczna ukazująca szerokie zainteresowania Autorów, 
pozwala na podjęcie dialogu dziedzin, które reprezentują zarówno nauki ścisłe 
i techniczne, jak i humanistyczne, nauki o zdrowiu  i kulturze fizycznej, jak również 
artykuły poświęcone szeroko pojętej idei popularyzowania kultury, czytelnictwa,  
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sportu etc. Te ostatnie wpisują się w przyświecający Redakcji TDN zamysł pro-
mowania miasta i regionu tarnowskiego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego numeru, składam 
ogromne podziękowania. Dziękuję szczególnie Autorom, za ich trud i starania, 
by to, co piszą, było interesujące i wartościowe. Zachęcam naszych Czytelników 
do lektury, do intelektualnego dialogu z tekstami, z Autorami, do tarnowskiego 
dialogu naukowego.

Eliza Krzyńska-Nawrocka
REDAKTOR NACZELNY



Adam Pieprzycki
Katedra Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Człowiek a smog elektromagnetyczny

Wstęp

Ogólną nazwę dla zjawisk związanych z oddziaływaniem ciał mających ładu-
nek elektryczny pochodzącą z języka greckiego jest elektryczność (gr. ήλεκτρον 
(elektron) – bursztyn). Jednym z pierwszych badaczy badających siły elektrosta-
tyczne pojawiające się wokół naelektryzowanego (potartego) bursztynu był Tales 
z Miletu (ok. 620 – ok. 540 p.n.e.) [1].

Określenie magnetyzm (gr. μαγνῆτις λίθος) pochodzi od nazwy Magnesia 
(gr. Μαγνησία), która jest jednostką regionalna w Tesalii, w Grecji. Właśnie tam 
wydobywany był występujący powszechnie kamień zawierający związek (ma-
gnetyt), a zjawisko przyciągania kawałków żelaza przez ten rodzaj kamieni znane 
było od starożytności. Eksperymenty z wykorzystaniem magnesów prowadzono 
już w starożytnych Chinach, a wpływ na organizm ludzki obserwował już Hi-
pokrates (460 p.n.e.). Obecna medycyna fizykalna obejmuje różne formy tera-
pii (np. elektroterapia, fototerapia, magnetoterapia, laseroterapia i  in.) [2] oraz 
diagnozowania (np. RTG, MRI magnetic resonance imaging, CT computed tomo-
graphy) wykorzystujące różne PEM.

Naturalne pola EM

Środowisko elektromagnetyczne, które jest właściwe biosferze można okre-
ślić przez natężenia pola: E (elektrycznego) oraz H (magnetycznego). Razem 
tworzą pole elektromagnetyczne (PEM), które wyrażone są czterema równa-
niami Maxwella. Natężenie naturalnego pola elektrycznego przy powierzchni 
ziemi wynosi 100-150 V/m (ulega wahaniom dobowym) i maleje wykładniczo 
z wysokością, i na wysokości 1 km nad ziemią maleje o połowę [3]. Dodatko-
wo, ruch jonów w polu elektrycznym atmosfery jest skierowany pionowo ku po-
wierzchni Ziemi, a przy dobrej pogodzie gęstość prądu przewodzenia wynosi ~ 
(2-3)· 10–16 A/cm2 . Podczas burzy i wyładowań atmosferycznych (piorun, bardzo 
rzadko piorun kulisty [4]) pole E może wzrastać do wartości rzędu 25 kV/m,  
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gdyż w dolnych warstwach chmury burzowej na wysokości 4 km nad powierzch-
nią ziemi, gdzie istniej przewaga ładunków ujemnych, różnica potencjałów mię-
dzy chmurą a ziemią może sięgać 100 MV. Powstaje wtedy wyładowanie elek-
trostatyczne ESD (Electrostatic Discharge) i towarzyszące temu pole elektroma-
gnetyczne LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse) oraz zakłócenia impulsowe 
a widmo może być quasi-ciągłe do wysokich częstotliwości rzędu stek MHz [3].

Indukcja pola magnetostatycznego Ziemi (B) na jej powierzchni wynosi 
~0÷67 µT w zależności od szerokości geograficznej (na biegunie magnetycznym 
B ~ 0. 

Zależność między indukcją magnetyczną (B), a natężeniem pola magnetycz-
nego (H) można wyrazić jako:

B = μ · H                                       
gdzie:

μ – przenikalność magnetyczna ośrodka.

Dodatkowo, pole magnetyczne podlega ciągłym fluktuacjom. Wariacje pola 
mogą być aperiodyczne oraz okresowe. Do zmian aperiodycznych można zali-
czyć burze magnetyczne związane z dryfem prądu w pasach radiacji Van Allena, 
a także z tzw. koronalnymi wyrzutami materii z powierzchni Słońca w kierunku 
Ziemi. Burze magnetyczne przejawiają się w postaci nieregularnych, wysokoam-
plitudowych, gwałtownych zmian natężenia pola magnetycznego, nawet o war-
tości 1000 nT [5], a zwiększona aktywność Słońca może wpływać na zakłócanie 
czułych urządzeń elektronicznych (jako sky noise [6]), a także powstawanie zorzy 
polarnej.

Widmo naturalnych pól elektrycznego i magnetycznego (E i H) istotnych dla 
biosfery mieści się w zakresie 0 -1 kHz [3].

Najprawdopodobniej źródłem (naturalnego) ziemskiego pola magnetyczne-
go (magnetyzmu) są prądy, które płyną w stopionym jądrze naszej planety, które 
składa się z czystego żelaza.

Gdyby nie to pole magnetyczne, to możliwe, że na Ziemi mogłaby nie wystę-
pować atmosfera oraz życie takie jak obecnie znamy (oparte na związkach węgla 
a nie np. krzemu [7]). Jak wykazały wyniki działania sondy MAVEN (Mars Atmo-
sphere and Volatile Evolution), stały strumień wiatru słonecznego przy braku pola 
magnetycznego był głównym czynnikiem ucieczki atmosfery marsjańskiej [8]. 
W  niektórych dzielnicach aglomeracji miejskich, natężenie PEM jest tak wy-
sokie, że mówi się o  „smogu elektromagnetycznym” [9]. Uogólniając, można 
przyjąć, że wszystkie nienaturalne pola elektromagnetyczne (PEM) określane 
są wspólną nazwą smogu elektromagnetycznego (elektrosmogu). Elektrosmog 

 (1)
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może być również utożsamiany ze swoistym zanieczyszczeniem środowiska, któ-
re potencjalnie może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka [10].

PEM mają mocno zróżnicowane właściwości, wynikające głównie z często-
tliwości oraz mocy ich źródeł. 

Wiadomo także, że oddziaływanie elektromagnetyczne obok grawitacji jest 
makroskopowym oddziaływaniem fundamentalnym, a fala jest formą transpor-
tu energii w polu EM i równocześnie jest stanem ośrodka w którym fala się roz-
chodzi.

Ponieważ w każdym żywym organizmie następuje przepływ jonów – ładun-
ków elektrycznych (prądu elektrycznego), zewnętrzne PEM mogą oddziaływać 
na organizmy żywe. Z tego powodu tak ważne są analizy charakteru pól elektro-
magnetycznych, w tym pomiary poziomów mocy, a także oddziaływań PEM na 
organizmy żywe (w obszarze badań biologicznych i medycznych [11]).

Rys. 1. Zakresy częstotliwości [1]

Jedynym promieniowaniem, które może wpłynąć na mutowanie DNA orga-
nizmów żywych jest promieniowanie jonizujące (rys. 1). Zakres częstotliwości 
promieniowania jonizującego: UV, RTG czy Gamma jest znacznie wyższy niż 
promieniowanie mikrofalowe (niejonizujące). 

Bozonem oddziaływania elektromagnetycznego jest foton. Energia fotonu  
fali elektromagnetycznej jest liniową funkcją częstotliwości f i stałej Plancka h. 

Eƒ = h · ƒ 
gdzie:

ƒ – częstotliwość fotonu,
h – stała Plancka 4,136 10-15 eV∙s.

(2)
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Dla częstotliwości 300 GHz, =1,2 10-3 eV, jest o kilka rzędów wielkości mniej-
sza niż energia (2) potrzebna do jonizacji (potencjalnie szkodliwej) w materii 
organicznej (ok 5÷10 eV) [13].

Promieniowanie mikrofalowe jest podstawą działania telekomunikacyjnych 
sieci bezprzewodowych (radiolinie mikrofalowe, sieci: WPAN (Wireless Perso-
nal Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network), WMAN (Wireless 
Metropolitan Area Network), systemy komórkowe (GSM, UMTS, LTE, 5G), sa-
telitarne i nawigacyjne). Obok tego działają systemy radarowe – Radio Detec-
tion And Ranging, a już w niższych zakresach częstotliwości systemy naprowa-
dzania lotniczego ILS Instrument Landing System oraz naziemne stacje nadawcze 
RTV. Oczywiście funkcjonują także urządzenia zagłuszające (jammery) te czę-
stotliwości, pracujące z dużymi mocami.

W obecnych czasach obserwuje się wzrost znaczenia systemów i sieci tele-
komunikacyjnych, które mogą pracować zarówno w  terenie otwartym, w  wa-
runkach gęstej zabudowy miejskiej, jak i we wnętrzach budynków. W ostatnim 
z wymienionych środowisk coraz większą popularność zyskują lokalne sieci bez-
przewodowe WLAN (Wireless Local Area Network), charakteryzujące się łatwą 
i  szybką instalacją, wygodnym użytkowaniem, ciągle doskonalonym i  tanieją-
cym sprzętem i oprogramowaniem, prostotą konfiguracyjną oraz dostępem do 
nielicencjonowanych pasm ISM (Industry, Science, Medicine) i UNII (Unlicensed 
National Information Infrastructure).

Uniezależnienie transmisji danych we wnętrzach budynków od mediów prze-
wodowych pozwoliło na lepsze zagospodarowanie przestrzeni biurowych, po-
mieszczeń laboratoryjnych jednostek naukowych i dydaktycznych, powierzchni 
dużych sklepów, magazynów, dworców czy lotnisk, itp. obiektów.

Istnieje szereg standardów telekomunikacyjnych, które wykorzystują nieli-
cencjonowane pasma radiowe. W pasmach ISM/UNII działają systemy takich 
standardów takich jak: IEEE 802.11, HomeRF, Bluetooth/IEEE 802.15.1, IEEE 
802.15.4/ ZigBee, WirelessHART (Highway Addressable Remote Transducer Pro-
tocol), RFID (Radio–Frequency Identification), WDCT (Worldwide Digital Cord-
less Telecommunications), DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony), Wi-
MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) czy ANT+ (Advanced  
Network Tools).

Wiele z urządzeń opartych na wyżej wymienionych standardach lub działają-
cych w wymienionych pasmach to nie tylko komputery osobiste i osprzęt peryfe-
ryjny pracujący na ich rzecz (myszki, klawiatury, prezentery), ale także: telefony 
komórkowe, tablety PC, netbooki, smartfony, e–booki, palmptopy (PDA), radia 
WiFi, głośniki bezprzewodowe, odbiorniki telewizyjne DLNA (Digital Living 
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Network Alliance), kamery bezprzewodowe dla systemów telewizji przemysłowej 
i  monitoringu – CCTV (Closed-Circuit TeleVision), bezprzewodowe modemy 
PLC (Programmable Logic Controller), elektroniczne nianie z czujnikami ruchu/
oddechu/kamerą wideo, czytniki kodów kreskowych – kolektory danych/inwen-
taryzatory, urządzenia sterujące drogą radiową RPV (Remotely Piloted Vehicle) 
zabawkami, miniaturowymi samolotami/dronami (Wi-fli, Wi-Spi), kuchenki 
mikrofalowe, pasywne czujniki podczerwieni PIR (Passive Infra Red), urządze-
nia diatermii mikrofalowej czy lotnicze i meteorologiczne systemy radarowe.

Analizując właściwości lokalnych sieci bezprzewodowych, można stwier-
dzić, że do ich głównych zalet należy zaliczyć: możliwość ich szybkiej rozbudo-
wy i modyfikacji, duży zasięg oraz nomadyczność stacji abonenckich ST. Waż-
nym atutem tego typu sieci jest ich działanie w nielicencjonowanych pasmach:  
ISM 2.4 GHz oraz UNII 5.2 GHz.

Brak licencjonowania transmisji w  w/w  pasmach prowadzi do ich bardzo 
dużej zajętości. Wynika to z  powszechnego wykorzystania tych pasm w  urzą-
dzeniach różnych standardów, przeznaczonych nie tylko do komunikacji bez-
przewodowej, co w sposób naturalny prowadzi do wzrostu interferencji (rys. 2), 
i tym samym ogranicza zasięg i pośrednio także przepustowości sieci WLAN.

Rys. 2. Przykładowy obraz widma fal elektromagnetycznych w paśmie ISM 2.4 GHz 
z kilkoma pracującymi punktami dostępu AP WLAN, kuchenką mikrofalową oraz mi-

krofonem bezprzewodowym (urządzenie Wi-Spy 2.4x)
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Ponieważ można zaobserwować zwiększenie się liczby urządzeń komuni-
kujących się bezprzewodowo (telefony, urządzenia sieci bezprzewodowych czy 
urządzeń Internetu rzeczy – IoT Internet of things), a  także będących źródłem 
takich pól (np. kuchenka mikrofalowa) konieczne jest staranne modelowanie pól 
elektromagnetycznych.

To, jak rozchodzą się fale radiowe, zależy od ich częstotliwości, polaryzacji 
oraz środowiska radiokomunikacyjnego. Szczegółowe rozpoznanie właściwości 
propagacyjnych środowiska czy to w  terenie otwartym, czy we wnętrzach bu-
dynków ma istotny wpływ na poprawne zaprojektowanie i następnie na wydaj-
ną eksploatację sieci bezprzewodowych – także pod względem kompatybilności 
elektromagnetycznej, jak i dopuszczalnych poziomów PEM. To właściwości toru 
radiowego decydują o wzajemnym rozmieszczeniu i konfiguracji węzłów, w tym 
punktów dostępu AP, w sieciach łączności bezprzewodowej.

Rys. 3. Przykładowy względny spadek mocy nośnej w funkcji odległości w warunkach 
propagacji LOS i trójdrogowości [14]

Warunki propagacyjne, występujące w określonej przestrzeni czy środowisku 
radiokomunikacyjnym, determinują przede wszystkim możliwy do osiągnięcia 
zasięg radiowy (rys. 3) i z tego względu stanowią niezwykle ważny element pro-
cesu planowania i optymalizacji sieci bezprzewodowych.
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W każdym punkcie, w którym ma być zapewniony zasięg radiowy sieci, na-
leży zagwarantować odpowiednio dużą wartość średnią mocy nośnej (Received 
Signal Level), którą można wyznaczyć z zależności:

gdzie:
Pt – poziom mocy stacji nadawczej,
Gr – maksymalny zysk energetyczny anteny odbiorczej,
lr – straty mocy nośnej w fiderze odbiornika,
Gt – maksymalny zysk energetyczny anteny nadawczej,
lt – straty mocy nośnej w fiderze nadajnika,
PL(d) – mediana tłumienia mocy nośnej w torze radiowym wyznaczona w odległo-

ści od nadajnika,
EIRP – moc zastępcza promieniowana izotropowo (Effective Isotropic Radiated Po-

wer),
Pthr (MTR, BER) – czułość odbiornika gwarantująca transmisję danych z określoną 

szybkością przy zadanej bitowej stopie błędów (Bit Error Rate).

Aby osiągnąć możliwość transmisji z  założonymi parametrami, wyznacza 
się stosunek poziomu mocy sygnału (3) do poziomu mocy zakłóceń interferen-
cyjnych i mocy szumów własnych odbiornika (Signal to Interference and Noise 
Ratio).

Wartość można obliczyć według zależności:

gdzie: 
RSL (Received Signal Level) – średni poziom mocy nośnej na wejściu odbiornika,
Npower – poziom mocy szumów własnych odbiornika,
Lt – całkowita moc szumów interferencyjnych,
kB – stała Boltzmana,
Temp – temperatura fizyczna odbiornika w skali Kelwina,
B – szerokość pasma kanału radiowego,
NF – współczynnik szumów odbiornika (Noise Figure).

Rodzaj środowiska radiokomunikacyjnego (miejski, gęstej zabudowy czy 
podmiejski) wpływa na propagację sygnału radiowego. Dodatkowo, poziom 
mocy sygnału RSL zależy od typu anten – zarówno nadawczej, jak i odbiorczej.

Mediana tłumienia zależy także od typu środowiska radiokomunika-
cyjnego oraz od częstotliwości pracy. Przy częstotliwości działania powyżej  
10 GHz, modele propagacyjne powinny uwzględniać wpływ deszczu, mgły oraz 
innych zjawisk fizycznych. Do modelowania średniego spadku mocy w funkcji  

RSL(d) = Pt + Gt – lt – PL(d) + Gr – lr > Pthr(MTR, BER) (3)

SINR = RSL – 10 · log10(Npower + lt) – NF = RSL –10 · log10(kb · Temp · B + lt) – NF

(4)
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odległości od anteny nadawczej w systemach telefonii komórkowej można wy-
brać odpowiedni model propagacyjny [15], np.: model Lee, model Haty, model 
COST231-Haty, model COST231-Walfisha-Ikegamiego czy dokładny model śle-
dzenia promienia (ray tracing) w obszarach silnie zurbanizowanych (centrach 
miast). Dla środowiska propagacyjnego podmiejskiego (na zewnętrz budynków) 
konieczne jest także zapewnienie braku przeszkód nie tylko w linii wzroku LoS 
(Line of Sight), ale także w pierwszej strefie Fresnela, gdyż w tej strefie przenoszo-
na jest największa energia [3]. 

W  ogólności, moc sygnału odebrana w  odległości d od anteny nadawczej 
określić można za pomocą wzoru:

                                              PR(d) = P(d0) ·      

gdzie: 
wartość potęgi γ od środowiska propagacyjnego i jest zawarta w przedziale od 2 do 
5,5, a d0 jest odległością odniesienia (np. 1 m). 

Przy dwudrogowości w systemach komunikacji ruchomej (promień bezpo-
średni i odbity od ziemi), moc odebrana jest odwrotnie proporcjonalna (2) do 
czwartej potęgi odległości (γ=4) [15].

Oddziaływania PEM na organizmy żywe

Rozróżniamy dwa typy oddziaływań PEM na organizmy żywe [3]: 
 − oddziaływanie termiczne, czyli nagrzewanie tkanek (rys. 4) oraz wszystkie 

zmiany związane ze wzrostem temperatury tkanek oraz płynów ustrojowych,
 − oddziaływanie nietermiczne, czyli biologiczne, które są niezależne od pod-

wyższenia temperatury i zachodzą w skali makro i mikro.
Jeżeli przyjąć uproszczony opis człowieka jako jednorodnej bryły, konduk-

tywności (przewodnictwo właściwe) σ=0,5 S/m oraz przenikalności elektrycz-
nej ε =81, a obiekt taki poddać działaniu sinusoidalnie zmiennego w czasie pola 
elektromagnetycznego, to dolna (obiekt jest przewodzący) i górna (obiekt dielek-
tryczny) pulsacja wynosi [10]:

(5)

𝜔𝜔𝑑𝑑 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑓𝑓𝑑𝑑 = σ
100 ∙ ε ≈ 70 MHz  

 

𝜔𝜔𝑔𝑔 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑓𝑓𝑔𝑔 = σ
0,01 ∙ ε ≈ 70 GHz  

 

(6)

(7)
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Należy jednak zauważyć, że przy częstotliwości rzędu GHz przenikalność 
elektryczna może ulegać zwiększeniu z powodu zjawisk dyspersyjnych (zmian 
zależnych od częstotliwości) [10].

Równoważne głębokości wnikania fali do wnętrza ciała ludzkiego [10] przed-
stawiono w tabeli 1.

Tab. 1.  Wartości równoważnej głębokości wnikania [10]

Częstotliwość [Hz] Równoważna głębokość wnikania [m]
50 100

1000 22,4
105 2,4

10 · 106 0,224
300 · 106 0,0035
300 · 109 2,53 · 10-6

Tab. 2.  Zestawienie byłych [16] i  aktualnych [17] dopuszczalnych poziomów PEM 
w środowisku

Częstotliwość

Dopuszczalna 
skuteczna wartość 

natężenia pola 
elektrycznego  

E V/m

Dopuszczalna 
skuteczna wartość 

natężenia pola 
magnetycznego  

H A/m

Dopuszczalna 
wartość gęstości 
powierzchniowej 

mocy (wektor 
Poyntinga) W/m2

0,5÷50 Hz 10 · 103  ;10 · 103 80; 60 −;−
1÷3kHz 100 ;250/f 10; 5 −;−

3÷150 kHz 100; 87 10; 5 −;−
150 kHz÷1 MHz 20; 87 2; 0,73/f −;−
1 MHz÷10 MHz 20; 87/f0.5 −; 0,73/f −;−

10÷400 MHz 7; 28 −; 0,073 −; 2
400 MHz ÷2 GHz − ;1,375f0,5 −; 0,0037 f0,5 −; f/200
2 GHz÷300 GHz −;61 −; 0,16 0,1; 10

Występujący w tabeli 2 wektor Poytinga (S) określony jest jako iloczyn wek-
torowy natężeń pola elektrycznego i pola magnetycznego: 

(8)𝑆𝑆 = �⃗⃗�𝐸  ×  �⃗⃗⃗�𝐻 = 𝑆𝑆  ×  1
µ �⃗⃗�𝐵 . 
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Można zauważyć, że miarą szkodliwości pól EM w zakresie mikrofalowym 
jest wektor Poyntinga (tab. 2) na powierzchni ludzkiego ciała lub wartość zaab-
sorbowanej mocy na jeden kilogram ciała oraz stukrotny wzrost dopuszczalnej 
wartości gęstości powierzchniowej mocy (tab. 2) między poprzednimi a obecny-
mi rozporządzeniami.

Wartość ta zwykle nie przekracza 2 W/kg w 10 g tkanki przy czasie narażania 
6 minut [13].  

Silne PEM (z  SAR powyżej 6,8 W/kg) przetestowane na zwierzętach do-
świadczalnych: skracały czas życia, negatywnie wpływały na płodność, zwięk-
szały liczbę wczesnych poronień oraz obniżały wagę urodzeniową potomstwa [9] 
[18]. To samo oczywiście może dotyczyć także ludzi. Wpływ stacji bazowych te-
lefonii komórkowej GSM (2G) na gniazdowanie bociana białego (Cicconia cicco-
nia) jest ze sobą powiązane. Według autorów istnieje istotnie statystyczny zwią-
zek między odległością od masztu stacji bazowej a nieśnością, zmniejszeniem 
liczby młodych w gniazdach, twardością skorup, przedłużeniem okresu rozwoju 
piskląt i zwiększeniem śmiertelności [9]. Inne badania już nie potwierdzają ta-
kich wniosków. Dlatego warto uważnie i rozważnie podchodzić do omawianego 
zagadnienia.

Najbardziej udokumentowanym zjawiskiem fizykalnym dla pól wysokich 
częstotliwości jest nagrzewanie powierzchniowe tkanek (rys. 4). Ze względu na 
małe głębokości wnikania (tab. 1) dla częstotliwości mikrofalowych, to oddzia-
ływanie może dotyczyć: skóry, oczów lub narządów leżących blisko skóry, a or-
ganami najbardziej narażonymi na niepożądany wpływ pola elektromagnetycz-
nego są: mózg (rys. 4) i gruczoły płciowe (z różnymi konsekwencjami dla kobiet 
i mężczyzn) [13].

Miarą wymiany energii z  tkanką [13] jest współczynnik absorpcji swoistej 
lub właściwej SAR (Specific Absorption Rate) określone jako: 

gdzie: 
W – energią zaabsorbowaną przez tkanki,
t – czas ekspozycji w polu elektrycznym,
m – masa tkanek,
E– natężenie pola elektrycznego indukowanego w tkankach,
p – gęstość tkanek.

(9)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑) = 𝜎𝜎
𝜌𝜌 ∙∥  �⃗�𝐸 ∥2 
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Rys. 4. Wizualizacja SAR oraz temperatury dla modelu głowy przy 835 MHz [19]

W normach części krajów UE, zamiast dopuszczalnej wartości gęstości po-
wierzchniowej mocy (tab. 2) podaje się SAR, a wartość ta nie powinna przekra-
czać 2 W/kg [10], a w USA 1,6 W/kg uśrednianej w próbce o masie 1 g.

Rys. 5. Wpływ PEM na wytępienie różnych efektów kaskady nadtlenoazotynu [20]

Przy częstotliwościach rzędu GHz mogą wystąpić zjawiska pobodzeń rezo-
nansowych elektronów, jonów w strukturach biologicznych, co może potencjal-
nie doprowadzić do zaburzeń różnych organów [10].
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Takimi potencjalnie niebezpiecznym zjawiskiem może być oddziaływania 
PEM na napięciowo zależne kanały wapniowe (VGCC Voltage-Gated Calcium 
Channel) prowadzące (rys. 5) do kaskady nadtlenoazotynu (ONOO-), pociągają-
ce za sobą niszczenie komórek, stres oksydacyjny, uszkodzenie membran i wiele 
innych potencjalnie negatywnych skutków [20].

Należy podejrzewać, że oświetlenie organizmu PEM może wpływać na orga-
nizmy żywe, które są skomplikowanym system wykorzystującym ładunki elek-
tryczne do utrzymania określonego potencjału błonowego (rys. 6). Największe 
potencjały spoczynkowe mają mięśnie szkieletowe -95 mV, a najmniejsze erytro-
cyty i komórki tkanki chrzęstnej (chondrocyty) – ok. -8 mV.

Rys. 6. Przykładowe zmiany potencjału membrany [21] według modelu Hodkina Huxley’a

Warto jednak mocno podkreślić, że przeprowadzone trzy kohortowe (cohort 
study) badania epidemiologiczne: Interphone Study Group [22], na użytkowni-
kach duńskich firm telekomunikacyjnych [23] oraz w projekcie Million Women 
Study [24], nie wykazały (w większości wyników) statystycznie istotnego wzro-
stu nowotworów mózgu lub innych nowotworów wewnątrzczaszkowych cen-
tralnego układu nerwowego z używaniem telefonów komórkowych [13]. 

Dokładne analizy poruszanych zagadnień (PEM) zebrane są w formie dokła-
danych raportów Instytutu Medycyny Pracy [25] oraz Instytutu Łączności [26]. 
Programy ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) są 
uzgadniane i realizowane na zlecenia różnych Rad Miast oraz zawierają szereg 
ciekawych wniosków i spostrzeżeń [27].
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Istnieją także naukowcy, którzy wygłaszają zdania odrębne [28]. W bazie ar-
tykułów medycznych PubMed umieszczono kilka publikacji szczególnie intere-
sujących właśnie pod kątem odrębnych opinii i wniosków z badań dotyczących 
niekorzystnego wpływu na zdrowie [29]. 

Strefy oddziaływania PEM

Warto rozważyć strefy oddziaływania PEM. W  strefie bliskiej, czyli strefie 
indukcji (10) o zasięgu wyrażonym jako:

energia magazynowana jest w  polu elektrycznym i  magnetycznym. W  strefie 
pośredniej (Fresnela) pojawia się promieniowanie, a wektor Poytinga przyjmuje 
wartości niezerowe. Natomiast w strefie dalekiej (Fraunhofera) fala staje się falą 
płaską (TEM – Transverse Electromagnetic Wave), a jej odległość graniczną (rd) 
od źródła promieniowania możemy wyrazić za pomocą wzoru:

gdzie: 
r – odległość od źródła promieniowania,
λ – długość fali,
D – największy geometryczny wymiar anteny.

Można zauważyć, że np. przy częstotliwości =2,4 GHz mamy długość fali cm 
oraz, że taką wartość możemy przyjąć jako granice pola dalekiego.

Obliczenia natężenia pola elektrycznego E i wartość gęstości 
powierzchniowej mocy S PEM

W celu sprawdzenia poziomu mocy sygnału PEM pochodzących od wirtu-
alnych stacji 5G, wykorzystano pakiet obliczeniowy Matlab [30]. Poziomy mocy 
sygnału odniesiono do SNR, poziomu mocy sygnału na wejściu odbiornika (sta-
cji), a także obliczono natężenia pola elektrycznego E oraz wartość gęstości po-
wierzchniowej mocy S w wybranych punktach. Jako centrum siatki z 19 stacjami 
– każda wyposażona w 3 anteny sektorowe – wybrano Ratusz w Tarnowie. 

W  obliczeniach wzorowano się na formułach przedstawionych dokładnie 
w ekspertyzie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego [31].

(10)
𝑟𝑟 ≪ 𝑟𝑟𝑏𝑏 = 𝜆𝜆 = 𝑐𝑐

𝑓𝑓 

 

(11)𝑟𝑟 ≥ 𝑟𝑟𝑑𝑑 =
2 ∙ 𝐷𝐷2

𝜆𝜆  
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W dostatecznie dużej odległości (11) od anten nadawczej stacji bazowej BS 
(Base Station) wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego, które jest wytwa-
rzane wynosi: 

gdzie: 
EIRP – równoważna moc promieniowana izotropowo [W],
d – odległość między antenami.

Parametrem określającym PEM może być wartość skuteczna pola elektrycz-
nego, która uwzględnia sygnały i źródła emisji przez wszystkie instalacje anteno-
we stacji bazowych (także różnych operatorów) i obliczone jako: 

Informacje o usytuowaniu i wybranych parametrach stacji bazowych telefo-
nii komórkowej można pobrać ze stron internetowej [32]. W przypadku wielu 
stacji bazowych BS może dojść do superpozycji PEM (rys. 7).

(12)
𝐸𝐸 = √30 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑑𝑑  
 

(13)
E=√∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  

 

Rys. 7. Superpozycja PEM z dwoma źródłami emisji [33]
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Rys. 8. Poziom SINR w rozważanym obszarze

W  obliczeniach zastosowano dokładny deterministyczny model propaga-
cyjny śledzenia promieni metodą obrazów (ray-tracing) oraz przyjęto: wyso-
kość stacji ST (station) ruchomej 1,5 m n.p.t. wysokość nadajnika BTS (Base 
Transceiver Station) 26 m n.p.t., pochylenie (tilt) anteny stacji bazowej 5 stopni, 
współczynnik szumów odbiornika =7 dB. Gęstość siatki nadajników (inter side 
distance) 200 m, moc stacji nadawczej 46 dBm, zyska anteny stacji ruchomej 
0 dB, a  także inne typowe ustawienia przyjęte dla modelowania sieci 5G [30]. 
Punkt A został wybrany w obrębie centrum Rynku w Tarnowie, a punkt B przy 
budynku C PWSZ w Tarnowie (rys. 9).
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Rys. 9. Dokładny poziom mocy sygnału uzyskany z zastosowaniem modelu propagacyj-
nego śledzenia promieni (ray-tracing) oraz położenie stacji BS i ST w punktach A i B na 
mapie 3D (lp. 3)
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Tab. 3. Wyniki obliczeń PEM

Lp.
Punkt A Punkt B

Parametry modelu
E [V/m] S [W/m2] E [V/m] S [W/m2]

1 1,4513 0,0056 0,9086 0,0022 ‘close-in’ =46 dBm, BW=20 MHz  f = 2,6 GHz
2 2,0500 0,0111 1,2834 0,0044 ‘close-in’ =49 dBm, BW=40 MHz  f = 2,6 GHz
3 2,8957 0,0222 1,8129 0,0087 ‘close-in’ =52 dBm, BW=80 MHz  f = 2,6 GHz
4 1,4518 0,0056 0,9145 0,0022 ‘close-in’ =46 dBm, BW=20 MHz  f = 3,8 GHz
5 3,1457 0,0262 1,2918 0,0044 ‘close-in’ =49 dBm, BW=40 MHz  f = 3,8 GHz
6 4,4435 0,0524 1,8247 0,0088 ‘close-in’ =52 dBm, BW=80 MHz  f = 3,8 GHz
7 2,5291 0,0170 1,2187 0,0039 RT =46 dBm, BW=20 MHz  f = 3,8 GHz
8 3,5724 0,0339 1,7215 0,0079 RT=49 dBm, BW=40 MHz f = 3,8 GHz
9 5,0462 0,0675 2,4317 0,0157 RT=52 dBm, BW=80 MHz  f = 3,8 GHz

Analizując wyniki obliczeń (tylko sieci 5G) przedstawione w tabeli 3, można 
zauważyć, że niezależnie od przyjętego modelu propagacyjnego nie występuje 
przekroczenie starych, jak i  nowych wartości dopuszczalnych natężenia pola 
elektrycznego oraz gęstości powierzchniowej mocy (tab. 2).

Wnioski

Z dotychczasowych badań i analiz wynika, że promieniowanie mikrofalowe 
w zakresie częstotliwości i mocy BS używanych przez systemy bezprzewodowe 
prawdopodobnie nie stanowią dużego zagrożenia w strefach przyjętych za bez-
pieczne. Nie ma więc na razie podstaw do stwierdzenia, że PEM z dopuszczony-
mi mocami wpływa na rozwój chorób nowotworowych ludzi.

Mimo że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Polsce na swojej stro-
nie www [34] publikuje wynik i statystyki pomiarów PEM, w celu kształtowania 
wiedzy i unikania fobii elektromagnetycznej należy:

 − modelować pola PEM zwłaszcza sieci komórkowych i  SAR urządzeń 
a zwłaszcza telefonów komórkowych,

 − mierzyć i widocznie prezentować (tablice informacyjne) na dużą skalę war-
tości PEM np. (E lub S) – w celu uniknięcia fobii mikrofalowej, elektroma-
gnetycznej czy 5G,

 − ograniczyć przykładanie telefonu do głowy (w strefie bliskiej) i noszenia ich 
w kieszeniach (blisko gruczołów płciowych),

 − obserwować i analizować wpływ PEM na zwierzęta i ludzi,
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 − używać sprzętu – technologii nowszych generacji, które mimo że będą roz-
mieszczone gęsto, to działają z mniejszymi mocami i wykorzystują systemy 
wieloantenowe (MIMO Multiple Input Multiple Output) [35] oraz zaawanso-
wane techniki kształtowania wiązki sygnału (MU-MIMO Multi-user MIMO, 
beamforming).
Przykładanie telefonu komórkowego do głowy umieszcza użytkownika bar-

dzo blisko anteny, a przebywanie na granicy zasięgi komórki GSM (słaby zasięg 
sieci podczas rozmowy) wymusza działanie urządzenia blisko pełnej mocy. Dla-
tego też, w celu minimalizacji wpływu PEM na organizm ludzki nie wystarczy 
tylko obniżać mocy nadajników stacji bazowych, gdyż w niektórych sytuacjach 
prowadzi to do zwiększenia wartości SAR. Potrzebne jest precyzyjne zaplanowa-
nie sieci bezprzewodowej.

Wdrożenie monitoringu PEM pochodzących od stacji bazowych BS telefonii 
komórkowej zweryfikuje i zaprezentuje czy nie dochodzi do przekraczania norm 
emisyjnych (np. coś na wzór monitoringu zapylenia) i  tym samym złamania 
przepisów. Oczywiście normy te nie mogą być podnoszone bez szczegółowych 
analiz. Dodatkowo pomiary indywidualne PEM (dedykowanymi miernikami, 
analizatorami widma lub skanerami PEM, np. bazującymi SDR – Software De-
fined Radio) mogą stanowić podstawę do interwencji instytucji nadzorujących.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza potencjalnych zagrożeń pochodzących od nienaturalnych pól 
elektromagnetycznych PEM (EMF – Electro Magnetic Fields). Szczególną uwagę zwróco-
no na analizę PEM fal o długościach mikrofalowych, zwłaszcza pochodzących od syste-
mów komunikacji bezprzewodowej i systemów telefonii komórkowej.

Słowa kluczowe: smog elektromagnetyczny, elektrosmog, PEM, 5G, „fobia elek-
tromagnetyczna”, nowotwór, zanieczyszczenie elektromagnetyczne, mikrofale

Summary

The aim of this article is to analyse potential risks caused by unnatural electromagnetic 
fields EMF (Electro Magnetic Fields). Particular focus was given to the analysis of PEM of 
microwave wavelengths, particularly from wireless communication systems and mobile 
phone systems.

Keywords: EMF, SAR, electro-magnetic fields, cancer, electrosmog, electromag-
netic pollution, microvawes
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1 Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Operacyjne leczenie nierówności kończyn dolnych 
metodą Ilizarowa – rehabilitacja 

Metody operacyjnego leczenia deformacji i  nierównej długości kończyn, 
szczególnie kończyn dolnych stosuje na całym świecie, gdy istnieją ku temu 
przesłanki medyczne; metoda Ilizarowa znajduje szerokie zastosowanie w lecze-
niu tych schorzeń. Wskazaniem do leczenia są wrodzone i  nabyte zaburzenia 
osiowe kończyn oraz asymetria długości kończyn dolnych, czyli anisomelia. Za-
bieg wydłużenia kości nazywany osteosyntezą dystrakcyjną opracowany w  la-
tach 50-tych XX wieku przez prof. Gawriła Ilizarowa w  Kurganie na Syberii, 
następnie rozwinięty przez ośrodki we Włoszech i USA, stosowany jest do dnia 
dzisiejszego. Świadczy to o jego świetnej skuteczności w przypadkach przymusu 
korekcji i wydłużenia kończyny [1, 3,  5,  6].           

Nierówność kończyn dolnych ma negatywny wpływ na prawie cały narząd 
ruchu. Skrócenia kończyny dolnej powodują złe obciążanie stawów, prowadzą 
do skośnego ustawienia miednicy i kompensacyjnego tworzenia skoliozy w od-
cinku lędźwiowym, które wywołują wtórne zmiany w  postaci deformacji krę-
gów oraz zmiany zwyrodnieniowe będące przyczyną dolegliwości bólowych. 
Chód, w  związku z  naprzemiennym przenoszeniem ciężaru ciała na krótszą 
i dłuższą kończynę, staje się nie tylko mało estetyczny, ale również związany jest 
z większym wydatkiem energetycznym. Wieloletnie utykania powodują poważne 
konsekwencje zaburzające biomechanikę stawów, zwłaszcza stawów biodrowych 
i kolanowych, prowadząc do rozwoju ich wczesnych zmian zwyrodnieniowych. 
Oczywiście za pomocą odpowiedniego obuwia ortopedycznego można wyrów-
nać długości kończyn, jednak dla młodych ludzi jest to wyjątkowo niekomfortowe 
i nieestetyczne, dlatego często z tego rezygnują. Radykalnym rozwiązaniem tego 
problemu jest operacyjne wydłużenie krótszej kończyny lub skrócenie dłuższej. 
Przy nierówności powyżej 3 cm, należy rozważyć leczenie operacyjne [9, 10, 13].

Dobór odpowiedniej metody leczenia nierówności kończyn jest zależny 
od jej etiologii. Mogą to być wady genetyczne, przebyte zwichnięcia stawu bio-
drowego, powstałe urazy podczas wypadków komunikacyjnych, istotne są tak-
że wielkość skrócenia spodziewanego po zakończeniu wzrostu chorego oraz 
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wiek pacjenta i jego indywidualne oczekiwania. W nierównościach związanych 
z przerostem kończyny preferowane jest skrócenie kończyny dłuższej, a z nie-
dorozwojem lub zahamowaniem wzrostu, co jest znacznie częstsze, wydłużenie 
kończyny krótszej. Leczenie nierówności kończyn poprzez skrócenie kończyny 
dłuższej jest dobrą metodą dla niewielkich nierówności występujących w okre-
sie wzrostu dziecka, jednak wadą tej metody jest zmniejszenie wzrostu chorego, 
co jest szczególnie istotne u osób, u których przewiduje się lub stwierdza niski 
wzrost. Obecnie najczęściej stosowane techniki wydłużeń kończyn opierają się 
na zasadach opracowanej przez Ilizarowa osteogenezy dystrakcyjnej [2, 3, 7, 13].

Osteogeneza dystrakcyjna to sposób chirurgicznego wydłużania kości, po-
legający na  zamocowaniu na kości długiej (udowej, piszczelowej) stabilizatora 
zewnętrznego, jej przecięciu (lub złamaniu) bez naruszenia ciągłości okostnej, 
a następnie na stopniowym odsuwaniu od siebie powstałych fragmentów kości. 
Założenie aparatu Ilizarowa – dystraktora dokonuje się poprzez wprowadzenia 
w kość prętów Kirschnera lub grotów Schanza, które na zewnątrz są połączone 
pierścieniami (czasem półpierścieniami). Pierścienie są połączone prętami tele-
skopowymi umożliwiającymi rozsunięcie odłamów i wydłużenie kości (ryc. 1). 
Osteosynteza dystrakcyjna jest metodą wykorzystującą naturalne reakcje na-
prawcze organizmu, polegające na generowaniu nowej kości pomiędzy dwoma 
segmentami kostnymi powstałymi na skutek osteotomii. Kontrolowane odsuwa-
nie od siebie segmentów kostnych powoduje powstawanie w szczelinie przeciętej 
kości regeneratu kostnego, który z czasem przebudowywany jest w dojrzałą kość 
(ryc. 1) [3, 8, 12, 14]. 

Ryc. 1. Aparat Ilizarowa. Tworzenie i przebudowa regeneratu kostnego pomiędzy rozsu-
wanymi segmentami kostnymi

Źródło: https://www.fizjologika.pl/wydluzanie-kosci/ [06.06.2021]
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Tkanka kostna, dla której dystrakcja jest bodźcem do regeneracji, mogłaby 
być wydłużana na dowolną długość, teoretycznie nie ma górnej granicy w wy-
dłużaniu samej kości. Można ją wydłużyć nawet o  kilkadziesiąt centymetrów. 
Jednak bezpiecznie, jednorazowo można wydłużyć do maksymalnie 5-6 cm, 
co stanowi około 15% wyjściowej długości wydłużanego segmentu. Powyżej tej 
granicy dużym problemem stają się przykurcze stawów łącznie z ich podwich-
nięciami. Jest to spowodowane zbytnim naciąganiem więzadeł, ścięgien i mię-
śni. Takie masywne wydłużanie prowadzi do zniszczenia stawów, powstawania 
trwałych przykurczów i zwłóknienia mięśni. Jest  jeden wyjątek w bezpiecznym 
wydłużaniu nawet o 100% długości segmentu, mianowicie stosuje się go w przy-
padku karłowatości. U tych pacjentów ze względu na nadmiar tkanek miękkich 
jest to możliwe. Wydłużając jednoczenie obie kończyny dolne u pacjentów z kar-
łowatością na tle achondroplazji, można uzyskać zwiększenie wzrostu, przez co 
poprawiają się proporcje ciała, które u tych chorych są zaburzone z powodu re-
latywnego skrócenia kończyn w stosunku do tułowia (ryc. 2) [4, 10, 12, 15, 18]. 

Ryc. 2. Wydłużenie kończyn górnych i dolnych u pacjentki z achondroplazją
Źródło: https://pacjentka-z-achondroplazja-(karlowatoscia)-przed-i-po-zabiegu [07.06.2021]
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Wobec ciągłego wzrostu liczby zabiegów operacyjnych dotyczących wydłu-
żania kończyn dolnych metodą Ilizarowa, problem postępowania usprawniają-
cego u  tych pacjentów nabiera coraz większego znaczenia. Biorąc pod uwagę 
chorobę podstawową, ogólny stan zdrowia, powikłania pooperacyjne oraz ko-
nieczną indywidualizację postępowania, rehabilitacja tych pacjentów stanowi 
trudny i  złożony problem. Stosowane postępowanie fizjoterapeutyczne ma na 
celu zwiększenie stopnia uwapnienia kośćca, uzyskanie przyrostu siły i wytrzy-
małości mięśni wydłużanej kończyny, zwiększenie zakresu ruchomości w  sta-
wach oraz zapobieganie przykurczom. Poza przykurczami oraz zespołami bólo-
wymi istotnym problemem utrudniającym skuteczne leczenie rehabilitacyjne są 
również obrzęki kończyn dolnych, głównie pochodzenia limfatycznego i niepra-
widłowy wzorzec ruchu.

W osteosyntezie dystrakcyjnej wg metody Ilizarowa usprawnianie rehabilita-
cyjne dzielimy na pięć etapów.

Etap pierwszy – przedoperacyjny

•	 poprawa stanu uwapnienia kośćca:  
 − zabiegi zmiennego prądu FES (functional electrical stimulation),
 − pole magnetyczne o zmiennej częstotliwości,

•	 nauka poprawnego chodu z wykorzystaniem ortezy wyrównawczej dającej 
pełne obciążenie skróconej kończyny,

•	 ćwiczenia ukierunkowane na  naciski osiowe kończyny krótszej,
•	 poprawa trofiki mięśni i tkanki łącznej – należy stosować zabiegi ciepłolecz-

nicze, np. solux, hydroterapia,
•	 przeciwdziałanie przykurczom stawowym poprzez: 

 − ćwiczenia bierne z elementami autoredresji – szyna do ćwiczeń biernych 
lub czynno-biernych, np. szyna CPM Continuous Passive Motion,

 − poizometryczna relaksacja mięśni,
 − streatching, 

•	 wzmacnianie mięśni
 − ćwiczenia czynne,
 − ćwiczenia oporowe,
 − ćwiczenia w systemie ciężarkowo-bloczkowym UGUL.
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Etap drugi – wczesny pooperacyjny: 

•	 działanie przeciwprzykurczowe stosowane w łóżku pacjenta
– pozycje ułożeniowe,
– ćwiczenia z wykorzystaniem szyny bałkańskiej,

•	 ćwiczenia wzmacniające mięśnie
– ćwiczenia izometryczne i synergistyczne,
– ćwiczenia dynamiczne mające na celu również zwiększenie zakresu ruchu,
– ćwiczenia samowspomagane, 

•	 pionizacja i nauka chodzenia 
– pionizacja w 2 dobie po zabiegu,
– nauka chodu o kulach łokciowych,
– częściowe, osiowe obciążanie operowanej kończyny.

Etap trzeci – dystrakcja (wydłużania): 

Etap dystrakcji rozpoczyna się od 5-7 doby po zabiegu. Optymalne tempo 
dystrakcji to 1 mm na dobę w czterech cyklach wynoszących 0,25 mm. Pozwala 
to maksymalnie wykorzystać możliwości regeneracji tkanki kostnej bez uszko-
dzenia naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni czy stawów. Tempo wydłużania 
uzależnione jest od wielkości strefy wzrostu regeneratu kostnego. Wydłużanie 
kości długich kończyn dolnych wymaga od pacjenta dużej cierpliwości, syste-
matyczności w ćwiczeniach i zachowania zasad sterylności przy zmianach opa-
trunku wokół grotów (co 3-4 dni). Należy pamiętać, że w  trakcie wydłużania 
kończyny dolnej zmniejsza się ruchomość w stawach, wtedy należy zastosować: 
•	 ćwiczenia poprawiające  zakres ruchomości 

– poizometryczną relaksację mięśni,
– autoredresje,
– streatching,
– wyciągi pośrednie,

•	 ćwiczenia wzmacniające  mięśnie podlegające wydłużaniu
– ćwiczenia w UGULU – czynne w odciążeniu z oporem,
– ćwiczenia oporowe na trenażerach,

•	 zabiegi fizykalne o charakterze przeciwbólowym
– lampa Bioptron,
– lampa solux,
– stymulacja punktów bólowych laserem punktowym,

•	 w  celu rozluźnienia napiętych mięśni oraz wywołania efektu przeciwbólo-
wego można zastosować krioterapię,
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•	 jeśli zdjęcie RTG wykaże słaby stopień uwapnienia regeneratu kostnego, ko-
niecznie należy zastosować pole magnetyczne.
   

Ryc. 3. Aparat Ilizarowa założony w obrębie bliższej przynasady lewej kości piszczelowej 
i strzałkowej. Zdjęcie RTG wykonano 15 dni po zabiegu

Źródło: Otfi nowska i wsp.

Etap czwarty – konsolidacja (stabilizacja)

To etap przebudowy regeneratu kostnego. Okres ten jest nawet do czterech 
razy dłuższy niż etap dystrakcji. Okres przebudowy jest różnie długi w zależno-
ści od wielkości wydłużenia danego segmentu, może trwać od kilku miesięcy 
do nawet roku. W okresie tym tkanka kostna i tkanki miękkie nie podlegają już 
siłom rozciągowym. Zmniejsza się poziom bólu, czemu towarzyszy zwiększenie 
zakresu ruchomości w stawach oraz przyrost siły mięśniowej. Pacjent poddawa-
ny jest intensywnej rehabilitacji, na którą składa się:
•	 chodzenie o kulach z pełnym obciążeniem operowanej kończyny, 
•	 ćwiczenia indywidualne wzmacniające mięśnie operowanej kończyny, stosu-

jemy  ćwiczenia  izometryczne i ćwiczenia izokinetyczne, 
•	 ćwiczenia wzmacniające kończyny górne a  także ćwiczenia wzmacniające 

zdrową kończynę dolną oraz mięśnie tułowia,
•	 leczenie kinezyterapeutyczne należy uzupełnić zabiegami fi zykalnymi 

(masaż, FES, magnetotronic i zabiegi ciepłolecznicze).
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Ryc. 4. Stan po 6 miesiącach od przeprowadzonej operacji, widoczny przebudowujący 
się regenerat kostny. Zdjęcie RTG poprzedzające usunięcie aparatu

Źródło: Otfi nowska i wsp.

Etap piąty – zdjęcie stabilizatora

Usunięcie  aparatu jest uwarunkowane zdjęciem RTG (ryc. 4), po ściągnięciu 
stabilizatora obowiązuje okres jednomiesięcznego całkowitego odciążenia ope-
rowanej kończyny. Jest to związane z niską wytrzymałością na obciążenia nowo 
powstałego regeneratu kostnego. Żeby przebudowany regenerat był w pełni peł-
nowartościową mikroskopowo i makroskopowo kością i równie wytrzymałą na 
urazy, należy postępować zgodnie ze wskazanymi poniżej wytycznymi: 

•	 w pierwszym miesiącu po ściągnięciu stabilizatora
– poruszanie się za pomocą kul łokciowych odciążając operowaną kończynę, 
– jedyne dopuszczalne ćwiczenia w tym okresie to ćwiczenia:

 − izometryczne,
 − synergistyczne,
 − czynne w odciążeniu, 
 − czynne wolne, 

– dla poprawy trofi ki tkanek miękkich i układu kostnego należy stosować
 − jonoforezę,
 − masaże wirowe oraz ręczne. 
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•	 w drugim miesiącu po ściągnięciu stabilizatora
–  poruszanie się za pomocą kul łokciowych,  dopuszcza się częściowe, osio-

we obciążenie podczas chodzenia. Należy zastosować  ćwiczenia ogólno-
kondycyjne oraz ćwiczenia równoważne,

–  w drugim miesiącu kładziemy nacisk na  naukę prawidłowego chodu z sy-
metrycznym obciążaniem obydwu kończyn. 

•	 w trzecim miesiącu od usunięcia stabilizatora
– dalsze usprawnianie, wprowadzamy pełne obciążenie operowanej koń-

czyny,
–  całkowitą jej wydolność można osiągnąć po trzech miesiącach od usunię-

cia stabilizatora [3, 8, 9, 11, 16, 17].
Metody operacyjnego leczenia nierównej długości kończyn  stosuje się u dzie-

ci oraz w okresie dorastania. Wydłużania nie powinno się przeprowadzać po 30. 
roku życia. Spowodowane jest to możliwością wystąpienia licznych powikłań, 
wynikających z dużych ograniczeń tkanek miękkich w procesie egalizacji. Po-
wikłania to zawsze trochę kwestia szczęścia i predyspozycji danego organizmu, 
w metodzie Ilizarowa rany są cały czas otwarte. Bolesne skurcze, zapalenia tka-
nek, problemy zrostu kości a nawet zakażenie, problemy ze ścięgnem i mięśnia-
mi to możliwe powikłania przy tej metodzie. Może wystąpić reakcja alergiczna 
na użyty metal. Wydłużenie do 15% należnej długości w odniesieniu do zdrowej 
kończyny nie nastręczają większych problemów. Sytuacja zmienia się przy więk-
szych skróceniach kończyny dolnej, które w  różnym stopniu dotyczą uda, jak 
i podudzia oraz przebiegają najczęściej ze zniekształceniem osi kończyny. Samo 
założenie aparatu to tylko początek. Dalsza część leczenia polega w dużej mierze 
na rehabilitacji, dzięki której pacjent może utrzymać możliwie wysoką spraw-
ność fizyczną i doprowadzić do pełnego obciążania kończyny. Należy pamiętać, 
że warunkiem powodzenia leczenia jest pełna współpraca pacjenta z lekarzem 
i fizjoterapeutą, musi ściśle wypełniać zalecenia rehabilitacyjne, prowadząc nor-
malny tryb życia [9, 16, 1]. 



37 Ewa Otfinowska, Filip Georgiew, Edyta Gondek

Literatura
1. A.M. Abdel-Aal, Ilizarov bone transport for massive tibial bone defects, Orthopedics, 2006; 29: 

70-74.
2. R. Cattaneo, A. Villa, M.A. Catagni, L. Tentori, Limb lengthening in achondroplasia by Ilizarov’s 

method, Int Orthop. 1988; 12: 173-179.
3. P.A. Diner, E. Kollar, Intraoral distraction osteogenesis for mandibular lengthening; a technical 

innovation, J Craniofmaxillofac Surg 1996; 24: 92-5
4. K. Emara, A. Farouk, R. Diab, Ilizarov technique of lengthening and then nailing for height 

increase, J Orthop Surg (Hong Kong), 2011; 19: 204-208.
5. A.V. Gubin, D.Y. Borzunov, T.A. Malkova, The Ilizarov paradigm: thirty years with the Ilizarov 

method, current concerns and future research, Int Orthop. 2013; 37: 1533-1539.
6. A. Gusta, Historia i współczesność osteogenezy, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 5, 

nr 5, Szczecin, 2003: 599-606.
7. C. Hamdy, Juan S., Tabrizian R., Tabrizin M. Distraction Osteogenesis and Its Challenges in 

Bone Regeneration, McGill University/Department of Orthopaedic Surgery and Biome-
chanical Engineering, Canada, 2012: 185, 187, 198.

8. Krawczyk A., Atamaniuk W., Dragan Sz., Orzechowski W., Kulej M., Czapiński J. Kształtowanie 
się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej w obrazie rentgenowskim – badania 
doświadczalne, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 4, nr 3, Wrocław, 2002: 290- 
294.|

9. Liśniński P., Stryła W. Zasady usprawniania leczniczego w przypadkach wydłużania kończyn 
dolnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja vol. 4, nr 4, 2002.

10. Morasiewicz L. Strategia i taktyka postępowania w wydłużaniu kończyn. Ortopedia Traumato-
logia Rehabilitacja, vol 4, nr. 3, Wrocław, 2002: 310.

11. Romanowski L. Ocena wydłużania kości łokciowej na drodze osteogenezy dystrakcyjnej we 
wrodzonym braku kości promieniowej, Poznań, 2012: 3-5.

12. Świątkowski J., Żarek S., Macias J. Diagnostyka obrazowa w planowaniu i monitorowaniu wy-
dłużania kończyny metodą Ilizarowa, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol 4, nr 3, 
Warszawa, 2002: 273-280.

13. Tęsiorowski M., Zarzycka M. Podstawowe zasady wydłużania kończyn, KASPER, Kraków, 
1998: 9-21, 69, 70, 73-75, 77, 81, 86- 94, 157, 183-193.

14. Wall A. Leczenie operacyjne nierówności kończyn. Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Pol-
ska 1994; supl. 1.

15. Wall A., Orzechowski W. Rozwój metody dystrakcyjno-kompensacyjnej osteogenezy w chirur-
gii narządu ruchu w Polsce, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 4, nr 3, Wrocław, 
2002: 263-266.

16. Wrzosek Z. Problemy rehabilitacji chorych leczonych metodą Ilizarowa, Otropedia Traumato-
logia Rehabilitacja, vol 4, nr 4, Wrocław, 2002: 469-472.

17.  Wrzosek Z. Konieczny G., Usprawnianie chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu skró-
tu w obrębie kości udowej, Fizjoterapia, tom 9, nr 1, Wrocław, 2001: 53.

18.  Zarzycki D., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Kącik W. Odległe wyniki wydłużania uda metodą 
Wagnera, Chirurgia Narządu Ruchu, Ortopedia Polska, supl.1, 1994: 59, 74-76.



38 Ewa Otfinowska, Filip Georgiew, Edyta Gondek

Streszczenie

Operacyjne leczenie nierówności kończyn, głównie kończyn dolnych stosuje się tylko 
wtedy, gdy są ku temu przesłanki medyczne. W  ten sposób pomaga się osobom do-
tkniętym karłowatością lub osobom o nierównej długości kończyn. Zabieg wydłużenia 
kończyn nazwany „osteozą dystrakcyjną”, jest metodą wykorzystującą naturalne reakcje 
naprawcze organizmu. Podczas dystrakcji pomiędzy dwoma segmentami kostnymi po-
wstałymi na skutek osteotomii (przecięcia kości), generuje się nowa kość. Założenie na 
wydłużany segment dystraktora oraz kontrolowane odsuwanie od siebie segmentów ko-
stnych powoduje powstawanie w szczelinie cięcia nowej tkanki kostnej. Zaletą tej metody 
jest fakt, że nowo powstała kość jest histologicznie zgodna z otaczającą tkanką kostną. 
Kolejną zaletą jest równoczesne rozciągnięcie otaczających tkanek miękkich, co z kolei 
zmniejsza ryzyko powstania przykurczów stawowych i  ich zmian zwyrodnieniowych. 
Szczególne miejsce w leczeniu tych deformacji ma operacyjna metoda Ilizarowa oraz po-
prawnie prowadzona rehabilitacja w poszczególnych etapach dystrakcji.

Słowa kluczowe: metoda Ilizarowa, osteosynteza dystrakcyjna, rehabilitacja

Summary

Surgical treatment of limb irregularities, mainly of the lower limbs, is used only if there 
are medical reasons for it. In this way, people suffering from dwarfism or people with 
unequal limb lengths are helped. The limb lengthening treatment called “distraction oste-
osis” is a method that uses the body’s natural repair reactions. When distracting between 
two bone segments resulting from an osteotomy, new bone is generated. Placing on the 
elongated segment of the distractor and the controlled movement of the bone segments 
apart results in the formation of new bone tissue in the cutting gap. The advantage of this 
method is that the newly formed bone is histologically compatible with the surrounding 
bone tissue. Another advantage is the simultaneous stretching of the surrounding soft 
tissues, which in turn reduces the risk of joint contractures and their degenerative chan-
ges. A special place in the treatment of these deformities is the surgical Ilizarov method 
and correctly conducted rehabilitation at individual stages of distraction.

Keywords: the Ilizarov method, distraction osteosynthesis, rehabilitation
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Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Biblioteka Pedagogiczna, której jubileusz 70-lecia przypada na rok 2021, 
powołana została z myślą o kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W okresie 
kilkudziesięciu lat funkcjonowania z usług instytucji korzystały dziesiątki tysię-
cy czytelników – przede wszystkim pedagogów, studentów oraz przedstawicieli 
kultury i nauki. Placówka, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom 
czasów i środowiska lokalnego, podlegała nieustannym przeobrażeniom. Zmie-
niała się kadra pracownicza i lokalizacja siedziby biblioteki, zmieniały się rów-
nież priorytety funkcjonowania jednostki. Instytucja wraz z upływem lat stawała 
się ogólnodostępna i otwarta dla wszystkich czytelników – nie tylko osób zawo-
dowo związanych z nauką i kształceniem1. 

1 Więcej o historii i strukturze biblioteki w artykule: B. Kania, L. Marzec, M. Czaja, Prowadząc 
ku książkom... Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, „Tarnowskie Dialogi Naukowe” 2019,  
nr 2, s. 65-75. 

Budynek MCDN ODN przy ul. Nowy Świat 30 – siedziba Biblioteki Pedagogicznej 
w Tarnowie

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
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Artykuł jest próbą przybliżenia wybranych obszarów bieżącej działalności bi-
blioteki w kontekście zadań statutowych. Mając na uwadze różnorodność form 
i ilość podejmowanych działań, większość zjawisk uda się jedynie zasygnalizować. 

Wytyczne formalne

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie regulowana jest ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.), ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie działania publicznych bibliotek pedago-
gicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 369 ze zm.) oraz Statutem Biblioteki Pedagogicz-
nej w Tarnowie2. Zgodnie z wytycznymi zawartymi z ww. aktach prawnych, do 
głównych obszarów pracy instytucji zaliczyć należy:
1.  Gromadzenie, opracowywanie, ochronę, przechowywanie i  udostępnianie 

użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienni-
czych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmują-
cych w szczególności: 

 − literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 − publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy obję-

tych ramowymi planami nauczania,
 − literaturę piękną, a  także teksty kultury, o  których mowa w  przepisach 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 − piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 − podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wy-

chowania przedszkolnego,
 − materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty po-

lityki oświatowej państwa,
 − materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placó-

wek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 − materiały, w  tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej 

z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,

 − materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

2 https://bpt.edu.pl/index.php/o-bibliotece/statut/statut-biblioteki-pedagogicznej-w-tarno-
wie [09.12.2020].
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2.  Organizowanie i prowadzenie wspomagania: 
 − szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-
-komunikacyjnej,

 − bibliotek szkolnych, m.in. w  zakresie organizacji i  zarządzania biblioteką 
szkolną.

3.  Prowadzenie działalności informacyjnej i  bibliograficznej, która obejmu-
je gromadzenie, opracowanie dokumentacyjne i  udostępnianie informacji; 
łączność informacyjną przez organizowanie współpracy międzybibliotecznej 
i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, a  także popularyzowanie 
oświatowej informacji naukowej i  o  charakterze praktycznym dla potrzeb 
użytkowników.

4.  Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka, zgodnie z zapisami zawartymi w statucie, może również realizo-
wać działania dodatkowe, do których zalicza się organizowanie doskonalenia za-
wodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych, organizowanie 
i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej (w szczególności otwartych 
zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich) oraz prowadze-
nie działalności wydawniczej.

Biblioteczna praktyka 
1.  Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów

Księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wzbogacany jest o nowe 
wydawnictwa od momentu założenia jednostki w 1951 roku i obejmuje na chwi-
lę obecną przeszło 80 tysięcy książek, blisko 3500 egzemplarzy czasopism oraz 
ok. 5 tys. egzemplarzy materiałów multimedialnych. Do zasobów Biblioteki 
Pedagogicznej wlicza się również zbiór ponad 2 tys. woluminów przekazanych 
w depozyt przez władze Tarnowskiej Szkoły Wyższej w 2016 roku3, a także, bę-
dące w opracowaniu, archiwalia Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie (kilkanaście 
tysięcy dokumentów i materiałów artystycznych – w tym plakatów, programów 
teatralnych i zdjęć ze spektakli)4.

Biblioteka, obok materiałów aktualizowanych na bieżąco, dysponuje kolekcją 
woluminów archiwalnych – książek wydanych przed rokiem 1945, zgromadzo-
nych w liczbie około 2 tysięcy egzemplarzy. Najstarszym dokumentem w zbio-
rach jest pochodząca z  1820 roku francuska Biographie des enfans celèbres ou 

3 https://bpt.edu.pl/index.php/zbiory [09.12.2020].
4 https://tarnow.net.pl/articles/s/i/305653 [09.12.2020].
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histoire abrégée... W kolekcji archiwalnej znajdują się także stare książki zwią-
zane z  Tarnowem: Miasto Tarnów pod względem historycznym, statystycznym, 
topograficznym i naukowym Wincentego Balickiego z 1831 r. oraz Bem in Sieben-
bürgen von K. M. Pataky z 1850 r. 

Zgodnie z profilem, instytucja gromadzi głównie materiały dotyczące zagad-
nień z zakresu dydaktyki, psychologii i nauk społecznych. Księgozbiór uzupełnia 
literatura piękna i popularna oraz wyodrębniony dział dziecięcy. Biblioteka pre-
numeruje 88 tytułów czasopism oraz udostępnia szeroki wybór podręczników 
szkolnych i programów nauczania do różnych typów szkół, poziomów naucza-
nia i przedmiotów. 

W  Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym udostępniane są bibliografie 
ogólne, retrospektywne i bieżące, Bibliografia Polska 1901-1939, bibliografie po-
szczególnych dziedzin i zagadnień, elektroniczne bazy danych, Przewodnik Bi-
bliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism – od 1981 do 2012 roku oraz 
systematycznie uzupełniane zbiory zestawień bibliograficznych sporządzanych 
na zamówienie czytelników.

Wydział Zbiorów Multimedialnych umożliwia dostęp do materiałów audio-
wizualnych, w tym mediów wspomagających naukę, rozwój i wychowanie, spo-
śród których wymienić należy m.in: programy multimedialne, pomoce dydak-
tyczne (karty pracy, pakiety edukacyjne), filmy naukowe, fabularne, animowane 
i  dokumentalne, audiobooki, dokumenty dźwiękowe (płyty CD i  analogowe), 
zbiory graficzne (mapy, plansze edukacyjne, fotografie, etc.) oraz gry planszowe 
(edukacyjne, rodzinne, strategiczne, ekonomiczne, imprezowe i in.).

Książki, artykuły z czasopism oraz multimedia są opracowywane i udostęp-
niane czytelnikom przy wykorzystaniu systemu bibliotecznego, który umożliwia 
wyszukiwanie materiałów zarówno w siedzibie biblioteki, jak i on-line5. Proces 
katalogowania i  udostępniania zbiorów jest w  pełni skomputeryzowany6. Od 
1999 roku bazy biblioteczne obsługiwane są za pomocą zintegrowanego syste-
mu bibliotecznego MAK, który w grudniu 2020 został zastąpiony nowoczesnym 
programem SowaSQL. Materiały gromadzone w Bibliotece Pedagogicznej przypo-
rządkowane zostały do pięciu baz danych: „Kartoteka” (zawierająca opisy artyku-
łów z czasopism), „Wypożyczalnia” (opisy książek dostępnych w Wypożyczalni), 
„Czytelnia” (książki udostępniane w Czytelni), „Multimedia” (baza zbiorów audio-
wizualnych gromadzonych w Wydziale Multimediów) oraz „Katalog Tarnowskiej 
Szkoły Wyższej” (opisy książek przekazanych bibliotece w depozyt). Dla ułatwienia 
wyszukiwania materiałów, w siedzibie biblioteki czytelnicy mogą korzystać ze sta-

5 https://bpt.edu.pl/index.php/katalog-on-line [09.12.2020].
6 Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 1951-

2011, Tarnów 2011, s. 24-27.
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nowisk komputerowych zlokalizowanych w wydzielonym specjalnie do tego celu 
Informatorium. Biblioteka, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, 
zapewnia również nieodpłatny dostęp do internetowej bazy publikacji pełnotek-
stowych IBUKLibra oraz systemu elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecz-
nych cyfrowej wypożyczalni Biblioteki Narodowej „Academica”7. 

 

2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania
Zadanie wspierania placówek oświatowych i bibliotek szkolnych realizowane 

jest przede wszystkim poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających 
na celu poprawę jakości ich pracy. Czynności te obejmują pomoc w diagnozowa-
niu potrzeb szkoły lub placówki, ustalanie sposobów pracy prowadzących do za-
spokojenia ich potrzeb, planowanie form i realizację wspomagania oraz wspólną 
ocenę efektów przeprowadzanych działań wraz z opracowaniem wniosków wy-
nikających z ich realizacji.

W  ramach organizowania i  prowadzenia wspomagania Biblioteka Peda-
gogiczna zobowiązana jest również do zawiązywania oraz koordynowania sie-
ci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Ta forma działalności jest bardzo 
wysoko oceniana przez jej uczestników. Nauczyciele korzystający ze wsparcia 
wspólnie określają zakres tematyczny i charakter zajęć oraz współpracują pod-
czas ich realizacji, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Jedną z najbardziej po-
pularnych sieci prowadzonych przez instytucję jest „Tik w  pracy nauczyciela” 
– cykl spotkań przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych wykorzy-
stujących technologię informacyjną i komunikacyjną. Na uwagę zasługuje rów-
nież sieć współpracy i  samokształcenia nauczycieli przedszkola i bibliotekarzy 
„PoMoc w czytaniu, czyli biblioterapeutyczne inspiracje w pracy z dziećmi” oraz 
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cykl warsztatów wspierania i podno-
szenia kompetencji wychowawczych. 
7 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/zasoby-elektroniczne [09.12.2020].

System biblioteczny MAK oraz program SowaSQL
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
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W konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 r., duża część ak-
tywności jednostki przeniesiona została do internetu. W ramach wspomagania 
kadry pedagogicznej przygotowany został wirtualny katalog aplikacji i serwisów 
„Jak odnaleźć się w nowym świecie zdalnej edukacji?” – obszerny zbiór narzędzi 
i  inspiracji ułatwiających nauczanie na odległość8. Udostępniona została rów-
nież baza zawierająca kompletne opracowanie wszystkich lektur z zakresu szkoły 
podstawowej i  średniej. „Multikanon” to rozbudowany wykaz tekstów źródło-
wych dostępnych w bibliotece i internecie wraz ze scenariuszami lekcji i multi-
mediami (filmami, nagraniami dźwiękowymi, grami i aplikacjami).

Biblioteka Pedagogiczna, poza wspomaganiem stacjonarnym i działalnością 
w przestrzeni wirtualnej, prowadzi również wyjazdowe szkolenia na zebraniach 
rad pedagogicznych w szkołach oraz rozmowy z rodzicami o wychowaniu i war-
tości czytania podczas prelekcji i wywiadówek9. 

Każda z  wymienionych form wspierania pracowników placówek pedago-
gicznych jest poddawana ewaluacji, rozwijana i aktualizowana w celu jak najpeł-
niejszego dopasowania do potrzeb uczniów i nauczycieli oraz nowych wyzwań 
pojawiających się przed oświatą. 

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
Wyszukiwanie, selekcjonowanie, opracowanie i udostępnianie informacji to 

podstawowe zdania Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego. Nauczyciele bi-
bliotekarze służą pomocą czytelnikom w pozyskiwaniu wiadomości, korzystając 
ze wszelkich dostępnych źródeł – w tym czasopism naukowych i popularnonau-
kowych, cyfrowych baz danych oraz zasobów sieci www.

W wydziale na bieżąco katalogowane są artykuły z periodyków prenumero-
wanych przez bibliotekę10. Opisy gromadzone są w bazie „Kartoteka zawartości 
czasopism”, która liczy blisko 98 tys. rekordów i zawiera informacje z praktycz-
nie wszystkich dziedzin wiedzy i nauki. Dane wprowadzone do wykazu można 
przeglądać w  siedzibie jednostki, a  także korzystając z  wyszukiwarki interne-
towej. Popularną wśród czytelników, zwłaszcza studentów i nauczycieli, formą 
korzystania z  zasobów placówki jest również pozyskiwanie skanów artykułów 
prasowych i fragmentów książek. Usługa ma charakter nieodpłatny, a zamawia-
ne materiały są wysyłane na wskazany przez czytelnika adres e-mailowy.  

Pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, poza katalogowa-
niem zawartości czasopism oraz pomocą w wyszukaniu literatury, sporządzają 
tematyczne zestawienia bibliograficzne – również na zamówienie. Działalność ta 
8 https://bpt.edu.pl/bazaserwisow/ [09.12.2020].
9 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/wspomaganie [09.12.2020].
10 https://bpt.edu.pl/index.php/zbiory [09.12.2020].
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jest szczególnie doceniana przez studentów, uczniów i pracowników dydaktycz-
nych, gdyż obszerne i szczegółowe wykazy znacznie ułatwiają przygotowywanie 
się do konkursów tematycznych oraz usprawniają redagowanie prac dyplomo-
wych, wypracowań i tekstów naukowych11.

4. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej 
We współpracy z instytucjami oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

kultury i oświaty przygotowywane są liczne akcje wspierające edukację czytelni-
czą i medialną. Spośród wielu inicjatyw podejmowanych w ostatnim okresie wy-
mienić należy m.in. pełnienie przez placówkę funkcji koordynatora wojewódz-
kiego IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. W działaniu na 
dużą skalę, realizowanym w 2019 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wielka 
Liga”, udział wzięło blisko 2,5 tys. uczniów z 96 szkół podstawowych. Konkurs 
był organizowany w 18 powiatach województwa małopolskiego. Zwieńczeniem 

zmagań było przygotowanie 
uroczystego półfinału zabawy, 
wraz z towarzyszącą mu oprawą 
medialną. 

W  bibliotece prężnie dzia-
łają kluby czytelnicze: „Mamo-
teka” – twórcze spotkania mam 
z książką wokół macierzyństwa, 
pasji i rozwoju, „Klub Miłośni-
ków Książki” – dyskusyjny klub 
książki dla dorosłych, „Nie po-
lecam. Klub Młodego Krytyka 
Literatury” oraz klub gier plan-
szowych „GraFika”12. 

Ciekawą i atrakcyjną formą 
popularyzowania czytelnictwa 
jest udział nauczycieli bibliote-

karzy w społecznej akcji „Narodowe Czytanie”, w „Małopolskich Dniach Rodzi-
ny” oraz w „Odjazdowym Bibliotekarzu” – rajdzie rowerowym dla miłośników 
książek i przyjaciół biblioteki, który organizowany jest w maju, podczas Tygo-
dnia Bibliotek. 

11 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/informacja-bibliograficzna [09.12.2020].
12 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/kluby-czytelnicze [09.12.2020].

Półfinał Wojewódzki IV Ogólnopolskiego Konkur-
su „Wielka Liga Czytelników”, 2019 r.

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej  
w Tarnowie
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„Narodowe Czytanie” dla uczniów tarnowskich szkół i piknik przy CSM w ramach 
„Małopolskich Dni Rodziny”, 2019 r.

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

„Odjazdowy Bibliotekarz”, 2019 r.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedago-

gicznej w Tarnowie

5. Zadania dodatkowe
Jednym z istotnych działań statutowych jednostki jest pełnienie funkcji or-

ganizatora i  koordynatora doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek 
pedagogicznych i szkolnych. W placówce organizowane są staże i praktyki dla 
studentów bibliotekoznawstwa oraz m.in. w  ramach projektu „Nowy Pracow-
nik Białej Gospodarki”. W celu profesjonalnej realizacji tego zadania nawiąza-
na jest stała współpraca z  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w  Krakowie 
oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu. Współpraca służy 
podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz wymianie doświadczeń, m.in. pod-
czas organizowanych regularnie szkoleń i konferencji. Biblioteka Pedagogiczna 
współpracuje również z Tarnowską Szkołą Wyższą, kadrą dydaktyczną Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Ośrodkiem Doskonalenia Na-
uczycieli w Tarnowie. Owocem podejmowanych razem działań są m.in. współ-
organizowane szkolenia i konferencje dla nauczycieli.
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Mocną stroną biblioteki są organizowane z powodzeniem od wielu lat zaję-
cia dla uczniów wszystkich poziomów nauczania – od przedszkoli, aż po szkoły 
średnie. Spośród najróżniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą najpopular-
niejsze są warsztaty wychowawcze i edukacyjne z elementami biblioterapii, cho-
reoterapii, pedagogiki i zabawy13. 

Zakres otwartych lekcji bibliotecznych jest bardzo szeroki – w  przypadku 
przedszkolaków obejmuje on tematy rozwijające w  dzieciach wyrozumiałość 
i empatię (temat: „Każdy z nas jest wyjątkowy”), rozbudzające zainteresowania 
czytelnicze („W krainie bajek – zabawy integracyjne i  literackie”), pozwalające 
poznawać alternatywne formy czytania („Opowiem Ci historię – zajęcia z wy-
korzystaniem teatrzyku Kamishibai”) czy rozpoczynać przygodę z programowa-
niem („Koduj z klasą”). W skład oferty dla najmłodszej grupy uczniów wchodzi 
również cykl zajęć biblioterapeutycznych o mocy uczuć (temat: „Abecadło emo-
cji”) i oswajaniu lęków („Oswoić strach – zajęcia biblioterapeutyczne na podsta-
wie Legendy o Smoku Wawelskim”). Bardzo popularną formą promocji czytelnic-

twa wśród przedszkolaków jest „Pogotowie 
literackie” – zajęcia prowadzone w  formie 
porad medycznych, podczas których prze-
brani za lekarzy nauczyciele bibliotekarze 
„badają” dzieci, sprawdzając, czy ich serca 
biją z miłości do książek oraz, czy ich wzrok 
dobrze rozpoznaje postacie znane z bajek. 
Po „diagnozie” każdy mały „pacjent” otrzy-
muje receptę na odpowiednie dla niego 
książki – „leki z biblioteki”. 

W ofercie dla uczniów szkół podstawo-
wych można znaleźć m.in. w lekcje poświę-
cone doskonaleniu umiejętności pisania 
(temat: „Kaligrafowanie może być cieka-
we”), komiksom Janusza Christy („W gro-

dzie kasztelana Mirmiła”), warsztaty z programowania i wykorzystania aplikacji 
„Ozo Groove” i ozobotów (temat: „Taniec robotów”) oraz pisania opowiadań na 
podstawie kart Dixit („Sztuka pisania opowiadania”). Dla szkół podstawowych 
przygotowane są również lekcje przybliżające postać „polskiego Edisona” (te-
mat: „Być jak Jan Szczepanik – wielki wynalazca”) i cechy ballady romantycznej 
(„Ballada romantyczna jako gatunek literacki”), a także warsztaty z mnemotech-
nik („Uczę się szybko i skutecznie”), treningu koncentracji („Gry i zabawy dla 

13 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/zajecia-edukacyjne [09.12.2020].

„Pogotowie literackie” w ramach pik-
niku przy CSM z okazji „Małopolskich 

Dni Rodziny”, 2019 r.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Peda-

gogicznej w Tarnowie
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nieuważnych”), szyfrowania i  kodowania („Jak przekazać tajną informację?”), 
pozytywnego myślenia („Myślę pozytywnie”), automotywacji („Co zrobić, aby 
nam się chciało, tak jak nam się nie chce?”), a nawet ze słowotwórstwa („Skąd 
się biorą słowa?”) i programowania z wykorzystaniem płyt micro:bit („Cyfrowe 
historyjki z płytką micro:bit”, „Jak zrobić muzykę z wykorzystaniem płytki mi-
cro:bit?”). Ważnym obszarem oddziaływania biblioteki jest profilaktyka uzależ-
nień, a dużą popularnością wśród wychowawców cieszą się warsztaty na temat 
zagrożeń związanych z użytkowaniem smartfonów i internetu („Fonoholizm – 
przyklejeni do telefonów”).

Zajęcia dla szkół średnich to między innymi warsztaty z prozy Olgi Tokar-
czuk (Temat: „Profesor Andrews w Warszawie”), lekcje przybliżające najważniej-
sze zjawiska fonetyczne mowy Krakowiaków Wschodnich („Wybrane cechy cha-
rakterystyczne dialektu małopolskiego”), warsztaty z tworzenia wierszy i dada-
izmu („Blackout poetry, czyli jak stworzyć nowy wiersz z cudzych słów”), a także 
sztuki dyskusji o  książkach („Kulturalne osądzanie, w  jakiej formie najlepsze 
jest książek pochłanianie”), mnemotechnik („Uczę się szybko i skutecznie”), au-
toprezentacji („Jak skutecznie zaprezentować siebie?”) oraz pozytywnego myśle-
nia i przezwyciężania stresu („Myślę pozytywnie”). 

Wszystkie lekcje biblioteczne odbywają się w siedzibie placówki codziennie, 
od poniedziałku do piątku. Istnieje również możliwość przeprowadzenia warsz-
tatów w szkole lub zdalnie z wykorzystaniem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. 
Uzupełnieniem oferty dydaktycznej biblioteki są zajęcia tematyczne dla dzieci 
przebywających na półkoloniach w mieście, organizowane w wybrane tygodnie 
wakacji oraz regularnie przeprowadzane spotkania biblioterapeutyczno-senso-
ryczne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców cieszą się spotkania autorskie 
oraz konkursy. Do najpopularniejszych z  nich zaliczyć można „Konkurs Pio-
senki Poetyckiej”, „Konkurs na booktalking, czyli najlepszą mówioną recenzję 
książki dla uczniów szkół średnich”, „Konkurs na projekt plakatu”, „Wojewódzki 
Konkurs Fotografii Cyfrowej Jan Paweł II – Człowiek wielu pasji” oraz „Przegląd 
Twórczości Młodych Poetów”, w ramach którego młodzi twórcy mogą dzielić się 
napisanymi przez siebie wierszami. Biblioteka jest również współorganizatorem 
debat oksfordzkich, w  których uczestniczą uczniowie tarnowskich szkół śred-
nich14.

14 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/konkursy [09.12.2020].
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Spotkanie autorskie z Elżbietą Stepską-Kot oraz „Konkurs na booktalking”, 2019 r.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

„Lektury szkolne zachęcają do czytania” – koleżeńska debata w stylu oksfordzkim,  
2019 r.

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
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Gmach instytucji to przestrzeń, w której eksponowane są liczne wystawy ar-
tystyczne oraz tematyczne. Warto wspomnieć tutaj m.in. o autorskiej ekspozycji 
„Ciemne chmury nad miastem – Tarnów w okresie II wojny światowej”, wysta-
wie „Pedagodzy” – przybliżającej biografie największych autorytetów dydakty-
ki ubiegłego stulecia, czy ekspozycji „Miniaturowy Wielki Talent” realizowanej 
w ramach konkursu „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” i nawiązującej do działań 
Tarnowskiej Marki Talentu. 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie prowadzi różnorodną działalność wy-
dawniczą. Poza licznymi materiałami drukowanymi, które służą promocji pla-
cówki i czytelnictwa (informatory, kalendarze, ulotki, zakładki itp.) w jednostce 
przygotowywane są także okolicznościowe materiały książkowe dotyczące jej hi-
storii i aktualnej działalności. 

Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 
1951-2011, Tarnów 2011 oraz Z książką mi po drodze. 65 lat Biblioteki Pedagogicznej 

w Tarnowie, red. B. Kania, Tarnów 2017.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Nakładem Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie publikowane są prace 
uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez jednostkę – w tym 
„Przeglądu Twórczości Młodych Poetów” oraz konkursu literackiego na opowia-
danie „Książka”.
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Książka. Opowiadania, red. i korekta D. Bałuszyńska-Srebro, Tarnów 2014 oraz Ostatnie 
trzy tygodnie zmieniły wszystko. Materiały z Przeglądu Twórczości Młodych Poetów, red. 

M. Czaja, Tarnów 2019.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Wiek XXI przyniósł duży postęp w  dziedzinie nowoczesnych technologii, 
w związku z czym istotna część działalności biblioteki przeniesiona została do in-
ternetu. Wideokonferencje, zdalne szkolenia, praca z czytelnikiem na odległość 
i  akcje promocyjne prowadzone w  mediach społecznościowych to codzienna 
praktyka, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie instytucji. Dobrym 
przykładem tego typu aktywności jest aktualizowany na bieżąco profil facebo-
okowy biblioteki. Na Facebooku zamieszczane są informacje o działaniach re-
alizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy, imprezach okolicznościowych, no-
wościach, a także rocznicach i wydarzeniach z życia kulturalnego miasta i kraju. 
Promowane są również dobre książki – nie tylko pedagogiczne i naukowe, ale 
także beletrystyka, literatura dziecięca i fantastyka na poziomie15.

15 https://www.facebook.com/bptarnow [09.12.2020].
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Zakończenie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie funkcjonuje w czterech podstawowych 
obszarach: gromadzenia, opracowywania i  udostępniania użytkownikom ma-
teriałów bibliotecznych; wspomagania placówek oświatowych i bibliotek szkol-
nych; wsparcia informacyjno-bibliograficznego oraz promowania edukacji czy-
telniczej i medialnej. Instytucja, realizując zadania statutowe, wykonuje szereg 
aktywności dodatkowych, wśród których szczególne miejsce przypada pracy 
dydaktycznej – zwieńczeniem jej są otwarte zajęcia edukacyjne i  lekcje biblio-
teczne. Biblioteka Pedagogiczna z powodzeniem dostarcza rzeczowej informacji 
naukowej, uczy i inspiruje – jest to działalność kompletna i bardzo różnorodna.
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Streszczenie
Artykuł przybliża pracę Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie w odniesieniu do obowiąz-
ków wynikających ze statutu placówki oraz aktów prawnych regulujących funkcjonowa-
nie bibliotek pedagogicznych. Omówione zostały wybrane zadania realizowane w latach 
2019-2020 w obszarze działalności bibliotecznej, wspomagająco-pedagogicznej oraz kul-
turalnej.

Słowa kluczowe: Biblioteka Pedagogiczna w  Tarnowie, działalność, gromadzenie 
i udostępnianie zbiorów, popularyzowanie wiedzy, promocja czytelnictwa, nauczanie

Summary
The article brings closer the work of the Pedagogical Library in Tarnow in relation to the 
obligations arising from the statute of the institution and legal acts regulating the func-
tioning of pedagogical libraries. It discusses selected tasks implemented in 2019-2020 in 
the area of library, supportive-pedagogical and cultural activities.

Keywords: Pedagogical Library in Tarnow, activity, collection and making the col-
lections available, popularisation of knowledge, promotion of reading, teaching
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Język reklamy banku i produktów bankowych 

 Uwagi wstępne 
Celem niniejszego artykułu jest opis zjawisk językowych występujących 

w hasłach reklamujących banki oraz produkty bankowe takie jak: kredyty, po-
życzki, konta oszczędnościowe i inne. Ekonomia, bankowość i, rzecz jasna, rekla-
ma w ostatnich dziesięcioleciach zyskały dużą popularność, zwłaszcza po roku 
1989 wraz z kształtowaniem się systemu gospodarki rynkowej. Reklama polega 
na „przekazywaniu wiadomości związanych z  jakąś koncepcją, produktem lub 
usługą w celu wytworzenia u odbiorcy klimatu przychylności i  spowodowania 
określonych działań zgodnych z zamierzeniami nadawcy”1. A zatem w procesie 
reklamowania muszą wystąpić dwa czynniki:  informacja o danej firmie lub pro-
dukcie oraz  perswazja, której celem jest wywarcie wpływu na decyzję klienta 
dotyczącą zakupu określonego towaru lub skorzystania z usługi proponowanej 
przez dane przedsiębiorstwo. Jak zauważa Katarzyna Skowronek: „Podstawowy-
mi elementami warunkującymi skuteczność tekstu reklamowego jest jego do-
stateczna informacyjność, możliwość łatwego zapamiętania i siła oddziaływania 
(m.in. przez zaskoczenie lub komizm). Dobra reklama powinna oprócz tego cha-
rakteryzować się zwięzłością, sugestywnością, oryginalnymi sformułowaniami 
i  odpowiednią, przejrzystą kompozycją. Konieczne jest również programowe 
stosowanie powtórzeń nieustanna reprodukcja, utrwalające tekst w świadomości 
potencjalnego klienta”2. Badaczka zaznacza, iż „predykatowi reklamować można 
przypisać następujące cechy: 

 − dynamiczność (nazywa dzianie się),
 − mutację (określa zdarzenie ze zmianą),
 − akcyjność (zamierzoność działania),
 − działanie skierowane na zewnątrz, 
 − wielokrotność,
 − działanie skierowane na osiągnięcie rezultatu.”3  

1 H. Brzostowski, Język reklamy, Warszawa 1975, s. 3. 
2 K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1992, s. 9. 
3 Tamże, s. 20. 
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Kazimierz Ożóg zwraca uwagę na fakt pojawienia się w języku odmiany re-
klamowej: „Masowość reklam powoduje, że tworzy się w polszczyźnie nowa od-
miana stylistyczna, rządząca się swoistym wyborem środków językowych i od-
rębną organizacją tekstu. Jest to odmiana reklamowa. Odmiana ta dostarcza wie-
lu nowych wyrazów i zwrotów polszczyźnie potocznej. Słownictwo to przenika 
tym łatwiej, że często reklamuje się przedmioty codziennego użytku”4. 

Jerzy Bralczyk, pisząc o  skuteczności wypowiedzi reklamowej, stwierdza: 
„Skuteczny komunikat reklamowy ma zawierać intrygująco przedstawioną 
obietnicę (zwykle dotyczy ona zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu) i  ją 
uwiarygodniać. Zarówno zaintrygowanie, jak uwiarygodnienie może mieć po-
stać dźwiękową i graficzną – ale przede wszystkim bywa językowe. Świat rekla-
my, piękny i euforyczny, do którego odbiorca wejść jednak może z łatwością, jest 
przedstawiany różnie, ale najpełniej słowem”5. Z  tego też względu język pełni 
w  reklamie bardzo istotną rolę. W  jaki sposób językowo kreowany jest świat 
w reklamie bankowości, zamierzam wykazać w niniejszym tekście. 

Ważnym pojęciem jest slogan reklamowy. Jan W. Wiktor zaznacza: „Slogan 
reklamowy (apel, hasło, komunikat) jest zakodowaną, skróconą, często symbo-
liczną formą wyrażenia głównej idei komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. 
(…) Atrakcyjny apel jest istotnym uwarunkowaniem sukcesu reklamy, osiągnię-
cia  celów stawianych przed systemem komunikacji z rynkiem. (…) Jakość i cha-
rakter sloganu, tak w  sferze pomysłu, jak i  jego realizacji, jest rdzeniem całej 
reklamy i stanowi o ogólnej koncepcji przekazu. Slogany reklamowe są istotnym 
składnikiem stylu reklamy. To przez pryzmat ich charakteru mówi się o reklamie 
pozytywnej i negatywnej lub racjonalnej i emocjonalnej”6. Natomiast Wojciech 
Budzyński uważa, iż slogan jest „zachęcającym do zakupu zestawieniem wyra-
zów lub krótkim zdaniem wyrażającym skrót myślowy, który ma na celu trafne 
przemówienie do wszystkich odbiorców w jednakowym stopniu i  jednoczesne 
uwypuklenie zalet towaru lub usług”7. Jak wskazują poglądy badaczy, slogan 
powinien być atrakcyjny, zachęcający, decydujący o koncepcji przekazu, a więc 
powinien łatwo i zrozumiale trafiać do jak najszerszego grona odbiorców. Zada-
nie, przed jakim stają twórcy reklam, nie jest na pewno proste, gdyż nie wszyst-
kie hasła reklamowe potrafią zainteresować odbiorców i sprawić, iż potencjalni 
klienci zapamiętają usłyszane lub przeczytane slogany, które mają ich nakłonić 
4 K. Ożóg, Kilka uwag o  języku reklamy radiowej i  telewizyjnej, „Język Polski” 1998, nr 2,  

s. 19. 
5 J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 11. 
6 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z  rynkiem, Warszawa 2001,  

s. 183. 
7 W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2006, s. 108.



55 Paweł Czernek 

do zakupu produktu lub skorzystania z usługi. Teksty, reklamujące banki i oferty 
bankowe, zostaną w  niniejszym artykule poddane analizom językoznawczym. 
Zamierzam pokazać, w jaki sposób autorzy reklam bankowych próbują zdobyć 
klientów i jakimi metodami językowymi to czynią. 

Metody badań   

Do opisu reklam promujących banki i  działalność bankową wykorzystuję 
metody wytworzone przez lingwistykę kulturową, zwłaszcza koncept języko-
wego obrazu świata. W ujęciu Janusza Anusiewicza lingwistyka kulturowa jest 
„nauką badającą związki między językiem a  kulturą. Język jest tu traktowany 
jako jej warunek wstępny, implikator, składnik, rezerwuar, „pas transmisyjny” 
oraz interpretator i interpretant zawierający najistotniejsze treści kultury. Pod-
stawowym zadaniem lingwistyki kulturowej jest badanie czteroczłonowej rela-
cji: język – kultura – człowiek (społeczeństwo) – rzeczywistość”8. Język należy 
postrzegać antropologicznie, jak twierdzi Renata Grzegorczykowa: „język jest 
ujmowany jako część działalności myślowej człowieka. Mechanizmy językowe 
odbijają mechanizmy poznawcze, sposób konceptualizacji świata przez umysł 
ludzki. Z mentalizmem wiąże się subiektywizm w interpretacji relacji znakowej. 
(…) Obiektywizm zastępuje się „eksperiencjalizmem”, tzn. relacja znakowa wią-
że znak z przeżyciem mówiących, ich stanem mentalnym, warunkowanym do-
świadczeniem. Charakterystyczne jest też nastawienie interdyscyplinarne: język 
badany jest w powiązaniu z innymi dziedzinami, nie tylko psychologią, ale także 
zjawiskami społecznymi, a przede wszystkim zjawiskami kultury”9.  

Lingwistykę kulturową charakteryzuje mocne podkreślenie aspektu seman-
tycznego, czyli aspektu znaczenia – próba odpowiedzi na fundamentalne pyta-
nie, jak ludzie konceptualizują świat i za pomocą jakich form językowych kon-
ceptualizacje te wyrażają (to zresztą wyraźnie łączy ją z lingwistyką kognitywną). 
Stąd też analiza utrwalonych w języku określeń różnych kategorii umożliwia re-
konstrukcję ich językowego obrazu.  

Pojęcie językowego obrazu świata (JOS) jest kluczowe dla lingwistyki kul-
turowej. Choć bywa rozmaicie definiowane, podstawowy trzon znaczenia (re-
konstrukcja wizerunku świata i kultury zawartej w języku) jest wspólny. Anu-
siewicz definiuje JOS jako „określony sposób ujmowania przez język rzeczywi-
stości (zarówno pozajęzykowej, jak i  językowej), istniejący w  semantycznych, 
gramatycznych, syntaktycznych i  pragmatycznych kategoriach danego języka 
naturalnego, innymi słowy – jest to określony sposób odwzorowania świata dany 

8 J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995, s. 10. 
9 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002, s. 88. 
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w pojęciowym rozczłonkowaniu zawartym w języku ujmującym ten świat”10. Dla 
Ryszarda Tokarskiego JOS to „zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych 
związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz 
w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka 
sposoby widzenia  poszczególnych składników świata oraz ogólniejsze rozumie-
nie organizacji świata, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez spo-
łeczność językową wartości”11. Natomiast w ujęciu Renaty Grzegorczykowej JOS 
„jest strukturą pojęciową utrwaloną w systemie danego języka, to znaczy jego 
właściwościach gramatycznych i leksykalnych, która – tak jak wszystko w języku 
– realizuje się za pomocą tekstów”12. Celem niniejszych rozważań jest odpowiedź 
na pytanie, jakie elementy świata można zaobserwować w hasłach reklamowych 
i jak tworzony jest obraz bankowości w tekstach promujących różnorodne pro-
dukty bankowe oraz jak owe teksty odzwierciedlają elementy światopoglądowe, 
dyskursywno-kulturowe, modele rzeczywistości je determinujące. Poza analizą 
semantyczną zamierzam też dokonać charakterystyki składniowej przekazów re-
klamowych, co ma ukazać całościowy lingwistyczny opis badanej materii.  

Analiza materiału 

Do analiz wybrałem hasła reklamujące wybrane banki oraz oferty tychże 
banków obecne w przekazach telewizyjnych oraz internetowych. Można stwier-
dzić, że w samej nazwie obiektu bankowego zawarta jest już reklama, gdyż onim, 
denotujący dany bank,  przedstawia informację  o instytucji, która oferuje szereg 
kredytów, pożyczek, lokat oraz innych usług o charakterze bankowym. W ter-
minologii onomastycznej ten rodzaj nazw określany jest mianem firmonimów, 
które Artur Gałkowski opisuje następująco: „Do najprężniej rozwijającego się 
nurtu chrematonomastycznego w Polsce – popularnego również wśród specja-
listów w innych obszarach językowych – należy badanie nazw firmowych, (…) 
Pierwsza kwestia nazewnictwa firmowego, w  której polscy onomaści zajmują 
stanowisko, to wydzielenie faktycznego zakresu tego rodzaju onimii i  rejestru 
typologicznego poszczególnych jej elementów. Druga dotyczy statusu onoma-
stycznego nazw firmowych i  porządkowania ich pod względem językowym, 
funkcjonalnym i kulturowym. W skład nazewnictwa firmowego mogą wchodzić 
nazwy własne produktów, towarów i usług  oraz placówek gospodarczych, zwią-

10 J. Anusiewicz, dz. cyt., s. 113. 
11 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bart-

miński, Lublin 2001, s. 366. 
12 R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red.  

J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 43. 
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zanych z wytwarzaniem i dystrybucją wskazanych jednostek”13. W opisywanym 
materiale nazwami firmowymi będą: ING Bank Śląski, Getin Bank, Bank Mille-
nium, Santander, Nest Bank, PKO BP. Mariusz Rutkowski, prowadząc analizy 
nazw produktów jako przejawów działań marketingowych, zaznacza: „W proce-
sie budowania marki, odznaczającej się w odbiorze społecznym dużym stopniem 
tożsamości i świadomości, a także posiadającej określoną wartość i wizerunek, 
przedsięwzięciem samym w sobie jest wybór/stworzenie nazwy. To właśnie na-
zwa (…) jest tym atrybutem produktu, który najczęściej pojawia się w procesie 
komunikacji – i to nie tylko tej profesjonalnej, reklamowej, ale przede wszystkim 
codziennej, potocznej”14. Marek Zboralski wysuwa następujący pogląd: „Wymogi 
nazwy idealnej stawiają twórców nazewnictwa marketingowego przed niezwykle 
trudnym zadaniem „uwiedzenia” klienta za pomocą nazwy. Nazwa nie jest tu 
biernym emblematem, etykietką – w  marketingu nazwa jest komunikatem”15. 
A zatem sama nazwa banku nie jest też traktowana jako emblemat, etykietka, ale 
jako istotny komunikat, od którego niejednokrotnie zależy popularność instytu-
cji i zainteresowanie ze strony klientów. W każdej reklamie kredytu bądź lokaty 
pojawia się nazwa banku oferującego ów produkt, dzięki czemu cały bank objęty 
jest procesem reklamowania, gdyż nazwa informuje o przedsiębiorstwie, w któ-
rym znajduje się nie jedna, lecz mnóstwo propozycji usług finansowych.  

W reklamie banków można dostrzec modele, w których obok nazwy poja-
wiają się krótkie kilkuwyrazowe slogany, mające postać zdania pojedynczego, 
np. ING Bank Śląski – Liczą się ludzie, Nest Bank – Rozwiń skrzydła, PKO BP 
– Bierz życie za rogi. Ukazany jest obraz sukcesu, będącego udziałem klientów 
danych obiektów bankowych, dla których to obiektów potencjalny nabywca jest 
na pierwszym miejscu, bowiem tu Liczą się ludzie, a zatem bank liczy się z ocze-
kiwaniami swych klientów i dba o  ich interesy. Dwa kolejne hasła to akty dy-
rektywne, które mają za zadanie uświadomić odbiorcom, iż reklamowany bank 
przynosi im korzyść, zapewnia satysfakcję i  spełnia chęć osiągnięcia sukcesu, 
bowiem z bankiem Nest klient może rozwinąć skrzydła, a z PKO BP można brać 
życie za rogi.  

Istnieje też cała seria haseł mających kształt grup nominalnych, czyli kon-
strukcji składniowych, których członem konstytutywnym jest rzeczownik – 
człon określany występujący wraz ze składnikami określającymi, czyli przydaw-

13 A. Gałkowski, Chrematonimy w  funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium po-
równawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2011, s. 35.

14 M. Rutkowski, Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, „Onomastica” 
XLVIII 2003, s. 241. 

15 M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000, s. 58. 
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kami16. W reklamach tych właśnie dzięki składnikom określającym budowana 
jest treść mówiąca o zaletach danego banku, np. Nowoczesna oferta bankowości, 
Partner w  rozwoju firm, Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu, Wyż-
sza kultura. Bank nowości. Są to trój- lub czteroczłonowe konstrukcje nominalne, 
w których poprzez dobór konkretnych wyrazów reklamowany jest bank jawiący 
się jako nowoczesny, mający mocną pozycję na rynku i, rzecz jasna, korzyst-
ny dla ogółu społeczności – potencjalnych klientów. Przymiotnik nowoczesny 
konotuje pozytywne cechy, daje obraz sukcesu i można powiedzieć, modnego 
stylu życia, dlatego często wyraz ten staje się komponentem reklamy banku oraz 
ofert bankowych. Bank też reklamowany jest jako partner w rozwoju firm. Wyraz 
partner również konotuje pozytywne treści, bowiem chcemy, by traktowano nas 
jak partnerów, po przyjacielsku, rodzi to nasze zaufanie, dlatego hasło to nie-
sie duży ładunek semantyczny zwłaszcza, że podkreśla partnerstwo w rozwoju 
firmy, zatem dla wielu przedsiębiorców taki bank jawi się jako spełniający ich 
oczekiwania. Santander  reklamuje się jako bank jaki chcesz. Tu też ujawnia się 
funkcja perswazyjna, gdyż ogół klientów informowany jest, że to bank niejako 
stworzony dla nich, bank jaki chcą, jaki jest im potrzebny.  

Banki są instytucjami, które posiadają szereg ofert usług finansowych takich 
jak konta oszczędnościowe, kredyty, pożyczki, lokaty itp. Produkty te, by dotarły 
do szerokiego grona odbiorców, też muszą podlegać reklamie. Hasła, promują-
ce oferty bankowe, składają się niekiedy z krótkich komunikatów wyrażonych 
w formie zdania pojedynczego lub grupy imiennej, innym razem wypowiedzi te 
mają charakter dłuższy i przybierają postać zdania złożonego, co jest podykto-
wane faktem przekazu większej liczby informacji i tym samym wywołania u od-
biorców większej chęci  skorzystania z danej oferty, np. Otwórz konto przez Inter-
net i zyskaj do 160 zł w promocji, Złóż wniosek lub skontaktuj się z nami – jak Ci 
wygodnie, Płacisz jak Ci wygodnie, gdziekolwiek jesteś, Kupuj teraz, płać później.  
Wśród zdań pojedynczych występują reklamy ofert skierowane bezpośrednio do 
klientów w postaci aktów dyrektywnych, które mają kształt porad, dzięki którym 
klient nabiera przekonania, iż dana oferta jest stworzona w celu dostarczenia mu 
korzyści bez zbędnych formalności, np. Bankuj z domu przez telefon, Wybierz 
najlepszy leasing dla Twojej firmy, Sprawdź konto firmowe, Zobacz ofertę termina-
li, W Banku Millennium pożyczka daje wiele korzyści. 

16 Temat opisu grup nominalnych szeroko porusza 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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W reklamie można dostrzec komunikaty, w których nadawca zwraca się bez-
pośrednio do odbiorcy, stosując niekiedy zaimek ty lub jego formy, dzięki czemu 
mamy świadomość, że reklamodawca kieruje swą wypowiedź niejako do każde-
go z nas i ma z nami wspólne cele, wspólny świat. Funkcję tego zaimka w sposób 
następujący opisuje Katarzyna Skowronek: „Ty – uderza bezpośrednio w  nas, 
pobudza, wyróżnia, rozpoznaje w  tłumie. Sugeruje obecność kogoś, kto może 
do nas powiedzieć ty – więc jest blisko i  jest z nami zaprzyjaźniony. Reklamę 
oglądają miliony ludzi, ale to słowo powoduje, że reklama przemawia do każdego 
oddzielnie i każdemu z osobna pochlebia. Zaimek ty i jego formy ciebie, z tobą 
itp. ustanawiają bezpośrednią relację między kupcem a klientem, Nadawcą a Od-
biorcą. Ważny dla reklamy jest również filozoficzny sens tego zaimka, ty budzi 
w każdym jego ja (ego), ty to właśnie ja odbite w czyjejś świadomości. Użycie 
tego słowa umacnia poczucie integralności jednostki, a jednocześnie wspólnoty 
między Nadawcą a Odbiorcą”17. Przedstawiciele instytucji bankowych chcą być 
blisko klientów i być z nimi zaprzyjaźnieni, zatem często stosują formy opisane-
go zaimka, reklamując produkt oferowany przez dany bank: Najlepsza oferta dla 
Ciebie, Pomożemy Ci sfinansować zakup pojazdów, maszyn i urządzeń. Ta oferta 
dla wszystkich, którzy cenią czas i wygodę, Złóż wniosek lub skontaktuj się z nami –  
jak Ci wygodnie, Wybierz najlepszy leasing dla Twojej firmy.  

Krótkie komunikaty reklamowe to grupy nominalne, których zakres se-
mantyczny odnosi się do usług finansowych oferowanych przez banki w  celu 
pozyskania klientów i  zbudowania z  nimi długotrwałych relacji biznesowych. 
W badanym materiale występują zarówno struktury proste (dwuczłonowe) oraz 
złożone, składające się z co najmniej trzech komponentów tworzących konstruk-
cję atrybutywną. Wśród konstrukcji dwuczłonowych występują syntagmy utwo-
rzone z rzeczownika i przydawki gatunkującej zlokalizowanej w bezpośredniej 
postpozycji w stosunku do członu określanego, np.: Aplikacja mobilna, Przelew 
internetowy, Zakupy internetowe. Występują też grupy z przydawką charaktery-
zującą, znajdującą się w prepozycji Nowoczesne płatności oraz z przydawką do-
pełniającą występującą po członie konstytutywnym, np. Przelewy od ręki. Mimo 
iż hasła te nie są obszerne, zawierają zarówno funkcję informacyjną, jak też per-
swazyjną, bowiem bank oferuje nowoczesne płatności bądź przelew internetowy 
albo przelewy od ręki, zatem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swych klientów, 
dba o ich wygodę, budując własny wizerunek – banku nowoczesnego, przyjazne-
go klientom, otwartego na wyzwania współczesnego świata.  

Banki, stwarzając reklamę, stosują często dłuższe wypowiedzi o charakterze 
rozbudowanych struktur składniowych. Są to trójczłonowe albo wieloczłonowe 

17 K. Skowronek, dz. cyt., s. 31.
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grupy atrybutywne, reprezentujące różnorodne modele syntaktyczne i  linear-
ne. Pojawiają się hasła o modelu: przydawka charakteryzująca + rzeczownik + 
przydawka gatunkująca, np.: Kompleksowe doradztwo branżowe, rzeczownik + 
przydawka przyimkowa + przydawka gatunkująca, np.: Bankowość dla instytu-
cji finansowych, rzeczownik + przydawka podmiotowa + przydawka gatunku-
jąca: Wsparcie specjalisty hipotecznego, przydawka charakteryzująca + rzeczow-
nik + przydawka dopełniaczowa: Korzystne warunki kredytowania. Istnieją też 
struktury wieloskładnikowe, np.: Oferta specjalna pożyczki gotówkowej, Konto 
Nest Rodzinne oszczędności, Nowoczesna oferta dostosowana do każdego rodzaju 
działalności. Można stwierdzić, iż konstrukcje rozbudowane zawierają większy 
ładunek semantyczny, gdyż w procesie kreowania reklamy produktu bankowe-
go hasła te poprzez dobór większej liczby leksemów stają się bardziej wyraziste 
i bogatsze pod względem znaczeniowym. Użycie połączeń: doradztwo branżowe, 
specjalista hipoteczny czy oferta specjalna wzmacnia siłę przekazu reklamowego 
i  sprawia, że staje się on bardziej atrakcyjny dla potencjalnych klientów, gdyż 
wyrażenia te utworzone są na wzór terminów specjalistycznych, przez co stają się 
bardziej wiarygodne. Zastosowanie w reklamie przymiotników: korzystny, nowo-
czesny, rodzinny zachęca klientów do wyboru usług danego banku, gdyż wszyscy 
chcemy posiadać produkty korzystne i  nowoczesne. Dla większości społeczeń-
stwa duży walor stanowi też wartość, jaką jest rodzina, zatem rodzinne oszczęd-
ności spełniają nasze oczekiwania i rodzi się w nas chęć otwarcia konta w banku, 
który owe oszczędności oferuje. W gospodarce rynkowej wiele osób decyduje 
się na założenie własnych firm produkcyjnych lub handlowych, do uruchomie-
nia których często potrzebne jest zaciągnięcie kredytu. Bank ma na to gotową 
receptę i  proponuje korzystne warunki kredytowania, łatwy start lub wygodną 
spłatę kredytu albo nowoczesną ofertę dostosowaną do każdego rodzaju działal-
ności. A zatem potencjalny klient nie ma powodów do zmartwień, gdyż bank 
znajdzie dla niego odpowiednią ofertę kredytu, dzięki któremu będzie możliwe 
rozpoczęcie działalności biznesowej. Budowany jest obraz banku jako instytucji 
składającej się z dużego grona specjalistów, którzy zawsze udzielają konkretnych, 
istotnych i fachowych porad, kierując się dobrem klientów, zaspokojeniem ich 
potrzeb i  spełnieniem marzeń. Klient, jego sprawy oraz wygoda, korzyść i  sa-
tysfakcja stawiane są zawsze na pierwszym miejscu, przy czym budowana jest 
renoma banku, który ma nieustannie wzmacniać swoją pozycję na rynku i jawić 
się jako bardziej korzystny, prestiżowy, nowoczesny, po prostu lepszy od banków 
konkurencyjnych. By ten cel został osiągnięty, konieczne jest wykorzystanie roz-
maitych środków, a jednym z nich jest reklama i jej kształt językowy.  

Powyższe rozważania miały na celu analizę zjawisk językowych obecnych 
w  reklamie, promującej pracę instytucji finansowych, jakimi są banki. Bank 
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w konceptualizacji większości osób funkcjonuje jako ważna i potrzebna firma, 
wartościowany jest pozytywnie. Cała społeczność styka się z działalnością ban-
kową i wielu z nas korzysta z usług finansowych, które oferują banki, zabiegające 
o zdobycie jak najszerszego grona klientów. Język reklamy jest coraz częściej ba-
dany przez lingwistów, a językowe mechanizmy, tworzące reklamę banku i ofert 
bankowych, pokazują obraz działalności biznesowej, na gruncie której nadawca 
z odbiorcą mogą prowadzić grę w budowę przekazu oraz interpretację znaczenia 
komunikatu reklamowego.   
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Streszczenie 

Artykuł stanowi analizę językoznawczą zjawisk obecnych w tekstach reklamujących in-
stytucje finansowe, jakimi są banki. Charakterystyką objęto także hasła promujące pro-
dukty bankowe, takie jak: kredyty, konta oszczędnościowe oraz lokaty. W badaniach wy-
korzystane zostały metody wypracowane przez lingwistykę kulturową, zwłaszcza koncept 
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językowego obrazu świata, zastosowany został również opis składniowy w celu prezenta-
cji modeli syntaktycznych, które stanowią budulec analizowanych tekstów reklamowych.  

Słowa kluczowe: język reklamy, bank, produkt bankowy, lingwistyka kulturowa, 
składnia  

Summary

This article is a  linguistic analysis of the phenomena occurring in texts that advertise 
financial institutions such as banks. It also characterises slogans that promote bank pro-
ducts, such as: credit facilities, savings accounts and deposits. Studies were conducted 
with the use of methods developed by cultural linguistics, especially the concept of lin-
guistic image of the world, and also syntactic description was used to present syntactic 
models which are the building blocks of the analysed advertising texts.

Keywords: language of advertising, bank, bank product, cultural linguistics, 
syntax
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Zespół kanału nadgarstka –  
najczęstsza przyczyna bólu rąk

Zespół kanału nadgarstka (ZKN) jest najczęściej występującą neuropatią 
uciskową kończyny górnej, która stanowi 90% wszystkich neuropatii. Jej charak-
terystyczną cechą jest to, iż występuje trzykrotnie częściej u  kobiet zazwyczaj 
między 40. a 60. rokiem życia oraz wykazuje związek z wykonywaniem inten-
sywnych prac ręcznych związanych z dużą liczbą stereotypowych, wielokrotnie 
powtarzanych ruchów. Choroba występuje przede wszystkim w następujących 
zawodach: sekretarki, kasjerki, masażyści, cukiernicy, piekarze, informatycy, 
stomatolodzy [1, 2].   

Pacjenci, u których stwierdza się ZKN, zazwyczaj skarżą się na bolesne zdrę-
twienie, ścierpnięcie lub mrowienie ręki, które występuje w godzinach nocnych, 
zwykle kilka godzin po zaśnięciu. Dolegliwości te określa się mianem „drętwie-
nia, budzącego ze snu”. Palce są odczuwane jako obrzęknięte, napięte i  sztyw-
ne, chociaż obiektywnie nie widać żadnych zmian. W  pewnych przypadkach 
bóle i parestezje mogą promieniować do przedramienia, ramienia, wyjątkowo 
do barku i szyi. Ulgę przynosi masowanie ręki, potrząsanie, pocieranie, wkłada-
nie pod bieżącą wodę, naprzemienne zginanie i prostowanie. Po ponownym za-
śnięciu dolegliwości mogą się wielokrotnie powtarzać w ciągu nocy i prowadzić 
do zaburzeń snu. Pacjenci mają problemy z wykonywaniem czynności życia co-
dziennego. Z czasem dolegliwości zaczynają występować również w czasie dnia. 
W stanach zaawansowanych może  dochodzić do osłabienia i zaniku mięśni kłę-
bu kciuka. Objawy towarzyszące ZKN są zbliżone do objawów choroby zwyrod-
nieniowej kręgosłupa szyjnego na poziomie kręgu C5-C6 i C6-C7 [1, 2, 3, 4, 5].

W opisywanym zespole dochodzi do upośledzenia czynności nerwu pośrod-
kowego w okolicy nadgarstka. Wynika to ze szczególnych warunków anatomicz-
nych charakteryzujących kostno-włóknisty kanał nadgarstka, przez który nerw 
pośrodkowy przechodzi z  przedramienia do ręki. Kanał ten jest przestrzenią 
zawartą pomiędzy kośćmi nadgarstka, a  więzadłem poprzecznym dłoniowym 
(TCL). W niezbyt obszernej owalnej przestrzeni przebiegają w pochewkach ścię-
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gna zginaczy powierzchniowych i głębokich palców (łącznie 8 ścięgien), ścięgno 
zginacza długiego kciuka oraz nerw pośrodkowy. Głębokość kanału nadgarstka 
waha się między 10-15 mm (ryc. 1) [1, 2, 3, 4, 6].

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny kanału nadgarstka
Źródło: Boscheinen-Morrin J., Brouce Conolly W. [7]

Jedną z przyczyn ucisku nerwu pośrodkowego i nasilenia objawów towarzy-
szących ZKN jest wzrost ciśnienia w kanale nadgarstka. Badania przedstawio-
ne przez Tal-Akabi i Rushton [6] oraz Schuind i wsp. [8] pokazały, że najwyż-
sze ciśnienie w kanale występuje w pozycji maksymalnego zgięcia lub wypro-
stu nadgarstka. Najniższa wartość ciśnienia występuje w pozycji nieznacznego  
(ok 5o) wyprostu i  odwiedzenia łokciowego w  stawie promieniowo-nadgarst-
kowym. W warunkach wzmożonego ciśnienia następuje dociskanie nerwu po-
środkowego do leżącego ponad nim troczka zginaczy. Długotrwałe zwiększenie 
ciśnienia i bezpośredni ucisk na nerw pośrodkowy prowadzą do niedokrwienia 
nerwu dystalnie od miejsca ucisku, a w konsekwencji uszkodzenia na tle zblizno-
wacenia wewnątrznerwowego [2].

Opierając się na powyższych danych, można stwierdzić, że w celu uzyska-
nia efektu zmniejszenia ciśnienia oraz zmniejszenia nasilenia dolegliwości na-
leży unieruchomić nadgarstek w pozycji neutralnej lub nieznacznego wyprostu. 
Unieruchomienie nadgarstka w  ortezie (ryc. 2) uznawane jest za bardzo sku-
teczną, dostępną i stosunkowo niedrogą metodę leczenia zachowawczego ZKN. 
Zaleca się, aby w okresie zaostrzenia pacjent używał ortezy zarówno w nocy, jak 
i w dzień. Taka orteza powinna unieruchamiać tylko okolicę nadgarstka, pozo-
stawiając swobodę ruchu palców. Z czasem ortezę wykorzystuje się tylko w nocy, 
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natomiast w  ciągu dnia pacjent obligowany jest do stosowania zasad ergono-
mii i unikania pozycji zgięciowych i wyprostnych nadgarstka. Zmiana charak-
teru pracy lub modyfikacja miejsca pracy ma pozytywny wpływ na długotrwałe 
utrzymanie efektów leczenia zachowawczego u osób z ZKN [9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15].

W tym miejscu należy wspomnieć, że sposób leczenia ZKN jest uzależnio-
ny od stopnia nasilenia objawów. Przyjmuje się, że pacjenci z  lekkim i umiar-
kowanym nasileniem zespołu mogą być kierowani do leczenia zachowawczego, 
podczas gdy leczenie operacyjne wskazane jest u pacjentów z ciężkim ZKN lub 
tych, u których leczenie zachowawcze nie daje spodziewanych efektów terapeu-
tycznych i nie spełnia oczekiwań pacjenta [16].

Ryc. 2. Unieruchomienie nadgarstka w ortezie
Źródło: oprac. własne

Pewną alternatywą dla łusek unieruchamiających nadgarstek jest użycie 
technik tapingu medycznego, które umożliwiają unieruchomienie nadgarstka, 
a dodatkowo wywierają korzystny wpływ na więzadło poprzeczne nadgarstka. 
W celu uzyskania efektu zmniejszenia ciśnienia w kanale nadgarstka należy usta-
bilizować go w pozycji nieznacznego wyprostu. Można to osiągnąć przez zasto-
sowanie techniki mięśniowej, gdzie taśma w kształcie litery X, naklejana jest od 
przyczepu początkowego prostowników nadgarstka (nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej) do grzbietowej strony 2. i 5. kości śródręcza. Aby uzyskać efekt roz-
luźnienia więzadła poprzecznego nadgarstka należy zastosować technikę wię-
zadłową, w której stopień naciągnięcia taśmy powinien wynosić 80-100%, a jej 
kierunek jest zgodny z przebiegiem więzadła poprzecznego nadgarstka (TCL). 
W  celu zwiększenia oddziaływania na TCL należy wykorzystać dwie taśmy: 
pierwszą działającą na dystalny (okolicę rozcięgna dłoniowego), a drugą na pro-
ksymalny koniec TCL. Efekt terapeutyczny może być większy, gdy taśma zosta-
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nie naklejona w pozycji kiedy więzadło poprzeczne nadgarstka jest rozluźnione 
– kciuk jest przeciwstawiony do palca małego (ryc. 3)  [16].

Ryc. 3. Aplikacja tape mająca na celu ułożenie nadgarstka w lekkim wyproście – kolor 
niebieski oraz rozluźnienie więzadła poprzecznego nadgarstka – kolor czerwony

Źródło:  Georgiew i wsp. [16]

Kolejną metodą wykorzystywaną w leczeniu zachowawczym ZKN są mobi-
lizacje więzadła poprzecznego nadgarstka. Mobilizacja struktur kostnych nad-
garstka przynosi poprawę poprzez „rozluźnienie” więzadeł łuku kostno-więza-
dłowego. Rozciągnięcie przerośniętego więzadła poprzecznego sprzyja zmniej-
szeniu nacisku oraz podrażnienia nerwu pośrodkowego. Efekt rozciągnięcia 
więzadła poprzecznego nadgarstka może być lepszy, jeżeli mobilizacja poprze-
dzona jest zabiegami rozgrzewającymi i rozmiękczającymi więzadło. W tym celu 
można zastosować: jonoforezę z 10% roztworem jodku potasu, ultradźwięki (fala 
ciągła, dawka termiczna), zabiegi ciepłolecznicze np. aerodyn, ciepłe okłady lub 
zawijania, kąpiele wirowe, naświetlanie lampą sollux z filtrem czerwonym. Koń-
cowy wynik mobilizacji może zostać utrwalony poprzez zastosowanie tapingu 
medycznego [5, 16].

Ryc. 4. Przekrój poprzeczny kanału nadgarstka – 
rozkład sił rozciągających więzadło poprzeczne (TCL) w trakcie mobilizacji

Źródło: za Georgiew i wsp. [5]



67 Filip Georgiew, Jakub Florek, Ewa Otfinowska

Warto pamiętać, że zastosowanie łuski unieruchamiającej nadgarstek lub 
tapingu medycznego może być jednym z  elementów kompleksowego leczenia 
pacjentów z  ZKN. 

W celu zwiększenia końcowego efektu metody te można łączyć z innymi for-
mami leczenia zachowawczego. W świetle najnowszych badań najczęściej łączy 
się je z:

 − injekcjami do kanału nadgarstka tzw. blokadami. Do wykonania takiej blo-
kady wykorzystuje się następujące środki: sterydy (np. depomedrol), ligno-
kainę, ozon. Publikacje poruszające ten temat podają, że jednorazowa in-
jekcja wpływa na poprawę skuteczności leczenia. Aby uzyskany efekt tera-
peutyczny był, dłuższy można wykonać nawet kilka ostrzyknięć w odstępie 
czasu [10, 11, 12, 17, 18],

 − zabiegami ciepłoleczniczymi, do których można zaliczyć okłady parafinowe 
i borowinowe. Z reguły czas trwania okładu wynosi 20 minut, temperatura 
działająca na okolicę nadgarstka wynosi około 55 °C [13, 14, 19],

 − ultradźwiękami o następujących parametrach zabiegu: częstotliwość 1 MHz, 
natężenie zabiegu 1,0 W/cm2, fala impulsowa o wartości współczynnika wy-
pełnienia 1:4, wielkość głowicy 5 cm2. Obszar nadźwiękawiania obejmuje 
okolicę kanału nadgarstka [19], 

 − prądami typu TENS oraz prądami średniej częstotliwości tzw. interferencyj-
nymi [15],

 − niskoenergetyczną biostymulacją laserową [20].
Wymienione metody leczenia mogą okazać się skuteczne w leczeniu lub zła-

godzeniu objawów zespołu kanału nadgarstka, a co za tym idzie przyczynić się 
do lepszego samopoczucia i zdolności funkcjonowania pacjenta na co dzień.
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Streszczenie

Zespół kanału nadgarstka (ZKN) jest najczęściej występującą neuropatią uciskową wy-
wołaną przewlekłym uciskiem nerwu pośrodkowego w obrębie kanału nadgarstka. Do 
ucisku dochodzi na skutek zwiększenia ciśnienia w kanale lub zmniejszenia jego objęto-
ści. Obecność zespołu wpływa na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów. W leczeniu 
ZKN ważne miejsce zajmują metody fizjoterapeutyczne. Przyjmuje się, że pacjenci z lek-
kim i umiarkowanym nasileniem zespołu mogą być kierowani do leczenia zachowaw-
czego, na które składa się w pierwszej kolejności unieruchomienie nadgarstka w szynie 
w nocy najczęściej na kilka tygodni. Zmiana charakteru pracy lub modyfikacja miejsca 
pracy ma pozytywny wpływ na długotrwałe utrzymanie efektów leczenia zachowawcze-
go u osób z ZKN.

słowa kluczowe: zespół kanału nadgarstka, leczenie zachowawcze 

Summary

The carpal tunnel syndrome is the most common entrapment neuropathy. CTS is caused 
by pressure of the median nerve in the carpal tunnel. The pressure takes place in the event 
of increase of the pressure in the carpal canal or decrease of his volume. The carpal tunnel 
syndrome cause considerable decrease of patient’s quality life. Physical therapy methods 
play a significant role in the treatment of CTS. For mild to moderate CTS, conservative 
nonsurgical treatments are recommended prior to surgery. Currently, the most common 
initial treatment is use of a rigid splint immobilizing the wrist, usually during night-ti-
me, for several weeks. Changing the nature of work or modifying the workplace have 
a positive effect on the long-term maintenance of the effects of conservative treatment in 
individuals with CTS.

Keywords: carpal tunnel syndrome, conservative treatment
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Możliwości testowania zdolności siłowych  
we wspinaczce sportowej – wybrane zagadnienia

Wstęp

Wspinaczka sportowa jest nową, prężnie rozwijającą się dyscypliną. Jej ge-
neza sięga końca lat siedemdziesiątych i początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia [1]. Wywodzi się od alpinizmu. To, co odróżnia od siebie ww. dyscypliny 
wspinaczkowe (alpinizm – wspinaczka sportowa), to m.in. podłoże materialno
-przestrzenne. Inne jest ono w przypadku lodowej góry w Himalajach, a  inne 
w przypadku przejścia drogi skałkowej. Różnica dotyczy też charakteru wysiłku. 
Wspinaczka wysokogórska wiąże się nierzadko z długim podejściem pod ścianę, 
a następnie co najmniej kilkugodzinnym wspinaniem się. Natomiast wspinanie 
skałkowe to wysiłki najczęściej kilkudziesięciominutowe. Cechą charaktery-
styczną takiej formy ruchu jest znaczna liczba izometrycznych skurczy mięśnio-
wych [1]. W publikacji [2], autorzy porównując profil somatyczno-motoryczny 
wspinaczy sportowych i  alpinistów wykazali, że wspinacze wysokogórscy po-
siadają wyższy poziom wydolności tlenowej niż wspinacze skałkowi. Natomiast 
wspinacze sportowi w takim zestawieniu odznaczają się wyższym poziomem siły 
palców rąk w specyficznym ułożeniu ręki na chwycie oraz wytrzymałość siłową 
mięśni kończyn górnych. 

Badania naukowe pokazują,  że zdolność siłowa odgrywa bardzo ważną rolę 
w dyscyplinie stanowiącej przedmiot artykułu [1] [3] [4] [5] [6] [7]. Jej pomiar 
odbywa się przy wykorzystaniu różnych technik badawczych. Testy, za pomocą 
których jest dokonywany pomiar siły mięśniowej, mogą się odznaczać różnym 
poziomem trafności. Obecnie brakuje publikacji, w której dokonano by zesta-
wienia różnych sposobów testowania siły mięśniowej we wspinacze sportowej. 
Dlatego naczelnym celem artykułu uczyniono: przedstawienie i  porówna-
nie różnych sposobów testowania siły mięśniowej we wspinacze sportowej 
w oparciu o dane literatury naukowej. 
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Podstawowe informacje dotyczące siły mięśniowej

Siłę definiujemy jako „zdolność do pokonania oporu zewnętrznego lub wła-
snego ciała w warunkach statyki lub ruchach o małej prędkości a znacznej inten-
sywności” [8]. Zabezpieczenie energetyczne takiego wysiłku pochodzi ze źródła 
beztlenowego niekwasomlekowego. Główne uwarunkowania siły mięśniowej 
można sprowadzić do dwóch głównych czynników: strukturalnego i  impulsa-
cji nerwowej [9]. W naukach o kulturze fizycznej funkcjonuje wiele pojęć siły 
mięśniowej. Do najczęściej wymienianych można zaliczyć: siłę bezwzględną, 
absolutną czy względną. Siła mięśniowa stanowi jedną ze zdolności motorycz-
nych. Zdolności motoryczne [8] mają wymiar ogólny w  przeciwieństwie do 
umiejętności ruchowych, które są specyficzne. Raczek [10] w strukturze moto-
rycznej człowieka wyróżnia tzw. „kompetencje motoryczne”. Autor definiuje je 
jako „konstrukt obejmujący zintegrowany kompleks motorycznych, kognityw-
nych i aktywacyjnych komponentów regulacji aktywności ruchowej, zapewnia-
jący rozwiązanie zadań odpowiednio do konkretnych wymogów i  warunków 
zewnętrznych”. Natomiast ekspertyza wg Raczka [10] to „konstrukt struktury 
kompetencji na najwyższy poziomie wykonawczym w  określonej dziedzinie. 
Obejmuje specyficzne i kompleksowe zasoby wiedzy, zdolności i umiejętności 
w optymalnych ich powiązaniach oraz adekwatnych relacjach z aktualnymi rela-
cjami środowiska zewnętrznego”. Zatem, jak widać uwarunkowania motoryczne 
mogą mieć nie tylko wymiar ogólny, ale też wymiar specyficzny. Wraz ze wzro-
stem poziomu sportowego zawodnika maleje rola ogólnych uwarunkowań na 
rzecz zdolności specjalnych [10]. W tym miejscu należy zauważyć, że badania 
naukowe w dość jednoznaczny sposób wskazują na istotną rolę siły mięśniowej 
we wspinaczce sportowej [3] [5] [6] [7] [11] [12] [13] [14].  Wypada zauważyć, że 
utrzymanie chwytu w trakcie wspinaczki  ma swoją specyfikę. Badania naukowe 
pokazują, że w omawianej dyscyplinie sportowej w sposób szczególny decyduje 
o  zwycięstwie siła względna kończyn górnych, a  dokładnie rzecz ujmując siła 
mięśni przedramion [15]. Choć wypada zauważyć, że siła mięśni ramion też ma 
znaczenie [3]. Ponadto utrzymanie chwytu z pewnością wiąże się nie tylko z pra-
cą konkretnych grup mięśniowych, ale również wysokim poziomem rekrutacji 
jednostek motorycznych. Dodatkowo niezwykle istotne znaczenie ma w  tym 
przypadku koordynacja międzymięśniowa i wewnątrzmięśniowa oraz charakter 
pracy mięśniowej. 

Jak w  każdej dyscyplinie sportowej, także we wspinacze niezmiernie waż-
na jest kontrola siły mięśniowej. W  tym miejscu wypada zauważyć, że dobry 
pomiar siły wymaga zastosowania trafnego narzędzia diagnostycznego. Czyli 
takiego, które będzie mierzyło tę właściwość, którą chcemy zmierzyć. Z dotych-
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czasowych obserwacji naukowych wynika, że w tym celu badacze naukowi sto-
sują dwa rodzaje testów: dynamometryczne i testy asocjatywne nie wymagające 
specjalistycznej dynamometrycznej aparatury. 

Pomiar siły mięśniowej – testy dynamometryczne

Początkowo w celu ustalenia roli siły mięśniowej we wspinacze jej poziom 
był dokonywany za pomocą testu grip strength. Według instrukcji Eurofit [16] 
próba polega na ściskaniu dynamometru w pozycji stojącej. Choć są też możliwe 
inne ustawienia kończyny górnej.  Pomiar jest dokonywany dwukrotnie. Zapisu-
je się lepszy wynik. Warto jednak zauważyć, że pomimo iż wspinacze wyżej skla-
syfikowani odznaczają się wyższym poziomem siły dłoni w ujęciu względnym, to 
brakuje związków korelacyjnych wyników tych testów z poziomem skałkowym 
[1] [3]. Stąd pojawia pytanie: czy to narzędzie jakim się posługiwali naukowcy 
odpowiada dokładnie specyfice ruchowej wspinaczki?  

W  tym miejscu wypada zauważyć, że w  te-
ście z  zastosowaniem klasycznego dynamometru 
dłoniowego aktywnie wykorzystywany jest kciuk 
na wysokości drugiego paliczka inaczej aniże-
li ma to miejsce w  większości ustawień ręki na 
chwycie wspinaczkowym. Ponadto, przy chwycie 
dynamometrycznym, mięśnie pracują w  skur-
czu izometrycznym, podczas gdy w  warunkach  
wspinaczkowych przy dużym obciążeniu może 
występować ekscentryczna forma działania mię-
śni. Ww. różnice sprawiają, że ustawienie ręki na 
dynamometrze dłoniowym (rys. 1) nie do końca 
dopowiada specyfice chwytu w trakcie wspinacz-
ki i najprawdopodobniej dlatego brakuje istotnych 
związków korelacyjnych wyniku tego testu z wyni-
kiem skałkowym. Zatem w oparciu o ww. wyniki 
badań naukowych można postawić tezę, że do 
pomiaru siły mięśniowej we wspinaczce sporto-

wej powinno się stosować narzędzie uwzględniające specyfikę chwytu wspi-
naczkowego. Wydaje się, że szczególne znaczenie może to mieć na wyższym 
poziomie sportowym. Bowiem wraz ze wzrostem zaawansowania obniża się 
moc ogólnych oddziaływań, a coraz większa rola przypada zdolnościom spe-
cjalnym. 

Rys. 1. Ustawienie ręki na dy-
namometrze dłoniowym 

[zdj. P. Drożdż]
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Pomiar siły mięśniowej – testy dynamometryczne oddające 
specyfikę chwytu wspinaczkowego

Brak istotnych statystycznie współczynników korelacji pomiędzy wynikami 
testu siły mierzonej dynamometrem dłoniowym, a  wynikiem skałkowym sta-
nowił asumpt do poszukiwania trafniejszego narzędzia do oceny potencjału si-
łowego wspinacza skałkowego. Stąd Macleod i wsp. [11] zastosowali narzędzie 
pomiarowe, które zostało zaprojektowane na bazie urządzenia Granta i  wsp. 
[17]. Taki  sposób  testowania miał w specyficzny sposób mierzyć siłę palców rąk 
wspinacza (ryc. 1). Test polegał na naciskaniu ostatnimi paliczkami palców rąk 
na specjalna płytkę z czujnikiem dynamometrycznym. Dane na temat siły mię-
śniowej były odczytywane na komputerze, który był skonfigurowany z urządze-
niem dynamometrycznym. Zadaniem badanego było wykonanie nacisku palca-
mi z jak największą siłą.  Kąt ugięcia ręki w stawie łokciowym wynosi 90 stopni. 

Naukowcy odnotowali istotne różnice 
w sile mięśniowej pomiędzy dwoma grupa-
mi: wspinaczami i osobami nie uprawiający-
mi wspinaczki. W grupie wspinaczy wynik 
skałkowy on-sight  był wyjaśniany w 49,9% 
przez czynnik siły mięśniowej. Zatem te 
wyniki dość jednoznacznie pokazują, że 
siła we wspinacze odgrywa bardzo ważną 
rolę, ale jej pomiar musi być dokonywany 
w sposób uwzględniający specyfikę chwy-
tu wspinaczkowego.

W  tym miejscu wypada zauważyć, że 
powyższa pozycja testowa kończyny gór-
nej mierzy głównie mięśnie przedramienia. 
Natomiast w czasie wspinaczki oprócz mię-

śni przedramienia istotną rolę w utrzymaniu chwytu pełnią też mięśnie ramion, 
na co wskazywali w  swoim artykule naukowym Rokowski, Staszkiewicz [18]. 
Dlatego Michajlov i wsp. [14] zaproponowali jeszcze inne narzędzie do pomiaru 
siły mięśniowej – tzw. „inteligentną chwytotablicę” (zdj. 2) bazującą na czujni-
ku siły ze starannie dopasowanymi drewnianymi listewkami [19]. Urządzenie to 
składa się z listwy o szerokości 1,0-4,0 cm. Specjalne czujniki dynamometryczne 
umożliwiają rejestrację wielkości generowanej siły mięśniowej. Dane z urządze-
nia w  bezprzewodowy sposób (BT 4.0) przesyłane są na tablet, komputer lub 
smartfon. Dzięki specjalnej aplikacji istnieje możliwość odczytania na ww. urzą-
dzeniach wartości generowanej przez zawodnika siły mięśniowej. 

Rys. 2. Ustawienie ręki na specjalnym 
urządzeniu dynamometrycznym [11]
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Rys. 3. Specjalna inteligentna chwytotablica Climbro  (z czujnikiem siły) daje możli-
wość pomiaru siły palców rąk w różnych ułożeniach ręki na chwycie. Zalecane ułożenie 
jest widoczne na zdj. po lewej stronie. Na zdjęciu lewym w lewym górnym rogu chwyt 
otwarty, a obok po prawej stronie chwyt zamknięty. 

Zdj. autorstwa – Michajlov [13] (lewe), M. Strupiński (prawe)

Rys. 4. Interfejs aplikacji Fibo oraz Climbro [19]
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Wykonanie testu polega na naciskaniu na listwę w czasie 5 s z maksymalną 
siłą ostatnimi opuszkami palców rąk w  pozycji stojącej (rys. 3). Z  badań Mi-
chajlov i wsp. [14] wynika, że trafniejszą pozycją do pomiaru siły mięśniowej 
we wspinacze jest pozycja kończyny górnej przy jej lekkim ugięciu w stawie łok-
ciowym, inaczej niż w badaniach [11], gdzie ugięcie wyniosło 90 stopni (rys. 3). 
Wypada dodać, że zaproponowany test przez Michajlov i wsp. [14] test był wyko-
nywany na drewnianej listwie o szerokości 2,3 cm (kąt zaokrąglenia krawędzi li-
stwy wyniósł 12 mm). Taki rozmiar chwytu umożliwia sprawdzenie siły nacisku 
ostatnimi paliczkami palców rąk w przy zastosowaniu chwytu otwartego „open” 
(rys. 3). To ważne bowiem ten rodzaj chwytu w mniejszym stopniu naraża za-
wodnika na kontuzję niż zastosowanie np. chwytu zamkniętego „crimp” (zdj. 2).

 Z badań Michajlov i wsp. [14] jednoznacznie wynika, że taka aparatura sta-
nowi trafne narzędzie do pomiaru siły mięśniowej we wspinaczce sportowej. 
Wyniki testu przy zastosowaniu tego urządzenia wykazują silne związki korela-
cyjne pomiędzy wynikiem testu siły, a wynikiem skałkowym wyrażonym trud-
nością przebytej drogi tak w  konkurencji bouldering (krótka wspinaczka bez 
liny), jak i na trudność (lead climbing) (tab. 1). Ponadto warto zauważyć, że test 
siły mięśniowej przeprowadzony przy zastosowaniu tego narzędzia odznacza się 
wysoką rzetelnością. 

Tab. 1. Współczynniki korelacji korelacji liniowej R-Pearsona pomiędzy wynikiem 
sportowym – wspinaczka na trudność i  bouldering, a  wynikami testu siły palców rąk 
przy ugięciu kończyny górnej 90o i 120o w stawie łokciowym. 

Pozycja testo-
wa kończyny 

górnej

Wspinaczka na 
trudność

 (lead climbing)
Bouldering

Siła maksymalna

Fmax (N)
AF 0,458* 0,448*

Bez AF 0,611* 0,735*

Fmaxrel (N/kg)
AF 0,648* 0,649*

Bez AF 0,690* 0,815*

*p<0,05, AF – ugięcie kończyny górnej pod kątem 90 st., Bez AF – wyprostowana kończyna 
górnej w stawie łokciowym, Fmax – siła maksymalna, Fmaxrel – siła maksymalna odniesiona do 
masy zawodnika

Zastosowanie chwytotablicy z  czujnikami dynamometrycznymi (siły naci-
sku) umożliwia dokładny, uwzględniający specyfikę wspinaczkową pomiar siły 
mięśniowej. W trakcie  testowania można stosować różne sposoby ułożenia ręki 
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na chwycie (drewnianej listewce). Zalecanym sposobem ułożenia palców jest 
chwyt otwarty „open” oraz wykonywanie testu przy wyprostowanej kończynie 
górnej w stawie łokciowym (rys. 2). 

Pomiar siły mięśniowej – testy motoryczne

Testy motoryczne polegają na zwisach na listwach z wykorzystaniem ostat-
nich paliczków palców rąk. Generalnie mamy do czynienia z dwoma odmianami 
testu. Pierwszy polega na zwisie na listwie z maksymalnym dodatkowym obcią-
żeniem. Drugi test polega na maksymalnym odciążeniu wagi (zdj. 3). W bada-
niach naukowych stosowany jest chwyt typu otwartego „open” z użyciem drew-
nianych listewek o  szerokości w  granicach 1,5-2,5 cm. Wyniki obu rodzajów 
testów są silnie skorelowane z poziomem skałkowym (sportowym), co pokazują 
wyniki badań naukowych [3] [5] [6] [12].

Tab. 2. Wielkości współczynników korelacji liniowej R-Pearsona rang poziomu 
sportowego z  wynikami testów siłowych

Badania
Liczba przypadków 
i poziom skałkowy

Rodzaj testu
Współczynnik 

korelacji liniowej 
R -Pearsona

Ozimek i wsp. [5] [N=14], 8a-9a+ RP
(IRCRA 23-30)

Zwis na listwie 
o szerokości 2,5 cm 

z maksymalnym 
ciężarem. Wartości 

względne

0,70*

Michajlov i wsp. [13]
[N=8], 8a-9a RP
(IRCRA 23-29 )

Odciążenie wagi  na 2 
cm listwie

0,80*

Ozimek i wsp. [6]
[N=20 ], 7c+ do 8c

(IRCRA 22-27)

Zwis na listwie 
o szerokości 2,5 cm 

z maksymalnym 
ciężarem. Wartości 

względne

0,52*

Rokowski [7]
[N=15], 8a-9a+
(IRCRA 23-30 )

Odciążenie wagi na 1,5 
cm listwie

0,71*

*p<0,05, N – liczba przypadków
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Wybrane opisy testów motorycznych do pomiaru siły 
mięśniowej we wspinaczce sportowej

Zwis na listewce z maksymalnym ciężarem. Testowany staje pod listewką 
o szerokości 2,5 cm [3]. Doczepia do pasa biodrowego maksymalny ciężar jaki 
może udźwignąć i chwyta obiema rękami listwę – czterema palcami bez kciuka – 
ramiona są rozstawione na szerokość barków. Odrywa nogi od podłoża i próbuje 
zawisnąć przez 3 sekundy. Zawodnicy zaawansowani sami ustalają ciężar jaki 
chcą udźwignąć w kolejnych próbach. W przypadku osób początkujących może-
my rozpocząć od dołożenia ciężaru 10 kg, a następnie zwiększać lub zmniejszać 
ciężar co 5 kg. Pomiaru dokonujemy poprzez dodanie maksymalnego ciężaru 
przez podwieszenie dodatkowego ciężaru do uprzęży biodrowej. Siła absolutna 
to suma udźwigniętego ciężaru i masy ciała, a siła relatywna to iloraz siły abso-
lutnej i masy ciała. 

Odciążenie wagi wg instrukcji z badań Michajlov i wsp. [13]. Testowany 
zawodnik staje pod listewką o  szerokości 2,0 cm. Chwyta listwę jedną ręką – 
czterema palcami bez kciuka. Badany zawodnik próbuje odciążyć wagę poprzez 
lekkie ugięcie nóg i unoszenie pięt do góry. Wynik siły absolutnej stanowi różnica 
wagi zawodnika i najmniejszej wartość wskazanej przez wagę. Przykładowo – 
zawodnik o  masie ciała 60 kg odciążył wagę do 20 kg. Siła absolutna wynosi  
= 60 kg – 20 kg = 40 kg, a siła względna  = 40 kg/60 kg. Test przeprowadzany jest 
dwukrotnie, a wynikiem końcowym jest największa osiągnięta wartość.

Rys. 5. Z lewej strony odciążenie wagi z prawej zwis z maksymalnym ciężarem 
[zdj. P. Drożdż]
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Obecnie brakuje wielkości normatywnych w  zakresie siły mięśniowej dla  
wspinaczy na różnym poziomie zaawansowania. Taka predykcja jest możliwa 
dzięki równaniu regresji liniowej. Wzór 1 przedstawia wyniki regresji dla odcią-
żenia wagi przy szerokości listwy 1,5 cm (zdj. 5) odniesione do poziomu spor-
towego (RP) wyrażonej w w skali IRCRA [20]. Badania zostały przeprowadzone 
na 15 zawodnikach reprezentujących najwyższy poziom zaawansowania  higher 
elite – advanced (IRCRA 23-30).

RP(skala IRCRA) ≈ 15,63 + 12,55 ∙ Frel

 
gdzie: Frel – wynik testu siły względnej palców rąk na listwie o szerokości 1,5 cm.

Koncepcja zastosowania pomiaru sygnałów sEMG w analizie 
zdolności siłowych we wspinaczce sportowej

Istnieje kilka nieinwazyjnych technik takich jak: elektromiografia powierzch-
niowa sEMG (surface ElectroMyoGraphy), mechanomiografia MMG (Mechano-
MyoGraphy) czy tensomiografia TMG (TensioMyoGraphy), które mogą dostar-
czać różnych informacji dotyczących zdolności siłowych, a także zmian funkcjo-
nalnych układu mięśniowego.

W artykule rozważono możliwość (koncepcję) zastosowania pomiaru sEMG 
w analizie zdolności siłowych we wspinaczce sportowej z wykorzystaniem czuj-
nika siły zastosowanego w „inteligentnej chwytotablicy” (Climbro), która umoż-
liwia precyzyjną rejestracje siły rozwijanej przez zawodnika.

EMG (elektromiografia)

W wyniku sumowania czasowego i przestrzennego potencjałów czynnościo-
wych wszystkich aktywnych jednostek ruchowych testowanego mięśnia, znaj-
dujących się w obszarze rejestracji elektrod (rys. 1), powstaje rejestrowany z po-
wierzchni skóry sygnał elektromiograficzny spowodowany przepływem jonów 
[21]. Sygnały EMG można także rejestrować za pomocą wkuwanych elektrod 
igłowych, lecz technika ta jest na tyle inwazyjna, że na potrzeby wstępnych ba-
dań wybrano jednak rejestracje sygnałów z powierzchni skóry sEMG (surface 
electromyography). Taki sposób rejestracji ma jednak sporo ograniczeń, gdyż 
rejestrowana jest aktywność bioelektryczna mięśni leżących blisko powierzchni 
skóry [22].

(1)



79 Robert Rokowski, Adam Pieprzycki

Rys. 6. Umiejscowienie czujników sEMG wokół przedramienia [23]  
(układ prototypowy, gForcePro+)

W badaniach wstępnych zastosowano prototypowe urządzenie z ośmioma 
czujnikami sEMG, które umiejscowione zostaną na skórze w  dwóch lokaliza-
cjach: przedramię oraz ramie prawej ręki, zgodnie z wytycznymi SENIAM [24] 
(The European Recommendations for Surface Electromyography). Wyniki pomia-
rów sEMG urządzeniem prototypowym porównane zostaną z pomiarami sEMG 
za pomocą bezprzewodowego urządzenia gForcePro+ firmy OYMotion (rys. 6).

Akwizycja sygnałów sEMG i umiejscowienie elektrod

Zgodnie z analizą literatury analizowanej tematyki interesujące pod wzglę-
dem zdolności siłowych we wspinaczce sportowej wydają są mięśnie zginaczy 
ramienia i przedramienia, ale zastosowanie ośmiu elektrod umożliwia zebranie 
także sygnałów z innych mięśni w rozważanych lokalizacjach.

 Z  dziewiętnastu mięśni przedramie-
nia, za zginanie i  prostowanie w  stawach 
śródręczno-paliczkowych i  międzypalicz-
kowych palców II-V oraz kciuka odpowie-
dzialnych jest dziesięć mięśni a najważniej-
szy w rozważanej tematyce wydają się: mię-
sień zginacza powierzchownego palców 
(m. flexior digitorium superficialis) (FDS), 
m. zginacza głębokiego palców (m. flexior 
digitorium profundus) (FDP) oraz mięsień 
prostownik wspólny palców (m. Extensor 
digitorum communis) (EDC) przedstawio-
ne na rysunku 7. Wśród mięśni ramienia 

Rys. 7. Przekrój przedramienia z ro-
mieszczeniem (numerami) czujników 

sEMG [23]
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najistotniejszy do analizy wydaje się mięsień dwugłowy ramienia BB (m. biceps 
brachii), leżący pod nim silny zginacz przedramienia w stawie łokciowym – mię-
sień ramienny B (m. brachialis) oraz z grupy tylnej mięśnia ramienia – mięsień 
trójgłowy ramienia TB (m. triceps brachii).

Do akwizycji sygnałów EMG (rys. 8) wykorzystano osiem elektrod pomia-
rowych [25], które odpowiedzialne są za pomiar sygnałów sEMG. Elektrody 
mierzące sygnały na powierzchni skóry umieszczono w połowie przedramienia, 
co przedstawiono na zdjęciu nr 4 – gdzie kanał nr 1 zlokalizowana na m. ra-
mienno-promieniowym (m. brachoradialis) BR, a kolejne kanały sEMG ułożone 
zostaną w stronę zewnętrzna w płaszczyźnie czołowej (rys. 7). Drugą rozważaną 
lokalizacją jest połowa ramienia – kanał nr 1 na głowie krótkiej m. dwugłowego 
ramienia (m. biceps brachii), a ułożenie elektrod kolejnych kanałów jest analo-
giczne jak przy pierwszej lokalizacji.

Rys. 8. Widok okna opracowanej aplikacji podczas akwizycji 8-kanałowego sygnału 
EMG [25] 

(surowe dane w dziedzinie czasu)

Sygnał sEMG (rys. 8) poddaje się algorytmami obróbki sygnału, np.  fi ltro-
wanie, wygładzenie czy normalizację. W  celu wspólnej analizy pomiarów siły 
i  sEMG planuje się rozważenie różnych parametrów czasowych i  częstotliwo-
ściowych sygnału sEMG. W celu przeniesienia rozważań z dziedziny czasu do 
dziedziny częstotliwości zastosowana zastanie transformata Fouriera (rys. 11), 
a  także transformata Hilberta-Huanga [26], która niesie informacje zarówno 
w  dziedzinie czasu, jak i  częstotliwości – po dekompozycji na składowe IMF 
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(rys. 10) oraz krótkoczasowa transformata Fouriera (STFT Short-Time Fourier 
Transform) (rys. 12), która jest także czasowo-częstotliwościową metodą analizy 
sygnału.

Rozważone zostaną następujące parametry sygnału sEMG:
•	 RMS (Root Mean Square) – średnia amplituda elektromiogramu w dziedzi-

nie czasu:

N = (T2 – T1) ∙ Fs

gdzie:  
FS– częstotliwość próbkowania sygnału EMG (np. 2048 próbek/s),
N – liczba próbek 512 – sygnał zostanie podzielony na 250 ms okna czasowe,
(T2 – T1) – czas trwania pomiaru,
f(t) – funkcja poziomu napięcia (elektromiogramu) w dziedzinie czasu,
xn– wartość próbki napięcia sEMG.

•	 MFP (Mean Frequency Power) – średnia częstotliwość elektromiogramu (lub 
MNF Mean Frequency) obliczaniu po przekształceniu sygnału szybką trans-
formatą Fouriera FFT (Fast Fourier Transformate): 

gdzie:  
fj – częstotliwość w analizowanym przedziale,
Pj – poziom mocy dla rozważanego przedziału częstotliwości,
M – rozdzielczość histogramu.

•	 MNP (mean power) – średnia moc spektrogramu – dla ustalonego okna ana-
lizy:

•	 PKF (Peak Frequency) – częstotliwość dla maksymalnej mocy sEMG:

PKF = max(P1),     j + 1, ..., M

•	 MAV (Maximium Value) – maksymalna wartość poziomu sygnału,

MAV = max(f(t))

(2)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √ 1
𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1

∫ |𝑓𝑓(𝑡𝑡)|2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇2

𝑇𝑇1
= √1𝑁𝑁∑𝑥𝑥𝑛𝑛2

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1
 

 
(3)

(4)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

∑ 𝑓𝑓𝑗𝑗∙𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1
∑ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

 

(5)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1
M  

 

(6)

(7)
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•	 STD (Standard Deviation) – odchylenie standardowe poziomu sygnału,

•	 ENT (Entrophy) – entropia sygnału,

gdzie: 
Pi – prawdopodobieństwo j-tego mikrostanu,

•	 CCI (Co-Contraction Index) – wskaźnik współskurczu [27], czyli zaangażo-
wania mięśni antagonistycznych do jednoczesnego skurczu, np.:

gdzie: 
EMGarea – pole powierzchni histogramu.

Parametry analizowane w dziedzinie czasu obliczone będą także po dekom-
pozycji na składowe IMF [28] [26] (rys. 9).

(8)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = √∑ (𝑥𝑥𝑛𝑛 − �̅�𝑥)2𝑁𝑁
𝑛𝑛=1
𝑁𝑁 − 1  

 

(9)𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −  ∑𝑃𝑃𝑗𝑗 ∙ ln𝑃𝑃𝑗𝑗
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

 

(10)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2∙𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹

 i 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2∙𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇

 

 

Rys. 9. Przebiegi czasowe czterech pierwszych składowych IMF dla kanału 6
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Rys. 10. Przykładowa analiza FFT dla kanału 6

Rys. 11. Wartości MFP i regresja liniowa pomiarów sEMG dla wszystkich kanałów 
(czujniki w pozycji 1 – na przedramieniu) bez dodatkowego obciążenia
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Rys. 12. Widmo mocy krótkoczasowej transformaty Fouriera STFT  
(metoda czasowo-częstotliwościowa)

Można zauważyć, że dla kanału 6 obejmującego elektromiogram m. zginacza 
powierzchownego palców (FDS) z rysunku 1 w porównaniu z innymi kanałami 
osiągnęło największa wartość MFP (4), co wstępnie można ocenić jako najbar-
dziej zaangażowane. Warto także zwrócić uwagę na kanał 2 obejmujący mięsień 
prostownik wspólny palców (EDC) (rys. 7, rys. 11), czyli zaangażowanie mię-
śni antagonistycznych. Na rysunku 12 można zauważyć, że w widmie sygnału 
sEMG, składowe o największej mocy odpowiadają zakresowi częstotliwości do 
400 Hz.

Podsumowanie

Pomiar siły mięśniowej we wspinaczce skałkowej wymaga zastosowania traf-
nego narzędzia diagnostycznego.  W tej dyscyplinie sportowej trafne narzędzie 
wiąże się z pomiarem siły mięśni palców rąk w specyficznym ułożeniu ręki na 
chwycie. Obecnie są stosowane dwa rodzaje testów – dynamometryczne i moto-
ryczne. Testy dynamometryczne wymagają posiadania specjalistycznej aparatu-
ry. Zaletą takiego testowania jest duża precyzja pomiaru. Testy motoryczne nie 
wymagają posiadania specjalistycznej aparatury. Jednak ten sposób może cecho-
wać większy błąd pomiarowy. Z  badań naukowych wynika, że dobry rozmiar 
listewki do pomiaru siły mięśni zginających palce rąk we wspinaczce sportowej 
waha się w granicach 1,5-2,5 cm. Wydaje się, że taki rozmiar chwytu sprawia, 
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że wpływ czynnika tarcia oraz indywidualnej anatomii palców rąk nie wpływa 
istotnie na wynik testu. Badania naukowe przy zastosowaniu trafnego narzędzia 
do pomiaru siły we wspinaczce skałkowej pokazują istotną rolę tego czynnika 
w osiąganiu bardzo dobrych wyników [1] [3] [5] [6] [7] [13] [18].

Podczas wykonywania ww. testów dynamometrycznych i  motorycznych 
można w celu uzyskania większej liczby danych na temat funkcji mięśnia dodat-
kowo stosować sEMG czy MMG. Analiza EMG umożliwia dostęp do informacji 
o elektrycznej aktywności mięśni zaangażowanych w badanym teście czy ruchu 
w  poszczególnych jego fazach. Informacje – wartość sygnału (czasowe i  czę-
stotliwościowe) zależą m.in. od liczby jednostek motorycznych obejmowanych 
przez elektrodę, typie i rozmiarach włókien, częstotliwości pobudzenia włókien 
do skurczu. Należy zauważyć, że ze względu na różne czynniki fizjologiczne nie 
można stwierdzić, że między sygnałem EMG mierzonym na badanym mięśniu, 
a  siła generowaną przez mięsień istnieje liniowa zależność [29]. Można nato-
miast próbować zidentyfikować i oszacować współczynnik zmęczenia mięśnia 
(MFP rys. 11), gdyż spektrum częstotliwości sEMG zależy od kształtu i częstotli-
wości pobudzenia jednostek motorycznych, a także identyfikować mięśnie [30] 
[27] najbardziej zaangażowane w dany typ testu (ćwiczenia), co może przełożyć 
się na praktykę trenerską. Może to prowadzić pośrednio lub bezpośrednio do 
zmiany strategii treningu mięśni wykorzystywanych we wspinaczce [31]. Kon-
cepcja łącznej analizy informacji z czujnika siły oraz parametrów sygnału EMG 
może finalnie wspomóc proces modelowania osiąganego wyniku sportowego.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza możliwości testowania siły mięśniowej kończyny górnej w te-
stach dynamometrycznych oraz testach motorycznych. Przedstawiono także wybrane 
opisy testów motorycznych do pomiaru siły mięśniowej we wspinaczce sportowej. Zapre-
zentowano także koncepcję zastosowania pomiaru sygnałów sEMG w analizie zdolności 
siłowych we wspinaczce sportowej.

Słowa kluczowe: zdolności motoryczne, testy dynamometryczne, testy moto-
ryczne, wspinaczka sportowa, Climbro, sygnały EMG, elektromiografia

Summary

The aim of this article is to analyse the possibilities of testing upper limb muscular 
strength in dynamometric and motor tests. Selected descriptions of motor tests for me-
asuring muscle strength in sport climbing are also presented. A  concept of using the 
measurement of sEMG signals in the analysis of strength abilities in sport climbing is 
also presented.

Keywords: motor skills, dynamometer tests, motor tests, sport climbing, 
Climbro, EMG signals, electromyography
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Tarnowska Szkoła – Kung-Fu

Tradycja i teraźniejszość - Szkoła sztuk walki  
VO Thuat Thanh Quyen

Historia Chińskich Sztuk Waki 

Początki chińskich sztuk walki sięgają czasów wczesnego człowieka i epoki 
brązu, czyli okresu z przed 3000 lat p.n.e., kiedy bezbronne plemiona z trudem 
walczyły o  przetrwanie w  świecie pełnym zagrożeń. Nieustane ataki ze strony 
natury, walki ze zwierzętami, czy wrogimi plemionami wymusiły na przodkach 
ludzkości konieczność rozwinięcia pierwszych technik samoobrony, umiejętności 
walki wręcz oraz wykorzystywania dostępnych na tamte czasy narzędzi i przed-
miotów w walce. Z biegiem czasu techniki walki były bardzo rozpowszechniane, 
co doprowadziło do ich standaryzacji i formowania technik w jedną całość. W re-
zultacie powstawały pierwsze zapisy i dokumenty, będące „korzeniami” współcze-
snego Wushu (武术)1 powszechnie znanego pod nazwą Kung-fu (功夫). Wushu 
(武术), co  tłumacząc bezpośrednio z języka chińskiego oznacza: „sztuki walki”, 
a samo Kung-fu (功夫) oznacza „umiejętność/wysiłek/osiągnięcie”. 

Mając na celu dalszy rozwój i praktykę technik samoobrony, przodkowie for-
mowali grupy wojowników i zawodników, organizując dla nich różnego rodzaju 
zawody, które odbywały się na wcześniej określonych zasadach, jednym z przykła-
dów jest Shuai Jiao (摔跤), czyli bardzo wczesna forma zapasów. Poprzez uczest-
nictwo w zawodach, wojownicy sprawdzali skuteczność technik walk, doprowa-
dzając do ich dalszego rozwoju oraz tworzenia odrębnych systemów walk wręcz.

Od początków dynastii Shang (商朝) 1556-1046 p.n.e. do okresu Walczących 
Królestw (战国时代) 481-221 p.n.e. Wushu ewaluowało do wyspecjalizowanych 
metod walki zbrojnej i niezbrojnej oraz wyrafinowanych technik walki z bronią, 
którymi posługiwali się wysoko wykwalifikowani wojownicy i generałowie armii 
chińskich. Wushu nie skupiało się jedynie na walce wręcz z przeciwnikiem, ale 
również dzięki wyspecjalizowanej umiejętność obserwacji przeciwnika i przeka-
zywaną filozofię, liderzy podejmowali i planowali działania strategiczne. W tych 
czasach Wushu stało się bardzo popularne nie tylko w grupach zbrojnych, ale 

1 Tłumaczenia i opracowanie tłumaczeń chińskich i angielskich – Tomasz Bilut.
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także techniki samoobrony stały się popularne wśród pospólstwa, dzięki czemu 
często rozwijano i dodawano ćwiczenia mające na celu poprawę zdrowia ciała 
i pracę nad skupieniem myśli. 

Przenosząc się dużo dalej w  czasie, do roku 495 n.e. na górze Song Shan  
(嵩山) wzniesiona została znana na całym świecie świątynia Shaolin (小林), któ-
ra później zasłynęła z rozwinięcia jednego z najbardziej rozpoznawalnych stylów 
Kung-fu na świecie, czyli Shaolin Quan (小林拳), tłumacząc: „pięść Shaolin”.

W  okresie dynastii Qing 1644-1911 n.e. zastosowanie białej broni stawało 
się coraz mniej popularne w związku ze wzrostem zainteresowania broną palną 
wśród żołnierzy armii chińskiej. W rezultacie Kung-fu zaczęło być praktykowa-
ne głównie przez pospólstwo, a techniki i praktyki walki w ręcz zaczęły być mo-
dyfikowane w celu zwiększania ich prozdrowotności, w wyniku czego powstały 
setki nowych stylów, takich jak Xingyi Quan (形意拳), Bagua Zhang (八卦拳) 
czy Taiji Quan (太极拳). 

Początkiem XX wieku, powstanie organizacji Towarzystwo Kultury Fizycz-
nej Jing Wu, otworzyło drogę do rozwoju Kung-fu w dziedzinie sportu. Występy 
publiczne, treningi i zawody stawały się coraz bardziej powszechne, miały one na 
celu dalsze propagowanie i rozwój Kung-fu w sporcie. W 1923 r. w Szanghaju od-
były się pierwsze Narodowe Igrzyska Wushu, a w 1936 r. chińska reprezentacja 
Wushu zaprezentowała się na XI Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Działania 
takie jak: standaryzowanie reguł, ujednolicanie zasad, rozpowszechnianie mate-
riałów dydaktycznych na świecie, doprowadziły do organizacji pierwszego Mię-
dzynarodowego Turnieju Wushu w 1985r. w starożytnym chińskim mieście Xi’an. 
Podczas turnieju powołano również pierwszy komitet będący odpowiedzialny za 
utworzenie Międzynarodowej Federacji Wushu, która oficjalnie założona został 
3 października 1990 r. [1].

Kung-fu

Powszechnie znane Kung-fu, w Chinach nazywane jest Wushu Tradycyjne 
i jest ono podstawą, na której opracowano zasady i techniki nowoczesnego Wu-
shu zwanego Wushu sportowym, a podstawową różnicą jest dodanie elementów 
akrobatycznych w wykonaniu sportowym. Dla Wushu tradycyjnego, jak i spor-
towego organizowane są mistrzostwa, na których zawodnicy startują w  osob-
nych kategoriach.

Na przestrzeni lat Kung-fu rozwijało i  rozprzestrzeniało się na całym ob-
szarze geograficznym Chin, absorbując przy tym odrębne cechy kulturowe, et-
niczne i  filozoficzne grup ludzi zamieszkujących poszczególne regiony Chin. 
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Rezultatem tysiąca lat praktyk i ciągłej ewolucji jest pojawienie się różnych styli 
obejmujących szereg odmiennych technik samoobrony oraz treści filozoficz-
nych. Pomimo tego, iż w swojej istocie Kung-fu stworzone zostało do walki, jego 
praktyka zaczynała przybierać z czasem na adaptacji regionalnych spuścizn kul-
turowych oraz szeregu moralnych i etnicznych zasad. Dlatego praktyka Kung-fu 
miała i ma na celu nie tylko wykształcenia umiejętności samoobrony, ale także 
nauki szacunku, odpowiedzialności, powściągliwości czy skromności oraz ogól-
ną poprawę warunków życia jednostki praktykującej, jak i całego otoczenia.  

Style i praktyki Kung-fu są bardzo zróżnicowane, niektóre obejmują głównie 
techniki ręczne, inne koncentrują się na technikach nożnych, a jeszcze inne kła-
dą nacisk na zapasy; niektóre koncentrują się na ataku i obronie, a jeszcze inne 
dążą do promowania i zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, ciekawymi 
technikami cieszą się tzw. style imitacyjne, które powstały na podstawie obser-
wacji dzikich zwierząt w walce, takich jak: tygrys, modliszka, małpa, wąż, pies, 
żuraw itp. Kung-fu dodatkowo obejmuje niezwykle szeroki wachlarz białej broni 
tradycyjnej m.in.: szabla, miecz, kij, halabarda, łańcuch, sztylety, włócznia i wiele 
innych przedmiotów, które w dawnych czasach wykorzystywane były również do 
uprawy roli. Poprzez wpływ klanów oraz licznych rodzin, Kung-fu jest bardzo 
różnorodne, przez co niemożliwym jest opanowanie wszystkich dostępnych sys-
temów, a sugerowane jest skupienie się na 2 lub maksymalnie 3 stylach spośród 
kilkudziesięciu stylów tradycyjnych. Pięknem Kung-fu jest również to, że może 
być praktykowane przez ludzi z różnych środowisk, bez względu na rasę, płeć, 
wiek, klasę społeczną czy kondycje fizyczną [2].

Wushu

Wushu tradycyjne, jak i sportowe w zawodach odnosi się do zestawu ćwiczeń 
rutynowych, ułożonych w  standardowy układ choreograficzny powszechnie 
zwany formą lub Taolu (套路), układ ten można porównać do walki z cieniem. 
Forma składa się z zestawu ustalonych technik, których choreografia jest zgodna 
z określonymi zasadami stylu, a wykonywane techniki w jasny sposób przedsta-
wiają zasady ataku i obrony. Forma obejmuje techniki ręczne, techniki nożne, 
skoki, podbiegi, pracę nóg, chwyty, rzuty czy podcięcia.

Tradycyjnie formy składają w całość techniki określonego stylu lub systemu 
rodzinnego przekazywanego przez pokolenia, formy sportowe natomiast tworzą 
zlepek różnych technik połączonych z  elementami akrobatycznymi dodanych 
w  celu uatrakcyjnienia układu oraz przedstawienia możliwości fizycznych za-
wodnika. Poprzez regularny trening Wushu tradycyjnego czy sportowego, roz-
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wija się elastyczność, wytrzymałość, siłę, szybkość, równowagę i  koordynację 
ruchową. Formy tradycyjne i sportowe obejmują nie tylko układy indywidual-
ne, ale też układy grupowe nazywane walkami układanymi, czyli pojedynkami 
z udziałem 2 lub więcej praktykujących. Zawodnicy z góry ustalają techniki ata-
ku i obrony, tworząc układ choreograficzny układanej walki. Formy układane są 
bogate i różnorodne, wykorzystują zarówno techniki gołymi rękami, jak i tech-
niki wykonywane przy użyciu broni.

Rys. 1. Arena Wushu, Międzynarodowy Puchar Chin, Nanjing Chiny, 2014
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu

Na zawodach, sportowcy wykonują formy (gołą ręką lub z bronią) w oparciu 
o określone zasady danej konkurencji, podkreślając swoje atletyczne atuty. For-
my są oceniane przez grupę sędziów, którzy zwracają uwagę na różne aspekty 
wykonania formy, a mianowicie jakość ruchów, ogólną wydajność czy stopień 
trudności, przyznając punktację na podstawie występu sportowca i  charakte-
rystyki danej konkurencji. Indywidualne formy obejmują techniki opcjonalne 
i techniki obowiązkowe. Zawodnicy wykonują swoje pokazy na specjalistycznej 
arenie o wymiarach 8m x 14m [3]. 

Do najbardziej popularnych konkurencji zaliczamy: Changquan (长拳) – 
Długa Pięść, Nanquan (南拳) – Południowa Pięść, Taijiquan (太极拳) – Pięść 
Tai Chi, Taijijian (太极剑) – miecz Tai Chi, Daoshu – Szabla, Gunshu – Kij, 
Qiangshu – włócznia.
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Tai Chi

Tai Chi (Taijiquan), tłumaczone bezpośrednio jako „wielka harmonia” lub 
„wielka równowaga”, jest formą aktywności ruchowej, gdzie realizowana jest za-
sada prowadzenia ruchu z Centrum, utrzymania właściwej struktury ciała i wy-
konywania ruchu zgodnie z  przepływem energii Qi (energii witalnej). Gdy te 
wymagania są spełnione mamy do czynienia z prawdziwą sztuką. Osiągnięcie 
mistrzostwa w tej sztuce, niesie umiejętność samoobrony oraz pozwala zacho-
wać zdrowie i pogodę ducha. 

Twórcą Taijiquan stylu Chen był Chen Wangting, zamieszkujący wioskę 
Chenjiagou w północnej prowincji Henan. Według lokalnych kronik z tego ob-
szaru, służył od 1618 r. jako oficer armii Ming w północnej prowincji Shandong. 
W roku 1641 powrócił do rodzinnej wioski i zaczął nauczać stworzonego przez 
siebie stylu, w którym połączył techniki walki z  technikami daoyin (skoncen-
trowanym stosowaniem siły wewnętrznej) i  tuna (ćwiczeniami oddychania). 
Wykształcił charakterystyczne ruchy po łukach i spiralach, które połączone ze 
sobą w  ciągły sposób tworzyły harmonijną całość, pełną łagodności i  gracji. 
Stworzył też ćwiczenia tuishou, czyli „pchających rąk” oraz formy władania tra-
dycyjną bronią (szabla, miecz, kij/włócznia, halabarda).

Chen taiji to najstarszy i najbogatszy styl taijiquan, z którego wywodzą się 
wszystkie inne style. Dużą wagę przywiązuje się do tradycyjnych wartości moral-
nych wśród uczniów. Jest to kompletna sztuka walki, a cały system tworzy spójną 
i logiczną drogę do realizacji celu, jakim jest mistrzostwo w sztukach walki [5]. 

Sanda

Sanda to nowoczesny sport walki, który rozwinął się na podstawie trady-
cyjnych technik Kung-fu i  wykorzystuje głównie techniki uderzania, kopania, 
rzucania, zapasów i defensywy. Zawody Sanda odbywają się na podwyższonej 
platformie zwanej „leitai”, która ma 80 cm wysokości, 8 m szerokości i 8 m dłu-
gości, składa się z  ramy pokrytej pianką o  dużej gęstości. Na ziemi platformę 
otaczają poduszki ochronne o  wysokości 30 cm i  szerokości 2 m. Zawodnicy 
biorący udział w zawodach noszą sprzęt ochronny, który obejmuje ochraniacz 
głowy, ochraniacz klatki piersiowej, rękawice, a także ochraniacz na usta i pas 
biodrowy. Walka składa się w sumie z 3 rund, z których każda trwa dwie minuty 
z  jednominutową przerwą między rundami. Sportowcy Sanda mogą stosować 
techniki uderzania pięścią, kopania i rzutu ze wszystkich stylów Kung-fu. Walki 
z pełnym kontaktem są płynne i ekscytujące, a sędziowie boczni przyznają za-
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wodnikom punkty za pomyślnie wykonane techniki w oparciu o kryteria punk-
tacji. Zawodnik zostanie ogłoszony zwycięzcą, jeśli wygra 2 z 3 rund walki lub 
jeśli jego przeciwnik zostanie znokautowany. Zawody Sanda obejmują 11 kate-
gorii wagowych dla mężczyzn i 7 kategorii wagowych dla kobiet [6].

Rys. 2. Platforma Leitai, 20ste mistrzostwa sportowe w Chinach
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu

Tarnowska Szkoła Sztuk Walki
Historia

Historia rodzinnego stylu Mistrza Nguyen Van Th anga „Vo Th uat Th anh 
Quyen” rozpoczyna się w Wietnamie. Od lat rodzina Mistrza tworzyła unikalny 
styl sztuk walki, przekazując jego tajniki z pokolenia na pokolenie, prowadząc 
przy tym szkołę sztuk w walk w Wietnamie. Sam Mistrz Nguyen Van Th ang od 
dziecka do 18. roku życia ćwiczył i udoskonalał techniki walki pod okiem swo-
jego ojca, Wielkiego Mistrza Nguyen Van Bach’a, który cieszy się ogromną sławą 
w Wietnamie. 

Podczas okupacji francuskiej  Wielki Mistrz Nguyen Van Bach  brał udział 
w powstaniu przeciw Francuzom, co zmusiło go do emigracji do Chin w obawie 
przed represjami. Tam mieszkał przez 8 lat podczas, których studiował chińskie 
sztuki walki. Po wojnie wrócił do Wietnamu i  razem ze swoim ojcem (dziad-
kiem Mistrza Nguyen Van Th anga) uporządkował tradycyjny, rodzinny styl wal-
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ki, uzupełniając go o najdoskonalsze techniki chińskich sztuk walki szczególnie 
skutecznych na polu walki, nazywając go Vo Thuat Thanh Quyen. Właśnie ten 
styl przekazywany jest następnym pokoleniom rodziny Nguyen i nauczany jest 
w Tarnowskiej Szkole Sztuk Walki. 

W 1976 r. Mistrz Nguyen Van Thang przyjechał do Polski. W związku z tym, 
że w tamtych czasach nauczanie sztuki walki w Wietnamie było zakazane przez 
władze, Mistrz nie otrzymał zgody od swojego ojca na przekazywanie i naucza-
nie rodzinnego stylu walki w Polsce. Skłoniło to Mistrza Nguyen Van Tanga do 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki chińskich sztuk walki w Krakowskiej szko-
le Chow-Gar. Dzięki swoim umiejętnościom, w zaledwie 12 miesięcy opanował 
nauczany materiał i od 1978 roku prowadził treningi w Krakowie w szkole Wu
-Do-Kan (obecnie Polskie Stowarzyszenie Sztuk Walki Choy Lee Fut). 

Kilka lat później w 1982 roku w Wietnamie oficjalnie zniesiony został za-
kaz nauczania sztuk walki, w związku z czym w 1984 roku Mistrz Nguyen Van 
Thang, otrzymał oficjalną zgodę na przekazywanie i propagowanie swojego ro-
dzinnego stylu. W nowo otwartej szkole w Tarnowie wprowadził materiał obej-
mujący dwa style: rodzinny wietnamski styl Vo Thuat Thanh Quyen i chiński styl 
walki Chow-Gar. W grudniu 1996 r. Mistrz Nguyen Van Thang przekazał trene-
rowi Robertowi Maślance szkołę i prawo do samodzielnego nauczania systemu. 
Od tego momentu nastąpił kolejny etap rozwoju szkoły. 

W  2006 roku do nauczanego materiału wprowadzono styl Chen Tai Ch, 
przez co uzupełniono twarde sztuki walki miękkimi i pełnymi finezji ruchami 
Tai Chi. W tym samym roku Tarnowska Szkoła Kung-Fu przystąpiła do struktur 
Polskiego Związku Wushu (PZWS), umożliwiając uczniom szkoły udział w ofi-
cjalnych zawodach, co zaowocowało wieloma sukcesami sportowymi na arenach 
krajowych i międzynarodowych [5].

Nauczane style
VO THUAT THANH QUYEN

Tradycyjny styl wietnamski charakteryzuje się walką na bardzo krótki dy-
stans. Wszystkie uderzenia zostają zamaskowane, co powoduje brak sku-
teczności w ich blokowaniu. Nie ma tu podziału na bloki i uderzenia, są to te 
same ruchy. Każda technika zaczyna się blokiem, który przeradza się w miaż-
dżące uderzenie. Każde kopnięcie lub uderzenie wygląda na bardzo deli-
katne, tymczasem jest w  nim zawarta ogromna siła (stąd nazwa szkoły). 
Styl ten poświęca także dużo czasu na studiowanie psychiki i zachowań człowie-
ka na polu walki, co bardzo pomaga w skuteczności samoobrony. 
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CHOW GAR
Bardzo dynamiczny i agresywny styl stosowany na daleki dystans dzięki na-

śladowaniu ruchów tygrysa i  lamparta. Chow-Gar  jest podzielony na odrębne 
bloki i  uderzenia, dzięki czemu nie jest tak skomplikowany jak styl  Vo Thuat 
Thanh Quyen. Został stworzony przez Chow Lung’a pod koniec XIX w. Jest on 
mieszanką innych stylów: głowy Hung-Gar (mocny i nieustępliwy), ogona Choy 
Lee (elastyczny i szybki) oraz ducha tygrysa i leoparda z Shao Lin.

Mistrzowie
Mistrz Nguyen Van Tang

Si-Fu Nguyen Van Thang urodził się w  1958 r. 
w Wietnamie. Od dziecka ćwiczy i udoskonala tajniki 
sztuk walki. W  1976 roku przyjechał do Polski jako 
laureat międzynarodowego stypendium, rozpoczyna-
jąc naukę geodezji na Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie nauczył się 
języka polskiego i ukończył studia z tytułem magistra 
geodezji. W  1984 roku Mistrz Nguyen Van Thang 
przeprowadził się do Tarnowa zakładając swoją Szko-
łę Sztuk Walki. Mistrz wychował setki wspaniałych 
zawodników, którzy zajmowali i w dalszym ciągu zaj-
mują czołowe miejsca w  zawodach rangi narodowej 
i międzynarodowej. 

Mistrz Chen Xiao Wang
Urodził się w 1945 roku, w Chen Jia 

Gou w prowincji Henan w Chinach. Jest 
żywą legendą, wnukiem słynnego Chen 
Fake i  głównym spadkobiercą swego 
rodzinnego stylu walki – Chen Taijiquan. 
Ze względu na swoje ogromne umiejęt-
ności bojowe i wiedzę nosi zaszczytny ty-
tuł Wielkiego Mistrza. Należy w linii pro-
stej do 11. pokolenia mistrzów rodzinnej 
sztuki walki i  jest spadkobiercą wiedzy 
i doświadczenia blisko dwudziestu poko-
leń swoich wielkich przodków. Cieszy się 

Rys. 3. Mistrz Thang  
(po lewej) i Trener Robert 

(po prawej) podczas 
 letniego obozu

Źródło: zbiory własne – Tar-
nowska Szkoła Kung-Fu

Rys. 4. Mistrz Chen Xiao Wang (po lewej) 
i trener Robert Maślanka (po prawej) pod-

czas zgrupowania we Wrocławiu
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła 

Kung-Fu
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ogromnym szacunkiem w środowisku sztuk walki w Chinach i na całym świecie. 
Niemal bez przerwy podróżuje, ucząc stylu Chen, dzięki czemu istnieje możli-
wość uczenia się tej sztuki walki bezpośrednio od jego głównego spadkobiercy. 
Przekazuje swoją wiedzę bez ograniczeń, przekonując, że zasady Taijiquan są 
proste i każdy może osiągnąć wysoki poziom, jeśli ćwiczy rzetelnie.

Mistrz Chen Ying Jun
Syn Wielkiego Mistrza Chen Xiao Wanga 

urodził się w  1976 w   Chenjiagou w  prowin-
cji Henan w  Chinach. Należy do 20. pokolenia 
spadkobierców rodziny Chen, a  tym samym do 
12., młodego pokolenia mistrzów stylu Chen Ta-
iji (licząc od swego Wielkiego praprzodka Chen 
Wangtinga – potwierdzonego twórcy rodzinnego 
stylu walki). Naukę rodzinnej sztuki walki, Chen 
Taijiquan, rozpoczął w wieku 8 lat. Jako nastola-
tek postanawia poświęcić się intensywnym stu-
diom swojego rodzinnego stylu walki. W wieku 
14 lat podjął naukę u swego wuja, Mistrza Chen 
Xiaoxinga w  związku z  przeprowadzką swego 

ojca WM Chen Xiaowanga do Australii. Po czterech latach decyduje się jednak 
dołączyć do ojca w Australii i szlifować tam swoje umiejętności pod bezpośred-
nim kierownictwem Wielkiego Mistrza. Od tej pory mieszka na stałe w Sydney 
wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci, gdzie intensywnie trenując, kontynuuje wni-
kliwe studia rodzinnego stylu walki.  Od wielu lat regularnie odwiedza Polskę.

Trener
Robert Maślanka ur. w 1975 r. Instruktor Sztuki 

Walki Vo Th uat Th anh Quyen, trener klasy II-giej 
Wushu ze specjalnością samoobrona i sporty walki, 
posiadacz licencji sędziowskiej I stopnia, posiadacz 
stopnia 5 Duan. Wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski i  Pucharów Polski w  konkurencji Tai Chi 
Chen, uczestnik Mistrzostw Świata Wushu Trady-
cyjnego w Chinach w 2010 r. Sztuki walki uprawia 

Rys. 5. Mistrz Chen Ying Jun, 
podczas seminarium 

w Lanckoronie
Źródło: zbiory własne – Tarnowska 

Szkoła Kung-Fu

Rys. 6. Trener Robert Maślanka, podczas 
ceremonii otwarcia IV Mistrzostw Świata 
Kungfu Tradycyjnego, Shian Chiny, 2010

Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu
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od 1989 r. Naukę rozpoczął u Mistrza Nguyen Van Tanga, kontynuując ją do dnia 
dzisiejszego jako osobisty uczeń Mistrza. Otrzymując zgodę Mistrza od 1996 r., 
prowadzi zajęcia w Tarnowskiej Szkole Kung-Fu. W roku 2000 rozpoczął naukę 
technik Chin Na u  Mistrza Dr Yang, Jwing-Minga, a  także Tai Chi styl Yang 
u Roberta Wąsa. W następnym roku zetknął się z systemem ESDS (explosive self 
defense system) i podjął naukę u głównego instruktora na Polskę Zbigniewa Stru-
ka. Uczestniczył w wielu obozach i seminariach. Od 2003 r. rozpoczyna naukę 
Tai Chi styl Chen u Wielkiego Mistrza Chen Xiao Wanga i jego syna Chen Yin 
Juna, biorąc udział w  licznych seminariach i obozach. W 2004 r. otrzymał od 
Mistrza Nguyen Van Tanga licencję na samodzielne nauczanie systemu Vo Thuat 
Thanh Quyen a w 2010 r. Stopień Mistrzowski Członek założyciel Stowarzysze-
nia IPDTA (International Police Defensive Tactics Association) Polska. Członek 
World Chen Taijiquan Association Polska z przedstawicielstwem na teren dzia-
łania Szkoły.

Nauczany materiał

Nauczany materiał

VO THUAT THANH QUYEN CHOW GAR TAI JI CHEN

Formy ręczne Formy z bronią Formy ręczne Formy z bronią Formy ręczne Formy z bronią

1 Forma 24 ruchy 1 Kij krótki 1 Ukłon Szkoły 1 Kij Średni 1 Laojia Yilu 1 Włócznia

2 The Quyen 2 Szabla 2 Tay Fu Fu 2 Sztylety 2 Laojia Erlu 2 Halabarda

3 Thanh Mai Quyen 3 Mazni 3 Kij Długi 3 Szabla

4 Thanh Ha Quyen 4 Modliszka 4 Miecz

5 Gong 5 Forma Podwójna

6 36 Form Krótkich

Etyka

Wielu ludzi śmieje się z etyki Kung-fu. Dla wielu ukłony w stronę starszego 
stopniem ucznia czy trenera to przeżytek. Szacunek okazywany innemu czło-
wiekowi, grzeczność, skromność to cechy, które coraz rzadziej zauważa się w co-
dziennym życiu. Jednak Kung-fu bez nich nie może istnieć. Bez tej tzw. „otoczki” 
stałoby się jedynie bezsensowną bijatyką, a przecież ma być sposobem na życie. 

Większość zakazów i nakazów w polskich szkołach walki wzięta została z ko-
deksów wschodnich. Na pierwszy plan wysuwa się szacunek do trenera, dawniej 
nie łatwo było zostać uczniem dobrego mistrza. W Polsce nie jest to trudnością. 
Nieliczne szkoły zachowały jednak prawdziwy chiński charakter i aby uzyskać 
w nich przychylność, a później szacunek instruktora lub mistrza, trzeba włożyć 
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ogromną ilość pracy. W szkołach Kung-fu ukłony, zwroty, odpowiednie zacho-
wania są na porządku dziennym, co daje obraz pewnej hierarchii. Wyznaczni-
kiem umiejętności są pasy noszone na ubraniu treningowym (wprowadzone 
na styl japoński). W starożytnych Chinach stosowany był podział 3-stopniowy. 
Uczniowie młodsi są to początkujący adepci. Mają oni obowiązek wykonywać 
polecenia starszych uczniów, a ci z kolei uczniów najstarszych, którzy podlegają 
już tylko mistrzowi lub instruktorowi. Należy też dodać, że wszelkie polecenia 
muszą być racjonalne i uzasadnione daną sytuacją. Znęcanie się nad młodszymi 
stopniem jest surowo karane. Taki układ obowiązuje w naszej szkole.

Etyka sztuk walki zwana jest Wude. Dzieli się na etykę czynów i etykę umysłu:
WUDE CZYNÓW 

 − Lojalność (Zhong Cheng) wobec innych i samego siebie. Lojalność to skła-
dowa posłuszeństwa wobec nauczyciela,

 − Pokora (Quian Xi). Stare chińskie przysłowie mówi „gdzie umiera duma, 
skromność daje zysk”. Pozbądź się dumy i myśli, że jesteś najlepszy i dąż cały 
czas do perfekcji, a będziesz niepokonany,

 − Szacunek (Zun Jing) to także składowa zachowania wobec instruktora. Trze-
ba szanować innych, ale także siebie. Nie oczekuj, że uzyskasz szacunek za 
nic, musisz na niego ciężko pracować,

 − Zaufanie (Xin Yang). Bądź godnym zaufania, nie rzucaj słów na wiatr, nie 
obiecuj pochopnie, bo gdy będziesz musiał tę obietnicę spełnić, a nie podo-
łasz wyzwaniu, stracisz wiele w oczach przyjaciół. 

WUDE UMYSŁU 
 − Wola (Yi Zhi). Kojarzona z umiejętnością decydowania. Nie może być mylo-

na z uporem w złym tego słowa znaczeniu, ale ze zdecydowanym dążeniem 
do celu, 

 − Wytrzymałość, wytrwałość, cierpliwość (Yin Li, Ren Mai, Heng Xin). Te ce-
chy kształtują osobowość. Poprzez doskonalenie ich zrozumiesz wiele rzeczy, 
a jeśli staną się priorytetem w życiu, osiągniesz więcej niż się spodziewasz,

 − Odwaga (Yang Gan). To nie szpan i wdawanie się w bójki. Odwaga to umie-
jętność rozeznania w sytuacji i odpowiedniego pokierowania nią. To sztuka 
panowania nad własnymi emocjami w  krytycznych momentach. Pamiętaj 
jednak, że tylko głupiec się nie boi. Staraj się jednak panować nad strachem 
i nie okazywać go. Starożytni dowódcy mawiali: „Lepiej się bronić niż atako-
wać, lepiej cofnąć się o stopę aniżeli na cal pójść naprzód” [5].
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Mistrzostwa Sportowe
Struktury Kung-fu na świecie
Międzynarodowa Federacja Wushu – IWUF (The International Wushu 
Federation)

Założona 3 października 1990 r., jest międzynarodową federacją (IF), któ-
ra zrzesza i  zarządza wszystkimi oficjalnymi organizacjami Wushu na całym 
świecie. Obecnie IWUF posiada 155 członków krajowych/terytorialnych na 5 
kontynentach. IWUF jest uznawany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
(MKOl) za jedyny organ światowy zarządzający dyscypliną sportu jaką jest Wu-
shu. Dodatkowo IWUF jest członkiem Globalnego Stowarzyszenia Międzyna-
rodowych Federacji Sportowych. Wizją IWUF jest dołączenie sportu Wushu do 
grupy sportów olimpijskich i propagowanie zdrowego sposobu życia na całym 
świecie.

Europejska Federacja Wushu Kung-fu (EWUF) European Wushu 
Federation 

Założona w 1985 r., jest kontynentalną federacją zajmującą się rozwojem i za-
rządzaniem chińskimi sztukami walki w Europie, zgodnie z konstytucją Między-
narodowej Federacji Wushu (IWUF). Europejska Federacja zrzesza narodowe 
związki Wushu, m.in. Polski Związek Wushu. Europejska Federacja ma bardzo 
ugruntowaną pozycję na światowej arenie Wushu oraz jest organizatorem wielu 
europejskich zawodów rangi mistrzowskiej.

Polski Związek Wushu (PZWS)
Założony w 2002 r., jest kontynuacją działalności ogólnopolskiego stowarzy-

szenia chińskich sportów walki: Polskiego Zrzeszenia Kung-fu – Wushu. Obec-
nie PZWS jest członkiem Europejskiej Federacji Wushu i  Międzynarodowej 
Federacji Wushu. PZWS zrzesza największe szkoły Kung-fu w Polsce m.in. Tar-
nowską Szkołę Kung-Fu. Jest organizatorem większości zawodów sportowych 
Wushu w Polsce, powołuje kadrę oraz reprezentację Polski na zawody rangi mię-
dzynarodowej, tj. Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata.

Zawody na dużej scenie

Przystąpienie Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki Kung-Fu do Polskiego Związ-
ku Wushu otworzyło dla szkoły wiele możliwości, a przede wszystkim możliwość 
udziału uczniów w zawodach sportowych, dając im szansę na rywalizację z inny-
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mi szkołami z całej Polski. Od 2006 r. zawodnicy Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki 
regularne uczestniczą i rywalizują o najważniejsze krajowe tytuły mistrzowskie. 
Stopniowo zdobywają doświadczenie, tytuły i obycie w startach, od 2010 roku 
zawodnicy Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu dostają powołania i reprezentują Polskę 
na Międzynarodowych Mistrzostwach Świata i  Europy organizowanych w  cy-
klach dwuletnich. 

Rys. 7. Drużyna Tarnowskiej Szkoły Kung-fu na VII Mistrzostwach Świata Kung-fu tra-
dycyjnego, Emeishan Chiny, 2019

Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła Kung-Fu
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Osiągnięcia szkoły

Najważniejsze Statystyki Reprezentantów

Zawody Miejsce Rok Reprezentacja Medal Konkurencja

IV Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Shian, Chiny 2010

Gabriela Żmuda Brąz Nan Quan

Tomasz Bilut Brąz Nan Quan

I Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wushu Tra-

dycyjnego
Tallinn, Estonia 2011 Tomasz Bilut Srebro Miecz Chen

V Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Huangshan, Chiny 2012

Gabriela Żmuda Złoto Sztylety

Tomasz Bilut
Brąz Nan Quan

Brąz Sztylety

II Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wushu Tra-

dycyjnego

Bukareszt, Ru-

minia
2013

Gabriela Żmuda Brąz Nan Quan

Tomasz Bilut Złoto Miecz Chen

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Chizhou, Chiny 2014

Gabriela Żmuda Brąz Sztylety

Tomasz Bilut
Srebro Nan Quan

Brąz Sztylety

III Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Wushu 

Tradycyjnego

Stara Zagora, 

Bułgaria
2015

Tomasz Bilut Brąz Miecz Chen

Julia Augustyn Debiut

VII Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Emai Shan, Chiny 2017

Tomasz Bilut
Srebro Nan Quan

Srebro Sztylety

Łukasz Maślanka Brąz Sztylety

Julia Augustyn
Srebro Nan Quan

Srebro Sztylety

Katarzyna Migdał
Brąz Nan Quan

Brąz Sztylety

VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Kung-fu 

Tradycyjnego
Emai Shan, Chiny 2019

Tomasz Bilut
Srebro Nan Quan

Srebro Sztylety

Łukasz Maślanka
Brąz Nan Quan

Brąz Sztylety

Julia Augustyn Srebro Sztylety

Katarzyna Migdał Brąz Sztylety

Mieszko Przygoda Brąz Sztylety
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Statystyki szkoły

Ranga Zawodów Ilość startów Medale Zdobyte medale

Mistrzostwa Świata 5

Złoty 1

Srebrny 8

Brązowy 13

Mistrzostwa Europy 3

Złoty 1

Srebrny 1

Brązowy 2

Pozostała działalność

Szkoła poza standardowymi treningami w trakcie roku szkolnego organizu-
je dwa razy do roku obóz treningowy Kung-fu. Obóz zimowy w terminie ferii 
zimowych oraz letni w pierwszym tygodniu sierpnia. Podczas obozów treningi 
odbywają się 3 razy dziennie i trwają 60-90 min. Oprócz nauki Kung-fu ucznio-
wie rozwijają cechy charakteru, tj. odpowiedzialność czy samodyscyplinę.

Jednym z ważniejszych aspektów działalności Szkoły jest edukacja i kultura. 
W ramach obchodów 30-lecia Szkoły Kung-Fu – Vo Thuat Thanh Quyen w mar-
cu 2014 r. po raz pierwszy razem z III LO w Tarnowie – zorganizowała Tydzień 
Kultury Chińskiej. W ramach tego wydarzenia zorganizowano wiele interesują-
cych atrakcji: Taniec Smoka, pokazy Kung-fu i Tai Chi, wernisaż fotografii z Mi-
strzostw Świata Wushu w Chinach 2010-2012, a także pokaz tworzenia BONSAI. 
Ponadto zorganizowano wykłady, m. in. „Feng Shui – psychologia przestrzeni 
prowadzony przez Lidię Szarek, otwarty warsztat kaligrafii chińskiej prowadzo-
ny przez Witolda Boguszewskiego oraz Yu Wentinga (doktorantów ASP w Kra-
kowie), a także, wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
kłady w ramach Dnia Chińskiego w III LO poświęcone kulturze chińskiej, nauce 
języka chińskiego. Wydarzeniu towarzyszyły także otwarte treningi Tai Chi oraz 
Kung-fu.

Innym, wartym odnotowania wydarzeniem, było spotkanie w lipcu 2014 r. 
z mistrzem kaligrafii, zaproszonym przez Tarnowską Szkołę Kung-Fu i Miasto 
Tarnów. Mistrz Wang Yongping (Wiceprzewodniczący chińskiego komitetu Or-
ganizacji Współpracy Kolei, Prezes Stowarzyszenia Kaligrafów Chińskiej Kolei, 
Członek i Dyrektor Stowarzyszenia Kaligrafów Chińskich oraz Członek Chiń-
skiego Stowarzyszenia Pisarzy), który podczas spotkania opowiadał o  historii 
i znaczeniu chińskiej kaligrafii dla jego kraju, a także zaprezentował swoje umie-
jętności w trakcie pokazu kaligrafii. 
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Ponadto, szkoła organizowała wiele kursów samoobrony dla kobiet, szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla swoich uczniów, szkoleń z za-
kresy masażu SU DŻOK i medycyny chińskiej. Wszystkie te działania, zarówno 
związane z  kultywowaniem sportów walki, jak i  propagujące kulturę wschod-
nią, służą wszechstronnemu rozwojowi uczestników treningów, pokazów, spo-
tkań. Kształtują współczesne wzorce, poprzez pokazywanie tradycji i jej trwania. 
Kształtują nie tylko poprzez teorię, ale przede wszystkim poprzez przykłady.

Sukcesy życiowe uczniów szkoły

Jednym z pięknych przykładów na to, że Kung-fu to nie tylko sztuka walki, 
ale sposób życia, który uczy dyscypliny, kultury, etyki i wiele, wiele więcej jest 
historia Tomasza Biluta, który w 2002, mając 9 lat, rozpoczął treningi Kung-fu  
w  nowo otwartej fi li w  Dębicy. Dziś jest jednym z  najbardziej utytułowanych 
i doświadczonych zawodników, wielokrotnym zdobywcą medali, tj. złotego me-

dalu Mistrzostw Polski, Mistrzostw Euro-
py, srebrnego medalu Mistrzostw Świata. 
Sukcesy sportowe są jedynie częścią jego 
jedyne sukcesów życiowych. Dzięki Kung
-fu, które nazywa „niekończącą się przy-
godą życia”, w 2015 r. został nagrodzony 
stypendium chińskiego ministra edu-
kacji wyższej, co umożliwiło mu wyjazd 
do Chin i studiowanie języka chińskiego 
na jednym z  najlepszych uniwersytetów 
w  Chinach i  na Świecie – Fudan Uni-
versity w  Szanghaju. Tomek jest byłym 
pracownikiem Polskiego Konsulatu Ge-
neralnego w Chinach, a obecnie kierow-
nikiem w  międzynarodowej fi rmie od-
powiedzialnym za rozwój biznesu w Azji 
Południowo-Wschodniej i  Australii. 
Pierwszy raz wyjechał do Chin w 2010 r., 
a od 2015 roku większość swojego czasu 
spędza, mieszkając i podróżując po Azji. 
Pomimo tak dużych dystansów, różnic 
czasowych, codziennych obowiązków, 
jest aktualnym reprezentantem kadry na-

Rys. 2. Tomasz Bilut, VII Mistrzostwa 
Świata Kung-fu Tradycyjnego, Emeishan 

Chiny, 2019
Źródło: zbiory własne – Tarnowska Szkoła 

Kung-Fu
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rodowej i codziennie znajduje czas na treningi. W przyszłości planuje otworzyć 
filię Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki na Bali w Indonezji.        

Zarówno jego historia, jak i działalność Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu poka-
zują, że pamięć o tradycji sztuk walki, jej podtrzymywanie poprzez naukę, tre-
ningi, promowanie postaw, które zostały wypracowane przez jej mistrzów, mogą 
być istotną wartością w teraźniejszym świecie; wartością, która buduje człowieka. 
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Streszczenie

Artykuł powstał na bazie wiedzy i doświadczeń autora zdobytych na przestrzeni ponad 
30 lat praktyk wschodnich sztuk walki. Przybliża krótko historię chińskich sztuk wal-
ki, opisuje genezę powstania i kreowania różnych styli kung-fu na przestrzeni tysiącleci, 
kończąc wątek historyczny, opisem powstania międzynarodowych federacji kreujących 
obecnie trendy i zasady tej dyscypliny.
W dalszej część artykułu skupiono się na opisie zasad współczesnego kung-fu, rozróż-
nieniu i porównaniu stylów tradycyjnych i sportowych, opisano charakterystykę danych 
konkurencji i zasad, na podstawie których oceniani sią zawodnicy  
Główną częścią artykułu jest historia Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu, która opisuje losy 
Wietnamskiego mistrza, proces rozwoju szkoły w Polsce, zakres działań oraz uczestnic-
two w narodowych, jak i międzynarodowych mistrzostwach sportowych. 

Słowa kluczowe: Kung-fu, Tarnów, Tai Chi, Sport, Chiny, Wietnam
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Summary

The article is based on the author’s knowledge and experience gained during over  
30 years of practising eastern martial arts. It briefly outlines the history of Chinese mar-
tial arts, describes the origins and creation of various kung-fu styles over the millennia, 
concluding with a description of the emergence of international federations creating the 
current trends and principles of this discipline.
The following part of the article focuses on describing the principles of modern kung-fu, 
distinguishing and comparing traditional and sport styles, describing the characteristics 
of particular competitions and the principles on the basis of which competitors are jud-
ged.  
The main part of the article is the history of the Tarnow Kung Fu School, which describes 
the fate of the Vietnamese master, the process of development of the school in Poland, 
the scope of activities and participation in national as well as international sports cham-
pionships.

Keywords: Kung-fu, Tarnow, Tai Chi, Sport, China, Vietnam
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Geometria ustawienia kół samochodu osobowego – 
definicje, pomiary, kryteria oceny stanu technicznego 
podczas badania na stacji kontroli pojazdów

Przydatność samochodu jako środka transportu uwarunkowana jest przede 
wszystkim bezpieczeństwem, łatwością prowadzenia go oraz możliwością jazdy 
w zamierzonym kierunku. Uzyskuje się to między innymi przez odpowiednią 
konstrukcję układu kierowniczego oraz prawidłowe ustawienie  kół.

Geometria ustawienia kół to ogólne określenie kilku parametrów, które po-
winny być co pewien czas kontrolowane, ponieważ zmieniają się w trakcie użyt-
kowania pojazdu. Błędne ustawienie kół powoduje, że samochód nie utrzymuje 
zadanego toru jazdy i ściąga w jedną ze stron,  a jazda nim staje się niebezpieczna.

Producenci samochodów ustalają optymalne wartości ustawienia kół i  osi 
w granicach przewidzianej tolerancji. Dane te dostępne są w katalogach i progra-
mach wspierających obsługę i naprawę pojazdów (na przykład Autodata). Nie-
zależnie od modelu samochodu, w każdym aucie należy przeprowadzać kontrolę 
ustawienia kół.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzać takie sprawdzanie okresowo, 
tej kontroli można poddać auto podczas badania okresowego na stacji kontroli 
pojazdów. Na podstawowej stacji bada się pojazdy o dopuszczalnej masie cał-
kowitej do 3,5 tony a na okręgowej do 3,5 tony i powyżej. Badanie techniczne 
powinno obejmować czynności zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przepro-
wadzania badań technicznych, zgodnie z wytycznymi załącznika nr 1 Dziennika 
Ustaw poz. 776 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Na badaniu okresowym sprawdzenie ustawienia kół może być wykonane na 
urządzeniu przeznaczonym do ogólnej oceny prawidłowości ustawienia kół. Po-
miar tą metodą odbywa się automatycznie po najechaniu lewym kołem pojazdu 
na płytę pomiarową i kończy się po przejechaniu przez nią. Ocenie podlega prze-
sunięcie płyty w kierunku prostopadłym do ruchu pojazdu, a wynik wskazania 
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odpowiada zbieżności kół. Dodatkowo wynik wyświetlany jest na ekranie kom-
putera wraz z odpowiednią interpretacją graficzną.

Zaletą  tej metody jest krótki czas pomiaru ograniczony do tego, jaki jest po-
trzebny, aby przejechać przez płytę pomiarową urządzenia – wynik może zostać 
wydrukowany.

Ponadto badanie to przeprowadza się w sytuacji nierutynowej – drugą z me-
tod pomiaru stosuje się podczas dodatkowego badania technicznego w po-
jeździe, który uczestniczył w wypadku drogowym oraz w pojeździe, w którym 
zostały uszkodzone zasadnicze elementy konstrukcji  nośnej nadwozia, podwo-
zia lub ramy. Różni się ona zasadniczo od metody stosowanej na badaniu okre-
sowym i wymaga zastosowania innych przyrządów.

Szczegółowe sprawdzenie ustawienia kół i  osi poprzedzone jest kontrolą 
ciśnienia w  ogumieniu, wyrywkowym sprawdzeniem momentów dokręcenia 
śrub i nakrętek zawieszenia i układu kierowniczego zgodnie z procedurą stoso-
waną podczas badania powypadkowego na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej w  sprawie zakresu i  sposo-
bu przeprowadzania badań technicznych Dz.U. poz. 776 załącznik nr 2 z dnia  
21 kwietnia 2015 r.

Zasady i kryteria oceny pomiarów – na przykładzie urządzenia 
GTO LASER przeznaczonego do pomiaru ustawienia kół i osi 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 

Przed pomiarem pojazd należy przygotować według następujących 
wytycznych:
1)   pojazd powinien być w takim stanie obciążenia jaki zaleca producent,
2)  sprawdzić i wyregulować ciśnienie w ogumieniu do  nominalnego, tak aby 

było możliwe wiarygodne porównanie pomiarów z parametrami podanymi 
przez producenta pojazdu,

3)   sprawdzić czy nie występuje nadmierny luz na kole kierownicy,
4)   sprawdzić głębokość profilu bieżnika opon,
5)  sprawdzić stan amortyzatorów,
6)  koła ze zdeformowanymi obręczami należy wymienić.

Na każde koło pojazdu należy założyć zaciski uzbrojone w  łapy montażo-
we przystosowane do danego kształtu obręczy oraz  głowice pomiarowe. Wszel-
kie pomiary powinny być wykonywane po takim ustawieniu pojazdu, aby koła 
przedniej i tylnej osi znajdowały się na jednym poziomie. W zawieszeniu nie po-
winny panować żadne naprężenia, poza pionowymi siłami wynikającymi z naci-
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sku koła na podłoże. Spełnienie tych warunków umożliwiają obrotnice podsta-
wiane pod koła przedniej osi i płyty rozprężne pod koła tylnej osi.

Przed wykonaniem właściwych pomiarów należy bezwzględnie wykonać 
kompensację bicia kół. Od dokładności przeprowadzenia tej czynności zależą 
wyniki poszczególnych pomiarów. Kompensacja bicia ma na celu wyeliminowa-
nie wpływu deformacji felg na wyniki pomiarów.

Parametry i wzajemne zależności
Geometria ustawienia kół i osi tylnej

Kontrolę ustawienia kół i osi tylnej wykonuje się  w  następującej kolejności: 
a)  kąty pochylenia kół,
b)  zbieżność – zbieżność całkowita jest sumą zbieżności połówkowych koła 

lewego i prawego jednostką miary jest stopień.

ZTC = ZL + ZP

ZTC – zbieżność całkowita
ZL – zbieżność połówkowa koła lewego
ZP – zbieżność połówkowa koła prawego

Rys. 1. Przykład zbieżności dodatniej (+) Odległość mierzona z przodu koła jest mniej-
sza od odległości zmierzonej z tyłu koła oraz głowica pomiarowa zbieżności 

przyrządu GTO laser
Źródło: oprac. własne, Dokumentacja techniczno-ruchowa GTO LASER
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Geometria ustawienia kół osi przedniej (przy założeniu, że ustawienie osi 
tylnej jest prawidłowe)

Pomiary wykonuje się w następującej kolejności:
a)  kąty pochylenia i wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic (wykonuje się na obrot-

nicach przy skręcie badanego koła o kąt 20 stopni do środka pojazdu),

Rys. 2. Kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy dodatni (+) 
Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy

Źródło: Dokumentacja techniczno-ruchowa GTO LASER

b)  Pomiar kąta pochylenia koła wykonuje się po ustawieniu koła do jazdy na 
wprost,

Rys. 3. Pomiar kąta pochylenia koła dodatni. Strzałka wskazuje głowicę pomiarową
Źródło: oprac. własne, Dokumentacja techniczno-ruchowa GTO LASER
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c)  Ostatnim pomiarem dla osi przedniej jest zbieżność kół.

Gdy zmierzona zbieżność prawego koła równa jest zbieżności lewego,  to osie 
przednia i tylna są równoległe a zmierzone wartości  są zbieżnościami połówko-
wymi.

gdy ZL = ZP
ZL – zbieżność koła lewego
ZP – zbieżność koła prawego  

W przypadku, gdy zmierzone zbieżności różnią się od siebie, należy policzyć 
zbieżności połówkowe kół przednich lewego i prawego względem geometrycz-
nej osi jazdy.

ZL + ZP
                                              Z = .....................
                                                                 2

Z – zbieżność połówkowa
ZL – zbieżność koła lewego przedniego
ZP – z bieżność koła prawego przedniego

gdy ZL # ZP

Gdy zbieżność prawa jest różna od zbieżności lewej, to zmierzone zbieżno-
ści nie są zbieżnościami połówkowymi i należy dodatkowo wyliczyć nierówno-
ległość osi przedniej w stosunku do osi tylnej ze wzoru:

             ZL - ZP
NO = ------------        
                   2

NO – nierównoległość osi przedniej w stosunku do osi tylnej
ZL – zmierzona zbieżność koła lewego przedniego
ZP – zmierzona zbieżność koła prawego przedniego

dopuszczalna nierównoległość osi to max 0,8% rozstawu osi pojazdu



111 Łukasz Ciepiela

Przykład obliczenia zbieżności kół przednich  

Zmierzone zbieżności kół przednich koła lewego ZL= (+30), koła prawego 
ZP = (-10)

Zbieżność całkowita to suma zbieżności połówkowych

ZPC = ZL + ZP

ZPC = (+30) + (-10 ) = (+20) = (+10) + (+10) to suma zbieżności połówkowych

Jeśli zmierzone zbieżności kół osi przedniej są różne np. (+30) + (-10), należy 
policzyć nierównoległość osi przedniej w stosunku do osi tylnej ze wzoru:

                      ZL - ZP
     NO = ......................
                            2  

Rys. 4. Nierównoległość 
osi przedniej w stosunku 
do osi tylnej (dodatnia 

gdy koło prawe wyprze-
dza lewe)

Źródło: Dokumentacja tech-
niczno-ruchowa GTO LASER
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                 (+30 ) - (-10 )        +40
     NO = ........................... = ........... =  +20
                            2                      2

Gdy wynik obliczeń jest DODATNI (+), to koło prawe wyprzedza lewe. Gdy 
wynik jest UJEMNY (-), to koło prawe jest cofnięte względem lewego. 

Na podstawie zmierzonych zbieżności kół należy obliczyć odchylenie geo-
metrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu:

            (PL - PP) - (TL - TP)
OG = ...........................................

         2

OG – odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu
PL – zbieżność przedniego lewego koła
PP – zbieżność przedniego prawego koła
TL – zbieżność tylnego lewego koła
TP – zbieżność tylnego prawego koła

Jeśli wynik obliczeń jest równy 0 (zero), to geometryczna oś jazdy pokrywa 
się z osią symetrii pojazdu. Natomiast jeśli wynik obliczeń jest dodatni  +  (plus), 
to geometryczna oś jazdy odchylona jest w lewo od osi symetrii pojazdu. Z kolei 
jeśli wynik obliczeń ujemny - (minus), to geometryczna oś jazdy odchylona jest 
w prawo od osi symetrii pojazdu.

Śladowość kół oblicza się ze wzoru  

Śk = L x sin OG
Śk – śladowośc kół (m)
L – rozstaw osi (przedniej i tylnej) pojazdu w (m)
OG – odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii pojazdu (stopień)

Wynik równy zeru oznacza, że jest zachowana symetryczność ustawienia kół 
między stroną lewą i prawą. Gdy oś tylna jest przesunięta w bok względem geo-
metrycznej osi jazdy, to każde koło pojazdu zostawia oddzielny ślad na drodze. 
Dopuszczalna śladowość nie może przekraczać 2% rozstawu kół osi tylnej. Śla-
dowość jest  dodatnia (+), gdy oś tylna pojazdu przesunięta jest w prawo wzglę-
dem geometrycznej osi jazdy (patrz rys. 5).
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Wszystkie parametry geometrii układu jezdnego pojazdu są wartościami ką-
towymi. W przypadku pochylenia kół, pochylenia i wyprzedzenia osi sworzni 
zwrotnic oraz skrętu kół jest to jednoznaczne. W przypadku zbieżności kół spo-
tkać można dwa sposoby określania wartości tego parametru. Nadal w warsz-
tatach mechanicznych i na niektórych stacjach kontroli pojazdów funkcjonuje 
pomiar zbieżności kół w „milimetrach”, co nie jest błędem merytorycznym, ale 
powinno być zastąpione pomiarem w wartościach kątowych. Uzasadnieniem ta-
kiego postępowania jest fakt, że zbieżność mierzona w „mm” jest uzależniona od 
średnicy obręczy koła.

Postęp w dziedzinie konstrukcji przyrządów do pomiaru kątów ustawienia 
kół i osi jezdnych ma na celu zwiększenie dokładności pomiaru, uproszczenie 
związanych z nim procedur i skrócenie czasu jego trwania. Wszystkie te cechy 
uzyskuje się przez pomiar w technice 3D. 

Jeśli wyniki pomiarów ustawienia kół i osi odbiegają od parametrów określo-
nych przez producenta pojazdu to diagnosta określa usterkę:

 − drobną – w przypadku stwierdzenia usterek drobnych wynik badania jest 
pozytywny,

Rys. 5. Odchylenie geome-
trycznej osi jazdy od osi 

symetrii pojazdu oraz ślado-
wość kół

Źródło: Dokumentacja technicz-
no-ruchowa GTO LASER
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 − istotną – wynik badania jest negatywny,
 − stwarzającą zagrożenie – usterki stwarzające zagrożenie wykluczają pojazd 

z dalszej eksploatacji – diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu.

Diagnozowanie ustawienia kół i osi pojazdu jest istotnym elementem kon-
troli, który wpływa na ekonomię, ale przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy, 
stąd jest to temat istotny. Rozwój techniki i nowe rodzaje urządzeń, które badają 
kąty ustawienia kół i osi jezdnych, otwierają możliwości jeszcze dokładniejszego 
zgłębienia tego zagadnienia, a co za tym idzie, zwiększenia komfortu i bezpie-
czeństwa na drogach.
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Dz.U. poz. 776 z dnia 21 kwietnia 2015 r.  

K. Sitek, Badania techniczne pojazdów. Poradnik diagnosty, Warszawa 2020.



Anna Pojedyniec
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

„Patriotyczne wychowanie” – rola szkoły 
w kształtowaniu postaw patriotycznych, na przykładzie 
konkursów historyczno-literackich realizowanych 
w ZSEG w Tarnowie

Szkic z dziejów szkoły

Historia powstania szkoły sięga początków XX wieku, gdyż Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w  Tarnowie jest kontynuatorem Krajowej 
Szkoły Kupieckiej, która została utworzona w Tarnowie w 1911 roku. Jednak tra-
dycje funkcjonowania tego typu szkoły handlowej sięgają II połowy XIX wieku, 
kiedy rozwój przemysłu i kolejnictwa zwiększył zapotrzebowanie na wykwali-
fikowanych pracowników handlowych. Wówczas radni miasta Tarnowa rozpo-
częli starania o utworzenie w mieście szkoły kupieckiej. Decyzją Wydziału Kra-
jowego we Lwowie 1 grudnia 1911 roku powołana została w Tarnowie Krajowa 
Szkoła Kupiecka. Duże zasługi na polu utworzenia takiej szkoły w Tarnowie na-
leży przypisać ówczesnemu burmistrzowi Tarnowa Tadeuszowi Tertilowi1. Dnia  
6 grudnia 1911 roku w Krajowej Szkole Kupieckiej w Tarnowie rozpoczęła się na-
uka. Notatkę na ten temat odnajdujemy w  tarnowskim tygodniku Pogoń z dnia 
10 grudnia 1911 roku:

Cicho, bez żadnej uroczystości, której urządzenie z  powodu spóźnio-
nej pory i  braku odpowiedniego lokalu odłożono na początek przy-
szłego roku szkolnego, zaczęła się dnia 6 grudnia br. nauka w Krajowej 
Szkole Kupieckiej. Obecnie Szkoła ta obejmuje klasę przygotowawczą 
– z  dniem 1 września następnego roku zostanie otwarta klasa pierw-
sza, a w 1913 roku klasa druga dwuklasowej szkoły handlowej męskiej. 
Jeszcze w bieżącym roku szkolnym, bo z początkiem stycznia, przystąpi 

1 Jubileusz 85-lecia szkoły: tradycje i dzień dzisiejszy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, oprac. A. Zima, J. Feret i  in., Tarnów 1996,  
s. 6-8.
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dyrekcja do otwarcia przy Krajowej Szkole Kupieckiej Szkoły Handlo-
wej Uzupełniającej, gdzie praktykanci handlowi będą  mieli sposobność 
w ciągu trzechletniej nauki (3 razy w tygodniu po dwie godziny) uzu-
pełnić swe dotychczasowe wiadomości, jak i  nabyć nowych, potrzeb-
nych każdemu kupcowi2. 

Kierowaniem powstałej szkoły został mianowany dr E. Zarzycki, dotych-
czasowy profesor krakowskiej Akademii Handlowej. Początkowo nauka odby-
wała się w różnych budynkach prywatnych. W 1917 roku następuje zakupienie 
budynku przy ulicy Piłsudskiego 19 i  poprawa warunków lokalowych szkoły. 
W  roku szkolnym 1914/1915 wskutek działań wojennych nastąpiła w  nauce 
roczna przerwa. Ale już w roku następnym Krajowa Szkoła Kupiecka w Tarno-
wie wznowiła działalność. W roku 1919/1920, już w niepodległej Polsce, Krajowa 
Szkoła Kupiecka przekształcona została w Krajową Szkołę Handlową. Powstają-
ca po wiekowej niewoli państwowość polska i organizujące się po zniszczeniach 
wojennych życie gospodarcze potrzebowało fachowców. W latach dwudziestych 
i trzydziestych szkoła przeszła kolejne reorganizacje. Od 1925 roku przyjęła na-
zwę: „Państwowa 3-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa w Tarnowie”3.

Kolejną zmianę w  tarnowskim szkolnictwie handlowym spowodowało za-
rządzenie Ministra WR i OP z dnia 24 lipca 1935 roku o otwarciu Państwowe-
go Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego, na bazie dotychczasowej Szkoły 
Handlowej. W tym samym roku, zarządzeniem Ministra WR i OP z dnia 4 paź-
dziernika, nadano szkole imię Józefa Piłsudskiego. Nauka w gimnazjum trwała  
4 lata. Celem nauczania było wykształcenie i wychowanie młodzieży na rzetel-
nych i sumiennych pracowników, twórczych obywateli Rzeczypospolitej, którzy 
obok praktycznego przygotowania zawodowego, będą posiadali odpowiedni 
zasób wiadomości teoretyczno-zawodowych i ogólnych. Dnia 12 czerwca 1937 
roku Minister WR i OP wydał zarządzenie powołujące w Tarnowie Państwowe 
Koedukacyjne Liceum Handlowe. Nauka w Liceum trwała dwa lata. Rozpoczęło 
ono działalność w roku szkolnym 1937/1938. Absolwenci Liceum Handlowego 
mieli prawo wstępu na wyższe uczelnie. Pierwsi wychowankowie Liceum Han-
dlowego w Tarnowie złożyli egzamin dojrzałości w czerwcu 1939 roku4.

Okupacja hitlerowska postawiła przed szkołą szczególne zadania. Okupant 
prześladował ludność polską, niebezpieczeństwo dostrzegał w  inteligencji. Re-
presje dotknęły również nauczycieli i uczniów szkoły handlowej. Szkoła handlo-

2 Jubileusz 90-lecia szkoły: tradycje i dzień dzisiejszy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, oprac. A. Gąsior i in., Tarnów 2001, s. 8.

3 Jubileusz 85-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 8.
4 Tamże, s. 9.
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wa w Tarnowie, po przerwie na początku wojny, otrzymała od władz okupacyj-
nych zezwolenie na działalność jako „Handels-und Handelsfachschule”. Nauka 
w szkole rozpoczęła się w marcu 1940 roku. Dyrektorem został Franciszek Po-
dobiński, który pełnił tę funkcję  do 31 sierpnia 1944 roku, kiedy to szkoła po 
raz kolejny zawiesiła swoją działalność. Językiem wykładowym był język polski, 
ale przedmiotu o tej nazwie nie wykładano. Poza nauczaniem jawnym w szko-
le, pod pozorem nauki przedmiotów zawodowych nauczano: języka polskiego, 
literatury polskiej i historii ojczystej – przedmiotów, które były zakazane. Mimo 
trudnych warunków lokalowych i  braku własnego budynku, rozproszenia sal 
lekcyjnych po licznych punktach miasta, działalność Szkoły w latach 1940-1944 
była systematyczna. Ogromna ofiarność nauczycieli pozwoliła na prowadzenie 
zajęć z dużą ilością młodzieży. Do żadnej z  tarnowskich szkół nie uczęszczało 
w okresie okupacji tak wielu uczniów. Samych absolwentów było 896. Łącznie 
w latach 1940-1944 pobierało naukę w szkole 2575 uczniów5.

W roku 1945 już w kilkanaście dni po wyzwoleniu Tarnowa spod okupacji 
hitlerowskiej, związane ze szkołą grono pedagogiczne, pod kierunkiem dyrekto-
ra Tadeusza Furgo, podejmuje na nowo trud organizacji szkoły handlowej w Tar-
nowie. Szkoła powróciła w lutym 1945 roku do starej nazwy Państwowe Gimna-
zjum i Liceum Handlowe. Budynek, przysposobiony przez okupanta na szpital, 
nauczyciele wspólnie z młodzieżą w krótkim czasie przygotowali do prowadze-
nia zajęć szkolnych. Kierownictwo szkoły objął Tadeusz Furgo. Podstawę prawną 
działalności szkoły stanowiła nadal ustawa o ustroju szkolnym z 11 marca 1932 
roku. Kolejna zmiana w organizacji szkoły to przekształcenie gimnazjum w li-
ceum pierwszego stopnia, a dotychczasowego liceum w liceum drugiego stopnia. 
Szkoły Handlowe w Tarnowie otrzymały nazwy: – liceum I stopnia: Państwowe 
Liceum Administracyjno-Handlowe, – liceum II stopnia: Państwowe Liceum 
Administracyjno-Gospodarcze6. 

Z początkiem roku szkolnego 1951/1952 część klas o specjalnościach w za-
kresie „finanse” została wydzielona i  przeszła do dotychczasowej filii Liceum 
Handlowego przy ulicy Bema. (W dalszej części pracy zostanie omówione po-
wstanie i działalność Liceum Finansowego przy ulicy Bema). Przy ulicy Piłsud-
skiego pozostały klasy o  specjalnościach w  zakresie handlu. Szkoła otrzymała 
nazwę Technikum Handlowe. We wrześniu 1956 roku zlikwidowano CUSZ   
i Technikum Handlowe w Tarnowie zostało przekazane z dniem 12 lutego 1957 
roku, a internat szkoły 14 lutego 1957 roku Ministerstwu Oświaty. Jednocześnie 
wydłużony został cykl kształcenia do 5 lat. Po roku 1956 w Technikum Handlo-
wym w Tarnowie kształcono uczniów w następujących specjalnościach:
5 Jubileusz 90-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 15.
6 Jubileusz 85-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 10.
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1)  od 1956 do 1970 – handel,
2)  od 1959 do 1970 – ogólnoekonomiczny7.

Po raz ostatni przyjęto do klas pierwszych technikum uczniów w roku szkol-
nym 1965/1966. W następnym roku, tj. 1966/1967 przyjmowano już kandyda-
tów do Liceum Ekonomicznego. Formalnie Technikum Handlowe przestało ist-
nieć w 1968 roku, kiedy to szkoła została przekształcona w Liceum Ekonomiczne 
Nr 18.

W związku z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania w sprawie 
tworzenia nowych szkolnych zakładów zbiorczych, decyzją Kuratora Oświaty 
i Wychowania w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 1976 roku nastąpiło przekształce-
nie i połączenie w jeden zbiorczy zakład Zespołu Szkół Gospodarczo-Technicz-
nych i Zespołu Szkól Ekonomicznych w Tarnowie. Podstawę prawną tego przed-
sięwzięcia stanowił art. 38 Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania (Dz.U. Nr 32, poz. 160) oraz pisma Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania z dnia 24 lutego 1976 r.

W Zarządzeniu Nr 3 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie z dnia  
6 lipca 1976 roku, podpisanym przez Kuratora tarnowskiego mgra inż. Fran-
ciszka Szczutowskiego podjęte zostały decyzje w  sprawie uprofilowania szkół: 
likwiduje się z dniem 31 sierpnia 1976 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Tar-
nowie przy ulicy Janka Krasickiego 19 i Zespół Szkół Gospodarczo-Technicz-
nych w Tarnowie przy ulicy Bema 11 jako samodzielne jednostki gospodarcze. 
Powołuje się z dniem 1 września 1976 roku Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych im. Janka Krasickiego w skład którego wchodzą:
1.  Wszystkie szkoły byłego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnowie,
2.  Z zespołu Szkół Gospodarczo-Technicznych  w Tarnowie:

– Technikum Gastronomiczne,
– Liceum Zawodowe,
– Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna,
– Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego,
– Zasadnicza Szkoła Dokształcająca – zawody spożywcze,
– Średnie Studium Zawodowe – kierunki spożywcze.
Tak więc w 1976 roku nastąpiło połączenie szkół: Zespołu Szkół Ekonomicz-

nych  z ul Janka Krasickiego 19 z Zespołem Szkół Gospodarczo-Technicznych 
przy ul. Bema 9/11. Na plenarnym posiedzeniu w dniach 26-27 sierpnia 1976 r.  
dyrektor mgr Władysław Braty poinformował Radę Pedagogiczną, że szkoła 
otrzymała nazwę: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie9.
7 Jubileusz 85-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 11.
8 Jubileusz 90-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 17.
9 Jubileusz 85-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 23-25.
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Lata osiemdziesiąte to okres wielu zmian społecznych i politycznych w kraju: 
powstanie NSZZ „Solidarność”, a potem wybuch stanu wojennego i bardzo trud-
ny, mroczny okres historii Polski. Wydarzenia te wpłynęły również na historię 
szkoły. Nastąpiły zmiany w strukturze i statutach organizacji młodzieżowych. Po 
latach pojawiły się symbole religijne w klasach i powróciła do szkół nauka reli-
gii. Na wniosek nauczycieli zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” Rada Pedago-
giczna wystąpiła także do władz oświatowych z wnioskiem o powrót do pierw-
szego patrona Szkoły Józefa Piłsudskiego w  miejsce dotychczasowego – Janka  
Krasickiego10.

Wychowanie patriotyczne i patron w edukacji szkolnej

Efektem edukacji szkolnej na każdym jej etapie, prócz celów związanych 
z samym podnoszeniem wiedzy, powinno być budowanie w młodym człowie-
ku tożsamości narodowej i postaw obywatelskich. Zwłaszcza w wychowaniu po-
lonistycznym i historycznym uczeń, w kontakcie z dziełami kultury, literatury 
i  pomnikami historii kształtuje hierarchię wartości, gust estetyczny i  postawę 
patriotyczną.

Burzliwe i skomplikowane dzieje naszego narodu spowodowały, że w tradycji 
polskiej szkoły utrwalił się swoisty model historycznoliteracki, w którym w na-
uczaniu języka polskiego często nawiązuje się do ważnych momentów historii 
Polski, zwłaszcza tych zapisanych w  dziełach literatury pięknej i  innych tek-
stach kultury. Jednak słów o „ojczyźnie” i „patriotyzmie” nie należy nadużywać 
w szkole, by nie stały się „tanie” i nazbyt powszechne. W tym zakresie warto po-
dawać uczniom do refleksji głosy innych, zwłaszcza poetów, pisarzy i bohaterów 
historycznych. Wydaje się bowiem, że z lekcji historii i literatury młody człowiek 
powinien wynieść możliwość i motywację do wypowiadania się na temat swojej 
relacji z ojczyzną i zainteresowania się jej problemami, jak również gotowość do 
działania na rzecz jej dobra i całej wspólnoty. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przeprowadzone badania socjologiczne 
wykazały, iż wspomniane wyżej cele edukacyjne, dotyczące kształtowania po-
staw patriotycznych, wysoko ocenia opinia publiczna. Dorośli Polacy uważają, 
że polskie szkoły zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy i uczą ich patrioty-
zmu i miłości do ojczyzny (62% badanych)11.

10 Jubileusz 90-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 35-36.
11 A. Kania, „Polak młody” na lekcjach języka polskiego: edukacja polonistyczna a kształtowanie 

poczucia tożsamości narodowej, Kraków 2015, s. 63. 
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Czasy, w których żyjemy, nowe konteksty historyczne i geopolityczne, zwłasz-
cza wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i  do NATO wywołują dyskusje na 
temat nowego znaczenia słowa „patriotyzm” (nowoczesny patriotyzm). O zna-
czeniu wychowania patriotycznego w  rodzinach, szkołach, środowiskach wy-
chowawczych w czasach współczesnych często wypowiadał się papież Jan Paweł 
II. Szczególną rolę w  tym kontekście przypisywał znaczeniu słowa „ojczyzna”: 
„ojczyzna to dziedzictwo, a  równocześnie wynikający z  tego dziedzictwa stan 
posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i tre-
ści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu”12. Definiując patrio-
tyzm, papież podkreślał, iż oznacza on umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 
historii, tradycji, języka czy ojczystego krajobrazu. Patriotyzm to według niego 
to miłość ojczyzny, która obejmuje także dzieła rodaków i owoce ich geniuszu13.

O aspektach bycia patriotą w aktualnych czasach pisał również Stanisław So-
rys, według którego patriotyzm „oznacza przede wszystkim przyjęcie postawy 
prospołecznej, przejawiającej się pozytywnym działaniem i pracą na rzecz swojej 
lokalnej ojczyzny (…) poprzez uczestnictwo w wyborach i referendach, świado-
mą postawą obywatelską również w kwestiach gospodarczych czy społecznych 
oraz to, co najistotniejsze – ochroną własnego dziedzictwa kulturowego”14.

Każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby w życiu naślado-
wać. Poszukujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe 
jest osiąganie zamierzonych celów, pomimo że mogą się one wydawać 
trudne czy wręcz nierealne. Takie przykłady tym bardziej są potrzebne 
ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. 

O roli autorytetów w życiu człowieka pisał w jednym ze swoich esejów Mi-
chał Nawrocki. Rozważał tę kwestię na przykładzie swojego osobistego kontaktu 
z ks. prof. Józefem Tischnerem, który, jak wynika z tekstu, był niewątpliwie jego 
autorytetem. Warto przytoczyć słowa Tischnera, które zdaniem prof. Nawroc-
kiego ilustrują jedną z ról, jakie wobec ucznia pełni autorytet-wychowawca: 

Każdy z nas miał jakiegoś wychowawcę. Co mu zawdzięcza? Myślę, że 
nie odbiegnę od prawdy, gdy powiem: przebudzenie. Najpierw szliśmy 
przez życie nie wiedząc, o co naprawdę w życiu chodzi, jakby w półśnie. 

12 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, s. 66.
13 Tamże, s. 72.
14 S. Sorys, Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym w czasie globalizacji, [w:] Rola nauczycie-

la w wychowaniu: wczoraj – dziś – jutro, red. B. D. Niziołek, Tarnów-Łapczyca 2016, s. 161.
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Głos wychowawcy wyrwał nas z tego snu. Resztę już trzeba było zrobić 
samemu15.

Czas spędzony w szkole to nie tylko okres, w którym młody człowiek zdoby-
wa określoną wiedzą, to także czas, w którym ma nauczyć się dokonywać wybo-
rów, zastanowić się na jakie cele warto w życiu postawić, jakimi zasadami warto 
się kierować. Młody człowiek potrzebuje przykładów, wzorów. Słowa uczą, przy-
kłady pociągają. Niewiele dziś mamy znaczących postaci, które zachowały status 
bohatera narodowego. Niewątpliwie jedną z nich jest Józef Piłsudski. Dla wielu 
pokoleń młodych Polaków jest  uosobieniem walki o  niepodległość państwa. 
Niepodległość jest wartością, która nie jest dana raz na zawsze. Wymaga ciągłej 
troski i pielęgnowania.

Wzór osobowy – postać patrona – to „ktoś żywy”. Jest on „dany nie tylko jako 
przykład, ale jest też zadany” do naśladowania. Wychowanie jest niemożliwe bez 
żywych autorytetów. Autorytet jest „wpisany” w postać  patrona szkoła16. 

Patron pełni kilka funkcji:
 − jest „znakiem wskazującym” na istnienie jakichś wartości, które sam osobo-

wo wcielił w życie,
 − jest „znakiem przypominającym” ideały, dla których warto żyć, pracować 

i działać,
 − pełni funkcję „ znaku uobecniającego” wartości, bez których niemożliwe jest 

życie w pełni ludzkie i w pełni chrześcijańskie,
 − patron jest osobowym „znakiem zapowiadającym”, wzorem uniwersalnych 

wartości, które kształtują przyszłość człowieka17.
Pierwszym patronem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

w Tarnowie, wybranym jeszcze przed II wojną światową w 1935 roku, był Mar-
szałek Polski – Józef Piłsudski. Uroczystość odsłonięcia jego popiersia odbyła 
się w osiemnastą rocznicę odzyskania niepodległości oraz w dwudziestą piątą 
rocznicę istnienia szkoły –10 listopada 1936 roku. W księdze  Honorowej Szko-
ły z 1936 roku zachował się odpis depeszy, jaką dwa dni później wysłano Na-
czelnemu Wodzowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu z okazji wręczenia buławy 
marszałkowskiej. Depesza ta pokazuje, jak ważne dla szkoły było wychowanie 
uczniów w duchu patriotycznym:

15 J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 75. Cyt. za: M. Nawrocki, Autorytet – wartość 
– człowieczeństwo, „Tarnowskie Colloquia Naukowe” nr 2 (1/2017), s. 254.

16 A. Drożdż, Wychowanie patriotyczne poprzez postaci patronów szkół, [w:] Patron szkoły – 
promieniowanie wartości, , red. A. Buchała, D. Ciszek., M. Czosnyka, M. Iwaniec, K. Przyby-
ło, U. Zych, Tarnów 2009, s. 35.

17 Tamże, s. 37-39.



122 Anna Pojedyniec

Gratulując serdecznie marszałkowskiej buławy, oddajemy się kornie do 
dyspozycji w pracy państwowej i społecznej

    Gimnazjum Kupieckie im. J. Piłsudskiego
    Młodzież Rodzice Nauczyciele Dyrektor18

Józef Piłsudski przestał być patronem szkoły zaraz po zakończeniu II wojny 
światowej, mimo że formalnie takiej decyzji nigdy nie podjęto. Oficjalnie na-
danie nowego patrona nastąpiło dopiero w 1970 r. i było efektem, co oczywiste, 
propagandy politycznej okresu komunistycznego. Patronem ówczesnego Liceum 
Ekonomicznego, którego dyrektorem był wtedy mgr Jan Kwapniewski, został Ja-
nek Krasicki, postać kontrowersyjna, z rodowodem komunistycznym. Jest rzeczą 
dziwną, że nadano szkole nowego patrona, nie odwołując jej poprzedniego, to 
jest Józefa Piłsudskiego19.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
-Gastronomicznych były działania związane z przywróceniem szkole jej pierw-
szego patrona z 1935 roku. W 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, 
zaakceptowaną przez władze, w wyniku której Janek Krasicki przestał być patro-
nem szkoły. Uroczystość odbyła się 9 listopada 1996 roku i związana była z wrę-
czeniem sztandaru szkoły ufundowanego prze Komitet Rodzicielski. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Katedralnej, którą odprawili księża uczący 
religii w  ZSEG, pod przewodnictwem ks. biskupa Władysława Bobowskiego. 
W czasie Mszy Św. poświęcony został sztandar szkoły. Dalsza część uroczystości 
odbyła się w Tarnowskim Teatrze im Ludwika Solskiego. Prezydent miasta Tar-
nowa mgr Roman Ciepiela dokonał uroczystego nadania szkole imienia Józefa 
Piłsudskiego i sztandaru. Sztandar to bardzo niezwykły, piękny i mocno zakorze-
niony w historii narodu lub danej społeczności symbol. Jego wymowa i przekaz, 
jaki ze sobą niesie, bardzo mocno wiąże się z patriotyzmem. Warto przytoczyć 
tutaj słowa, jakie wypowiedział polski oficer, przekazując sztandar w innej szko-
le: „Sztandar to rzecz święta. Jego miejsce jest gdzieś pomiędzy hymnem naro-
dowym, a przysięgą wojskową. Sztandar to wszystko co najświętsze oddaliśmy 
ojczyźnie”20.

Otrzymany od władz miasta sztandar przedstawiciele rodziców przekazali na 
ręce dyrektora szkoły mgra Jerzego Fereta, który wręczył go uczniom, mówiąc: 

18 Jubileusz 90-lecia szkoły…, dz. cyt., s. 12.
19 Tamże, s. 19-20.
20 Słowa te wypowiedział płk dr Jerzy Pertkiewicz podczas wręczania sztandarów dla XVI LO 

w Tarnowie w 2013 r. Cyt. za: Jak mądrze kochać Ojczyznę, jak dziś rozumieć patriotyzm, red. 
J. Parys, P. Juśko, Tarnów 2014, s. 10.
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„Przekazuje Wam ten sztandar, strzeżcie go i  szanujcie. Okażcie się godnymi 
idei, której służył Wasz Patron”. Następnie delegacje klas wystąpiły do uroczyste-
go ślubowania i oddania hołdu sztandarowi, który przypominać im będzie, jak 
ważnymi wartościami są: Bóg, Honor, Ojczyzna21.

Kontynuacją uroczystości był montaż poetycko-muzyczny pt. Będziemy szli 
przygotowany przez mgr Zdzisławę Wicką, mgr Krystynę Gawdzińską i  mgr 
Annę Pojedyniec, który nawiązywał do wydarzeń związanych z  odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości w latach: 1918, 1945 i 1989 oraz o konieczności jej 
obrony. W programie przedstawiono sylwetkę patrona Józefa Piłsudskiego oraz 
zobowiązania, jakie dla wszystkich uczniów i nauczycieli z tym się wiążą. Pro-
gram zaprezentowany przez młodzież był niezapomnianą lekcją historii i  wy-
chowania. 

Ten historyczny dzień nadania imienia szkole w kolejnych latach utrwali się 
w piękną tradycję i będzie obchodzony jako Święto Szkoły i Patrona.

Funkcja wychowawcza i patriotyczna konkursów historyczno-
literackich w ZSEG w Tarnowie

Myśli i dokonania strategiczne Marszałka Józefa Piłsudskiego są wielkim po-
nadczasowym dziedzictwem narodu polskiego, które dla współczesnych poko-
leń Polaków powinny być podstawowym źródłem wiedzy i sztuki strategii plano-
wania rozwoju kraju. Józef Piłsudski dawał osobisty przykład jak służyć państwu, 
jak wybierać rzeczy ważne i gdzie kierować główny wysiłek w pracy państwowo-
twórczej. Dorobek myśli państwowej Marszałka jest obecny w księgach, do któ-
rych zagląda się przeważnie przy okazji pamięci rocznicowych. Przytaczane są 
te zasady, które potwierdzają uzyskane efekty. Jednak ważne są też te myśli, które 
złożyły się na mechanizm działania, a ściślej mówiąc, te które stanowiły podsta-
wę do formułowania kierunków działania i które opisywały zasadnicze trudno-
ści jakie należy uwzględnić i pokonać na drodze uzyskiwania oczekiwanych re-
zultatów. Piłsudski kierował się prawdami, ideami, które jego zdaniem najlepiej 
służyły sprawie Polski, ponieważ oparte były na prawdach historycznych.

Nie będzie chyba nadużyciem stwierdzenie, że każdy człowiek rodzi się z ja-
kimś talentem, a czasem kilkoma. Wykrywanie tych zdolności w młodym czło-
wieku jest bardzo ważnym zadaniem szkoły – nauczycieli i wychowawców. Każ-
demu rodzajowi działalności ludzkiej odpowiada rodzaj zdolności. Często jed-
nak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę 
własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony 

21 Tamże, s. 43.
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nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym 
rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych 
dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. W działalności eduka-
cyjnej szkoły między innymi temu celowi służą konkursy literackie, historyczne 
i inne. Konkursy organizowane są z myślą o wszystkich uczniach, lecz w szcze-
gólności o uczniach zdolnych, w celu rozwijania ich zainteresowań, pobudzania 
do twórczego myślenia i  wdrażania do samokształcenia. Ważną funkcją orga-
nizowania konkursów jest promowanie uczniów, szkoły i  nauczycieli. Udział 
uczniów w konkursach daje im samym dużo satysfakcji i pozwala na zdobycie 
nowych doświadczeń, uczy zdrowej rywalizacji, możliwości wykazania się swoją 
wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego 
w  Tarnowie od 2014 roku organizuje cykl konkursów historyczno-literackich 
poświęconych Patronowi szkoły. Pierwsze trzy edycje konkursu, który przyjął 
nazwę Konkurs Wiedzy o  Józefie Piłsudskim, zorganizował mgr Józef Parys – 
przez kilka lat nauczyciel historii w ZSEG w Tarnowie. Od roku 2017 kolejne 
edycje organizowała lub koordynowała mgr Anna Pojedyniec, przy pomocy na-
uczycieli języka polskiego dr Anny Gąsior, mgr Małgorzaty Skrabacz, mgr Marii 
Sienickiej i mgr Krystyny Gawdzińskiej.

IV edycja Konkursu, realizowana w roku szkolnym 2017/2018, była wyjątko-
wa ze względu na uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę22. Uczestnikom tej edycji przyświecało motto: „Polacy chcą niepodległo-
ści, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople 
krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”23. 

Patronami i  jednocześnie sponsorami nagród w  poszczególnych cyklach 
Konkursu byli: Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Panteon Narodowy w Krakowie, Związek 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Tarnowska Inicjatywa Oświatowa 
e-ducaTIO, Wydawnictwo Arcana, Firma HORTAR ora Dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Patronat 
medialny nad Konkursem pełnili: Radio RDN Małopolska oraz Gazeta Krakow-
ska, Tarnowska TTV.

W ocenie prac konkursowych pomagali nauczyciele z I i II LO w Tarnowie, 
a  także pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Tarnowie oraz 

22 Informacje związane z organizacją czwartej i kolejnych edycji konkursu zaczerpnięto z da-
nych zawartych na stronie szkoły: http://www.zseg.tarnow.pl/ oraz sprawozdań opracowa-
nych przez mgr Annę Pojedyniec.

23 https://historia.org.pl/2016/05/14/z-ust-marszalka-czyli-slawne-cytaty-jozefa-pilsudskiego
-cz-1/ [09.01.2021].
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Szkoły Muzycznej w  Dębicy. Zmagania konkursowe, adresowane do uczniów 
z terenu miasta Tarnowa, odbywały się na trzech poziomach edukacyjnych:

 − szkoły podstawowe – konkurs recytatorski, praca plastyczna,
 − szkoły gimnazjalne – konkurs recytatorski, prezentacja multimedialna,
 − szkoły ponadgimnazjalne – konkurs recytatorski, praca literacka, test wiedzy 

o Józefie Piłsudskim.
W ramach konkursu recytatorskiego uczniowie mogli zaprezentować utwór 

liryczny lub fragment prozy o  tematyce historycznej lub niepodległościowej. 
Polskie teksty o takiej tematyce to jeden z fundamentów wychowania patriotycz-
nego. Przez wieki były symbolem wolności oraz impulsem do walki z wrogiem. 
Stały się inspiracją dla setek pokoleń żołnierzy i konspiratorów, były obecne pod-
czas walki zbrojnej i na manifestacjach patriotycznych, rozbrzmiewały podczas 
mszy za Ojczyznę.

W części plastycznej uczestnicy wykonali dowolną techniką plakat, na któ-
rym centralną postacią był Józef Piłsudski. Wykonanie prezentacji multimedial-
nej i  napisanie pracy literackiej związane było z  biografią Józefa Piłsudskiego 
lub wydarzeniami i postaciami tego okresu. Sam Marszałek bardzo krytycznie 
wypowiadał się o swoich biografach:

Takiego Piłsudskiego, jak go przedstawiają moi współcześni, ja nie 
znam. Nieraz ze zdumieniem czytam, to co o mnie różni ludzie piszą. Są 
to najczęściej fałsze i brednie… A ja chciałbym, aby coś z prawdy o mnie 
przeniknęło do potomności24. 

Część z tej prawdy zawarta została w pracach uczniów. Często bardzo oso-
biście pisali o swoim odczytaniu myśli i działalności Józefa Piłsudskiego, które 
mogą być inspirujące dla nas także dzisiaj.

Konkurs we wszystkich kategoriach cieszył się dużym zainteresowaniem 
młodzieży. W  konkursowych zmaganiach wzięło udział 130 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa. Laure-
aci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, które odebrali osobiście 
w trakcie uroczystości podsumowania konkursu – 23 marca 2018 roku. Uroczy-
stość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom uświetnił wykład 
tematyczny wygłoszony przez dr Elizę Krzyńską-Nawrocką z PWSZ w Tarnowie 
pt. Patriotyzm – czym się je i jak smakuje? W atmosferę wspólnego świętowania, 
laureatów konkursu wprowadziła  muzyka z filmu Miasto 44 w wykonaniu: pani 
Katarzyny Kołodziej – skrzypce i pani Julii Honkisz – wokal. Na finałowej gali 

24 http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/cytaty-jozefa-pilsudskiego/item/
1877-prawda-o-pi%C5%82sudskim [10.01.2021]. 
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obecni byli laureaci, ich nauczyciele, a także rodzice, którzy raz jeszcze mogli wy-
słuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także podzi-
wiać najciekawsze prezentacje multimedialne. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych mgra Jerzego Fere-
ta, pana Artura Puciłowskiego – dyrektora tarnowskiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty oraz przedstawicieli jednego ze sponsorów: pułkownika rezerwy Alfre-
da Kabata i porucznika Radosława Gądka ze Związku Oficerów Rezerwy RP.

„Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości. Ja 
z  tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i  zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, 
warto było. Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwy-
ciężałem”25 – to motto kolejnej, piątej edycji konkursu, który był adresowany 
do uczniów z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Uroczystość pod-
sumowania i wręczenia nagród laureatom tej edycji konkursu, która odbyła się 
w roku szkolnym 2018/2019, wzbogaciła sesja historyczna poświęcona Józefowi 
Piłsudskiemu. Sesję uświetniły wykłady dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, dra Rafała Opulskiego z Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz pułkownika rezerwy Alfreda Kabaty 
ze Związku Oficerów Rezerwy RP. 

Pani dr E. Krzyńska-Nawrocka przedstawiła wykład Legenda Piłsudskiego. 
Z  tej zajmującej opowieści warto zacytować przywołane w niej dwa znamien-
ne zdania autorstwa Piłsudskiego, wypowiedziane przez jej bohatera: „Kto so-
lidaryzuje się ze mną, musi płacić wysiłkiem, męką, trudem, ofiarą z wolności 
życia. Kiedyś, gdy mnie już nie będzie, będę miał miliony równie zapalczywych 
i równie nieryzykujących wielbicieli”26. Doktor R. Opulski wygłosił wykład pt. 
Wizerunek II RP w propagandzie politycznej PRL. Pułkownik A. Kabata w swoim 
wykładzie zaprezentował temat Rola Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej 
Polskiej jako organizacji kombatanckiej w  okresie II Rzeczypospolitej. Sesja na-
ukowa była inspirującą historycznie refleksją o naszej, polskiej rzeczywistości. 
Podobnie jak poprzednio, na finałowej gali konkursu zebrani  uczestnicy mogli 
wysłuchać najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach oraz obej-
rzeć wystawę  prac konkursowych. 

W  trakcie uroczystości zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych porozumienie o  współpracy ze Związkiem 
Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Nawiązana współpraca ma służyć 
przede wszystkim niżej wymienionym celom:

25 https://archiwum.rp.pl/artykul/1392062-Urodziny-Marszalka-Jozefa-Pilsudskiego.html 
[10.01.2021].

26 http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/cytaty-jozefa-pilsudskiego/item/
1865-o-kosciuszce-i-poparciu [12.01.2021].
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 − popularyzowaniu w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształ-
towania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkol-
nej,

 − wspieraniu wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży  
w szacunku do ideałów ojczystej historii,

 − podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży 
szkolnej tradycji oręża polskiego,

 − integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.
Dzięki wsparciu ZORRP szkoła będzie mogła wypełniać przesłanie swoje-

go patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Służmy Ojczyźnie, a  służba ta jest 
niczym innym, jak słuchaniem praw, przez Ojczyznę i dla Ojczyzny ustanowio-
nych”27.

W  roku szkolnym 2019/2020 odbyła się VI edycja Powiatowego Konkurs 
Wiedzy o  Józefie Piłsudskim, której przyświecało motto „Nazywają mnie ro-
mantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Patronat nad konkursem objęli: 
posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, 
Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku, Panteon Narodowy, Związek Oficerów Rezerwy RP, Dy-
rektor ZSEG w Tarnowie. Sponsorami nagród byli wymienieni powyżej patroni 
oraz wydawnictwo ARCANA. Patronat medialny pełniły: Radio RDN Małopol-
ska oraz Gazeta Krakowska. Konkurs we wszystkich kategoriach cieszył się du-
żym zainteresowaniem młodzieży. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 
290 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Tarnowa i powiatu 
tarnowskiego.

Niestety, finał konkursu zbiegł się z wybuchem pandemii COVID-19 i za-
kończenie konkursu w formie tradycyjnej gali nie było możliwe. Laureaci kon-
kursu odebrali nagrody indywidualnie w szkole.

Pomimo trwania epidemii zorganizowana została kolejna edycja konkursu. 
Analogicznie do wcześniejszych edycji, również VII odsłona składała się z kon-
kursu literackiego, plastycznego, multimedialnego oraz recytatorskiego i adreso-
wana jest do uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Tar-
nowa i powiatu tarnowskiego. Konkurs, ze względu na bezpieczeństwo miał for-
mę konkursu online, natomiast finał konkursu odbył się w ZSEG w Tarnowie. 
Niestety sytuacja epidemiczna nie pozwoliła zaprosić wszystkich na uroczystą 
galę wręczenia nagród laureatom, która odbyła się 15 marca 2021, a przewod-
niczyła jej nowa Dyrektor Szkoły – mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska. Na finał 
konkursu zaproszono tylko laureatów I-III miejsca wraz z opiekunami. Mimo 
27 https://www.impulsoficyna.com.pl/przywrocic-pamiec/33-takiej-polski-chce-jozef-pilsud-

ski.html [12.10.2021].
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to było to bardzo pouczające i ciekawe wydarzenie propagujące postawy patrio-
tyczne. Optymistycznym w  tych niesprzyjających okolicznościach jest fakt, że 
zainteresowanie konkursem wzrasta mimo epidemii, uczniowie z pasją angażują 
się w ten projekt historyczny, dlatego kolejna odsłona konkursu zapowiada się 
obiecująco. 

Zakończenie

Wychowanie patriotyczne i  obywatelskie zawsze odgrywało bardzo ważną 
rolę w polskim szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy iden-
tyfikacji narodowej i  kulturowej. Przygotowuje młodego człowieka do życia 
w społeczeństwie. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, zie-
mi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy 
ją tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami 
innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer 
osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego 
dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie oraz dobre samopoczucie. Kształtowa-
nie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygoto-
wuje nowe pokolenie Polaków. Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić 
przywiązanie do ojczyzny oraz swego miasta i kształtować uczucia, z których po 
latach zrodzić się powinien prawdziwy patriotyzm. Postawę patriotyczną trzeba 
budować stopniowo, poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą, ponieważ 
nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem 
każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. To właśnie 
w szkole młody człowiek przebywa sporą część swojego życia, od najmłodszych 
lat. Poznaje nowych kolegów i rówieśników. Razem, wraz z wychowawcą, tworzą 
swoją własną klasową społeczność. Od najmłodszych lat szkoła uczy pewnych 
postaw i wzorców patriotycznych. Może to czynić na wiele różnych sposobów. 
Jednym z nich jest upowszechnianie różnych form pracy wokół patrona szko-
ły. Ale również konkursy popularyzujące dziedzictwo historyczne i  narodowe 
Polski rozwijają postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży. Ważne jest, aby 
młodzież mogła brać udział w konkursach, aby lepiej poznać przeszłość, wycią-
gnąć wnioski na przyszłość.
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Streszczenie

Tematem artykułu jest próba spojrzenia na rolę szkoły w  patriotycznym wychowaniu 
uczniów przez pryzmat szczególnej inicjatywy edukacyjnej, jakim jest konkurs szkolny. 
Część pracy poświęcono na naszkicowanie historii Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych w Tarnowie, ze szczególnym uwzględnieniem wątków patriotycznych i toż-
samościowych w jego dziejach. Zasadnicza część artykułu opisuje organizację i znaczenie 
szkolnych konkursów historyczno-literackich o zasięgu powiatowym dla kształtowania 
postaw patriotycznych u uczniów. W szczególny sposób uwypuklona została rola patrona 
szkoły, tak dla budowania jej tożsamości, jak i w kontekście założonych celów wycho-
wawczych placówki edukacyjnej.

Słowa kluczowe: patron szkoły, szkolny konkurs historyczny, wychowawcza rola 
szkoły

Summary

The subject of the article is an attempt to look at the role of school in the patriotic upbrin-
ging of students through the prism of a special educational initiative, which is a school 
competition. Part of the work is devoted to outlining the history of the Economic and 
Gastronomic School Group in Tarnów, with particular emphasis on patriotic and identity 
motifs in its history. The main part of the article describes the organisation and signifi-



cance of school historical and literary competitions of district range for shaping patriotic 
attitudes among students. In a particular way the role of the school patron has been em-
phasized, both for building its identity and in the context of the assumed educational 
goals of the educational institution.

Keywords: patron of schools, school history competition, educational role of 
school
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II LO w Tarnowie

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego – tradycja i profesjonalizm

Dawniej – historia II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego, mieszczące 
się przy ulicy Mickiewicza 16 w  Tarnowie, to instytucja stanowiąca kontynu-
ację dwóch typów szkół średnich: męskiego – II Państwowego Gimnazjum oraz 
żeńskiego – Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego. Na przełomie XIX i XX 
wieku, gdy gwałtownie wzrosła liczba uczniów w galicyjskich gimnazjach, uzna-
no za konieczne utworzenie Gimnazjum Męskiego i tak kształtują się początki 
dziejów II LO1. Warunki przyjęcia określały ustalone przepisy obejmujące za-
równo kwotę czesnego – 7 koron 20 halerzy, jak i zakres materiału nauczania 
związany z egzaminem wstępnym z religii, języka polskiego, języka niemieckiego 
i rachunków. Biedniejsi mieli możliwość bycia zwolnionym z opłat pod warun-
kiem posiadania ,,świadectwa ubóstwa” wystawianego w starostwie2. Prywatne 
fundacje przyznawały tym uczniom stypendia.

Gimnazjum nr 2 wyróżniał filologiczno-klasyczny profil, stąd najwięcej go-
dzin przypisano językowi łacińskiemu, greckiemu i niemieckiemu, a mimo re-
formy w 1909 r., język polski nadal traktowano marginalnie. Pierwsze matury 
zdawali absolwenci Gimnazjum nr 2 w 1907 roku, wszyscy z wynikiem pozy-
tywnym3.

I wojna światowa wpłynęła na losy uczniów. Wielu zginęło w walce o wolną 
i niepodległą Polskę, a aż do 1921 r. działalność dydaktyczną opierano na progra-
mach austriackich. W 1926 roku wprowadzono obowiązującą do dziś skalę ocen. 
Wcześniej stosowano: chlubnie uzdolniony, uzdolniony, na ogół uzdolniony, nie-

1 S. Piwowarski, II Liceum Ogólnokształcące Im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Zarys Dziejów, 
Tarnów 1991, s. 11.

2  Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne, średnie ogólnokształcące i  pedagogiczne, [w:] Tarnów: 
dzieje Miasta i Regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruta, cz. II, Tarnów, 1983, s. 335. 

3 F. Penkala, Historia II Państwowego Gimnazjum im, hetmana Jana Tarnowskiego w  Tarno-
wie. Sprawozdanie dyrekcji za rok szkolny 1907/08, Tarnów 1908, s. 8-11.
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uzdolniony. Reforma szkolnictwa z 1932 zmieniła także strukturę organizacyjną 
Gimnazjum nr 2, ośmioklasową szkołę przekształcono na czteroklasowe gim-
nazjum, a następnie II wojna światowa tak zniszczyła miasto, że zdewastowany 
budynek uniemożliwiał naukę. Profesor Władysław Schantroch otworzył w lu-
tym 1945 roku w budynku Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego przy ul. 1 Maja,  
II Męskie Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego i kierował nim, 
aczkolwiek, co należy odnotować, szkoła zmuszona była zmienić patrona4.

Niestety skomplikowane dzieje placówki dość niejasno i sprzecznie przedsta-
wiają okoliczności ostatecznego zamknięcia II Gimnazjum Męskiego i równo-
cześnie eksponują powstanie w jego miejscu, zgodnie z decyzją władz, najpierw 
II Żeńskiego Państwowego Gimnazjum i Liceum, a ostatecznie rok 1945 każe 
połączyć Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. bł. Kingi (1919-
1936), prywatne Gimnazjum i Liceum bł. Kingi (1933-1945) oraz II Państwowe 
Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego, w istniejące do dziś II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Warte odnotowania wydaje się zaangażowanie obydwu typów szkół: żeńskie-
go i męskiego, w  tajne nauczanie. Organizacją zajęła się dyrektor Prywatnego 
Gimnazjum i Liceum bł. Kingi Stanisława Czernecka, a podstawową kadrę na-
uczania stanowili pedagodzy tej szkoły5.

Po tym jak w  1945 zakończyła się okupacja Tarnowa, w  regionie urucho-
miono szkolnictwo średnie. Tym samym szkoła była zmuszona zmienić patrona 
z bł. Kingi na Hetmana Jana Tarnowskiego, gdyż system komunistyczny wpro-
wadzany w Polsce dążył do laicyzacji społeczeństwa. Tarnowski do dziś zostaje 
patronem placówki. Do czasu wybuchu II wojny światowej II Gimnazjum było 
szkołą męską, a od 1968, gdy funkcję dyrektora placówki pełnił Alfred Wagner, 
szkoła stała się koedukacyjna i w takim stanie funkcjonuje do dziś. 

W 1990 roku Mirosław Swoszowski, ówczesny zarządzający szkołą, wprowa-
dził autorskie programy nauczania. W 1993 II Liceum zostało członkiem Towa-
rzystwa Szkół Twórczych, a od 1996, kiedy dyrektorem zostaje Halina Pasternak, 
szkoła współpracuje z  uczelniami wyższymi, tworzy klasy z  rozszerzonym ję-
zykiem angielskim, klasy dwujęzyczne i wreszcie w 2011 roku program matu-
ry międzynarodowej, którego celem jest przygotowanie do zdania i otrzymania 
międzynarodowego dyplomu dojrzałości, a  co ciekawe, to pierwsza publiczna 
szkoła w Małopolsce, która otwiera takie możliwości. 

We współczesnej historii liceum zapisało się również ponadczasowe wyda-
rzenie, uroczyste zakopanie kapsuły czasu połączone z obchodami dni niepod-
ległości. Uroczystości podzielone na trzy dni skrywały wiele istotnych dla przy-

4  A.S. Dubiel, Miasto mojej młodości. Księga tarnowskich wspomnień, Tarnów 1989, s. 71.
5 C. Sterkowicz, Tajne nauczania w Tarnowskiem w latach 1939-1945, Tarnów 1985, s. 6.



133 Marzena Jarmuła

szłych pokoleń wydarzeń, a 9 listopada 2017 roku odsłonięta została tablica upa-
miętniająca absolwentów drugiego liceum, którzy walczyli o niepodległą Polskę, 
wśród których wymienić należy Henryka Sucharskiego czy Jerzego Brauna. 

Do momentu reformy szkolnictwa w 2017 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr II w Tarnowie. W jej skład wchodziły II Liceum Ogólno-
kształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne im. św. Kingi. Gdy powrócono do ośmio-
letniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum, szkoła powtórnie przybrała 
kształt II Liceum Ogólnokształcącego. 

Patron

Podobnie rzecz ma się z  patronami i  tu historia dowodzi, że Hetman Jan 
Tarnowski i św. Kinga nieustannie towarzyszyli dziejom instytucji. Według Za-
rządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej:

Patronem szkoły może być osoba, której działalność i postawa stano-
wi wzór osobowy dla dzieci i młodzieży, oraz która cieszy się szacun-
kiem i uznaniem w opinii społecznej, a zwłaszcza wniosła istotny wkład 
w obronę niepodległości Polski, walkę o narodowe i społeczne wyzwole-
nie, rozwój gospodarki, kultury, oświaty, służby zdrowia, nauki i techni-
ki, walkę o pokój, przyjaźń i współpracę między narodami, rozwój regio-
nu lub miejscowości, w której znajduje się szkoła”6. 

Nie dziwi zatem, że Hetman Jan Tarnowski, syn Jana Amora oraz Barbary 
z  Rożnowa, zasłużył na to miano. We wczesnej młodości, ze względu na stan 
zdrowia, został przez ojca przeznaczony do stanu duchownego7. Został wówczas 
wysłany na dwór królewski, aby pobierać niezbędne nauki pod opieką kardynała 
Fryderyka Jagiellończyka, a w późniejszym czasie także podkanclerzego Macie-
ja Drzewieckiego. Jednak w 1500 r., po śmierci ojca, matka wyraziła zgodę na 
to, aby wysłano go do służby publicznej8, gdzie zdobył niezbędne wykształcenie 
i poznał najważniejsze podstawy polityki i dyplomacji państwowej9.

6  Zarządzenie 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie nadawania 
szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym imienia patrona, sztandaru i go-
dła szkolnego. Dz.Urz.MEN.1989.4.33.

7  J. Zbrożek, Jan Amor Tarnowski (1488-1561) – hetman wielki koronny i właściciel miasta Tar-
nowa (2013), http://www.mmtarnow.com/2013/04/jan-amor-tarnowski-1488-1561-het-
man.html [10.12.2020].

8 Tamże.
9  A. Niedojadło, Jan Tarnowski – właściciel miasta i dóbr tarnowskich, https://fundacjatar-

nowskiego.pl/jan-tarnowski-wlasciciel-miasta-i-dobr-tarnowskich/ [11.12.2020].
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Należał do rodu Leliwitów i był jednym z jego najwybitniejszych członków. 
Odegrał znaczącą rolę polityczną i  otrzymał urząd kasztelana krakowskiego10. 
Dowodził w  zwycięskiej bitwie nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra 
Raresza pod Obertynem11. Jest też autorem traktatu o sztuce wojennej Consilium 
rationis bellicae12. W 1527 roku Jan Tarnowski został wojewodą ruskim i otrzy-
mał od króla Zygmunta I Starego miano hetmana wielkiego koronnego13. Stał się 
odpowiedzialny za obronę południowych granic Rzeczypospolitej, zagrożonej 
najazdami Tatarów14. Kasztelan Tarnowski posiadał jeden z  największych ma-
jątków ziemskich w kraju składającego się z 10 miast i ponad 120 wsi. W 1540 r.  
Tarnowski założył nowe miasto Tarnopol, które znajduje się nad Seretem na dzi-
siejszej Ukrainie.

Zapewnił nowe przywileje dla tarnowskich cechów (stowarzyszeń) rzemieśl-
niczych oraz postarał się o potwierdzenie już posiadanych. W celu odpowied-
niego zarządzania miastem wydał w latach 1554-1560 przepisy na temat życia 
miejskiego, które dotyczyły: bezpieczeństwa, zabudowy, administracji, higieny, 
obronności i wyżywienia. Zadbał także o wykształcenie młodzieży. W wydanej 
w 1559 r. ordynacji miejskiej w Tarnowie, określił jej cel: „aby talenty i młodzież 
w szkołach publicznych mogły być kształcone, należycie kierowane i wychowy-
wane”. Jako dobry katolik szanujący instytucje i zwyczaje swojej religii, posiadał 
głębokie zrozumienie prawd wiary oraz świadomość, że naród niewykształcony 
i niereligijny, to naród bez przyszłości. Hetman Jan Tarnowski zadbał więc o na-
uczanie i wykształcenie młodzieży nie tylko z rodów szlacheckich, lecz również 
mieszczańskich. Zdaniem wielu stanowił i wciąż stanowi wzór dla młodych ludzi 
i przykładem inspiruje kolejne pokolenia do życia zgodnie z wartościami, mimo 
kontrowersji związanych z jego życiem prywatnym.

Kontrowersji zaś nie budzi patronka związana z dziejami szkoły, wcześniej 
błogosławiona, a  od 1999 roku święta Kinga. Wybrano ją poprzez wzgląd na 
posiadane cechy charakteru stanowiące wzór do naśladowania. Zasłynęła z do-
broci, miłosierdzia, współodczuwania i stawiania potrzeb innych ponad własny-
mi. Patronka koncentrowała swoją troskę wokół osób biednych i pokrzywdzo-
nych przez los. Opiekowała się kobietami oczekującymi potomstwa, sierotami 
oraz najuboższymi członkami społeczeństwa. Znaczne kwoty przeznaczała na 
rzecz kościołów (ufundowała m.in. kościół w Bochni), jak i osób duchownych – 
zwłaszcza Braci Mniejszych. Jej fundusze umożliwiły m. in. odbudowanie znisz-
10  S. Orzechowski, Żywot i Śmierć Hetmana Jana Tarnowskiego, Sanok 1855, s. 51.
11  K. Górski, Tarnowski i bitwa pod Obertynem, Warszawa 1894, s. 566.
12  J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, Warszawa 1987.
13  S. Orzechowski, Żywot i Śmierć Hetmana Jana Tarnowskiego, dz. cyt., s. 60.
14  P. Jaworski, Rola hetmana Jana Tarnowskiego w  dziejach wojskowości polskiej, Warszawa 

2003, s. 4.
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czonego przez liczne najazdy tatarskie Krakowa. Mimo że posiadała wiele skar-
bów, wyrzekła się bogactwa i przywilejów. Nie cechowała jej wyłącznie dobroć 
serca. Jeżeli wymagała tego sytuacja, potrafiła być zdecydowana i  stanowcza. 
To intelektualistka, znająca pismo, osiągająca cele dzięki uporowi. Z oddaniem 
pomagała mężowi – Bolesławowi Wstydliwemu w rządach nad księstwem kra-
kowskim i sandomierskim. Miała siedmioro rodzeństwa; dwie z jej sióstr także 
są świętymi Kościoła Katolickiego. Odegrała ważną rolę w polskim przemyśle 
solnym, sprowadzając z rodzinnych Węgier górników, którzy w Bochni dokonali 
odkrycia złóż soli. Wiążę się jej postacią wiele legend. 

W  kwietniu 1919 r., kiedy w  Tarnowie powołano do życia I  Prywatne Se-
minarium Nauczycielskie Żeńskie, przybrało ono imię błogosławionej wówczas 
Kingi, a jego celem stało się przygotowanie uczennic do przyszłej pracy w szko-
łach powszechnych. W  latach 1933-1945 wyżej wymieniona instytucja została 
przekształcona w Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie, również im. bł. Kingi. 
22 marca 2001 r., za sprawą uchwały Rady Miejskiej utworzono Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, składający się z II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego im. św. 
Kingi. Szkoły znajdowały się przy ulicy Mickiewicza. Liceum istnieje do dziś, 
gimnazjum zostało zlikwidowane w wyniku reformy edukacji z roku 2017.

Dziś

II LO zajmuje wysoką pozycję wśród szkół średnich nie tylko województwa 
małopolskiego. Wystarczy przywołać lokaty w rankingach tygodnika ,,Perspek-
tywy”, zdobyte trofea (m.in. tytuł Srebrnej Szkoły) czy projekty, w które zaan-
gażowano placówkę (Małopolska Chmura Edukacyjna, Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego, Studium Menadżerskie). Aby możliwy był taki rozwój, istot-
ną rolę odgrywają prowadzący, tj. dyrektorzy szkoły. Począwszy od pierwszego 
kierownika filii, doktora Jana Lenieka, poprzez m.in Józefa Piekarskiego, Fran-
ciszka Penkalę, Józefa Orzecha, Tadeusza Machalskiego, Stanisława Warcholika, 
Józefa Chrząszcza, a  skończywszy na Halinie Pasternak, która pełniła funkcję 
dyrektora od 1996 roku i Beacie Klimkiewicz-Świder, która objęła tę funkcję od 
września 2021 r. Wszyscy, mimo różnych czasów, różnych zawirowań historycz-
nych, problemów lokalowych, trudności związanych z wprowadzeniem w życie 
postanowień nowych reform, wykazali się zaangażowaniem na tyle skutecznym, 
że wymienienie osiągnięć dydaktycznych, sportowych i wychowawczych szkoły, 
nie jest możliwe. Próbę taką podjął Stanisław Piwowarski w Zarysach dziejów 
II Liceum Ogólnokształcącego i  skoncentrował się na latach 1901-2001. Ostatni 
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okres, wykraczający poza te lata, wydaje się wart szczególnej uwagi, choćby ze 
względu na wprowadzone w szkole innowacje. 

International Baccalaureate Diploma Programme, czyli Matura Międzyna-
rodowa jest powszechnie uważana za najlepszy program szkolnictwa średniego, 
który trwa 2 lata i przypada w Polsce na dwie ostatnie klasy liceum ogólnokształ-
cącego. Kurs wieńczy egzamin dojrzałości uznawany na całym świecie. Szkoła 
zgodnie z obowiązującymi na świecie procedurami poddana została akredytacji, 
a sama autoryzacja w programie to dowód jakości pracy szkoły.

II Liceum Ogólnokształcące w  Tarnowie od maja 2011 roku jest jedy-
ną w  Małopolsce szkołą publiczną z  programem Matury Międzynarodowej. 
Uczniów tych klas wyróżnia motywacja, ambicja, krytyczne myślenie i szerokie 
perspektywy. Wybór ścieżek edukacyjnych pozostaje w gestii zainteresowanych. 
Z sześciu określonych grup wybierają po jednym przedmiocie. Językiem wykła-
dowym staje się angielski, z wyjątkiem języka ojczystego i historii Polski. Oprócz 
typowych przedmiotów wykładowych, uczniowie uczestniczą w zajęciach TOK 
(Theory of Knowledge, którego zadaniem jest rozwój krytycznego myślenia), 
CAS (Creativity, Activity, Service – odpowiadający za osobisty rozwój ucznia 
w zakresie aktywności fizycznej, wolontariatu i sztuki) oraz samodzielnie opra-
cowują pracę badawczą: Extended Essay.

1 września 2016 roku w Gimnazjum Dwujęzycznym im. Świętej Kingi ofi-
cjalnie otwarta została pierwsza, eksperymentalna klasa MYP – Middle Years 
Programme. Program ten, to drugi poziom edukacji IBO – organizacji Matury 
Międzynarodowej, następujący po edukacji podstawowej, a poprzedzający dwu-
letni program maturalny15. Co za tym idzie, MYP umożliwia ciągłość w przygo-
towaniach do Matury Międzynarodowej, oferowanej od 2011 przez II Liceum. 
Kadra nauczycielska, zarówno pracująca w programie IB, jak i MYP regularnie 
przechodzi szkolenia w kraju i za granicą. W 2016 szkoła otrzymała jedynie tytuł 
kandydata na oficjalną placówkę MYP, natomiast w październiku2019 w II Li-
ceum uzyskało akredytację.

Edukacja w  MYP stanowiła dla Gimnazjum Dwujęzycznego rozszerzenie 
polskiego programu nauczania. Lekcje w MYP prowadzone są częściowo w języ-
ku angielskim, a uczniowie mają obowiązek wykonać kilka komponentów, m. in. 
wolontariat oraz autorski, indywidualny projekt na wybrany temat. W progra-
mie MYP najważniejszy jest jednak rozwój osobisty. Młodzież uczy się tolerancji, 
odpowiedzialności, krytycznego myślenia, dociekliwości i wrażliwości. Program 
kładzie nacisk na pracę grupową oraz rozwój kreatywności, samodyscypliny 

15  Middle Years Programme (MYP). International Baccalaureate®, www.ibo.org/programmes/
middle-years-programme/ [08.08.2021].
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i dobrej organizacji pracy. Po reformie oświaty z 2017 roku II Liceum dopasowa-
ło program MYP do trwającego 4 lata liceum. 

Pisząc o dokonaniach Szkoły nie sposób nie wspomnieć o osiągnięciach na-
ukowych uczniów w różnorodnych dziedzinach. W latach 2002-2019 w  Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Języka Niemiec-
kiego, w konkursach międzynarodowych z historii, ekonomii czy ekologii, uho-
norowanych zostało wielu uczniów. Duża część z nich decyduje się nie wiązać 
swojej przyszłości z Polską. Absolwenci II Liceum, a w szczególności klasy IB, 
której program matury międzynarodowej ułatwia proces rekrutacji na uczelnie 
zagraniczne16, dążą do pozostania częścią niemających sobie równych kół aka-
demickich, stając się studentami szkół od dekad piastujących pierwsze miejsca 
w rankingach17 takich jak Uniwersytet Yale, Oxfordzki, UCL, Colorado College, 
Wellesey College. 

Do najnowszych osiągnięć liceum należy uzyskanie tytułu „Srebrnej szkoły” 
i  znalezienie się wśród 500 najlepszych placówek ponadpodstawowych w kra-
ju w 2020 roku. Zgodnie z rankingiem tego samego autora, II LO znalazło się 
w tym samym roku w gronie 150 szkół Rankingu Szkół Olimpijskich jako jedno 
z dwóch w Tarnowie18.

120-letnia historia dowodzi zatem, że choć zmieniały się: moment dziejowy, 
kadra, społeczność szkolna, programy szkolne, jedno pozostało niezmienne – 
tradycja i profesjonalizm.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia historię II LO w Tarnowie, opisuje przeobrażenia mające bezpośred-
ni wpływ na funkcjonowanie placówki, a  także przedstawia portrety patronów szkoły. 
Ukazuje tradycje i profesjonalizm widoczne w osiągnięciach uczniów i nauczycieli. Cha-
rakteryzuje dokonania innowacyjne, zwracając szczególną uwagę na klasy z programem 
matury międzynarodowej (MYP/IBDP).

Słowa klucze: historia, tradycje, patroni, osiągnięcia i innowacje

Summary

The article presents the history of the II LO in Tarnow, describes the transformations 
having a  direct impact on the functioning of the school and presents portraits of the 
school’s patrons. It shows the tradition and professionalism visible in the achievements of 
students and teachers. It describes innovative achievements, paying particular attention 
to classes with the International Baccalaureate Programme (MYP/IBDP).

Keywords: history, traditions, patrons, achievements and innovations
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Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Działalność nowoczesnych bibliotek  
na przykładzie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Oleśnie

Biblioteki to relikty przeszłości, w których znaleźć można jedynie ciszę. To 
powszechna opinia. Na szczęście panuje ona wyłącznie wśród „nieużytkowni-
ków”1, czyli osób, które w bibliotekach nie bywają. W rzeczywistości biblioteki, 
zwłaszcza publiczne, z godną podziwu determinacją stają się centrami życia kul-
turalnego swoich środowisk. 

Każda z tych instytucji ma obowiązek spełniać podstawowe funkcje: „eduka-
cyjną (udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji), rekreacyjno-relaksacyj-
ną (udostępnianie zbiorów o charakterze rozrywkowym, organizacja przestrze-
ni bibliotek pod realizację zadań związanych z  rozrywką oraz umożliwieniem 
lektury teksów w  sposób komfortowy), kulturalną (organizacja spotkań z  re-
prezentantami świata kultury, organizacja wystaw), ochronną (wobec zbiorów 
i dziedzictwa narodowego; mowa tu też o opracowaniach bibliografii w różnym 
zakresie tematycznym i  zasięgu chronologicznym – narodowych, regional-
nych, przedmiotowych itp.), informacyjną (polegającą na zapewnieniu człon-
kom społeczeństwa nieograniczonego dostępu do informacji, bezpośrednio lub 
w postaci opracowanych zestawień bibliograficznych; również opracowanie in-
formacji biznesowej), społeczną (integrująco-wspierającą; „trzeciego miejsca”; 
przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu, np. bezrobotnych, seniorów itp.), 
opiekuńczo-wychowawczą, instrukcyjno-metodyczną (szkoleniową), promo-
cyjną (dotyczy promocji zbiorów, biblioteki, czytelnictwa, działalności kultu-
ralnej, twórców i  społeczności lokalnych), naukowo-badawczą (w  tym publi-
kacyjną)”2. Funkcje te mogą być pojmowane bardzo szeroko, a tym samym dają 
nieograniczony wręcz (pomijając kwestie finansowe) wachlarz możliwości. Co 
za tym idzie, biblioteki przestają skupiać się jedynie na gromadzeniu i udostęp-
1 Termin za: W. Budrowska, M. Paul, A. Zawałkiewicz, M. Żynda, Z biblioteką czy bez? Bada-

nie nieużytkowników biblioteki, Warszawa 2020.
2 M. Antczak, G. Czapnik, Z. Gruszka, Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas 

wyzwań, Łódź 2020, s. 18-19. 
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nianiu zbiorów. Zmienia się także ich charakter. Zapoczątkowany przeszło 2000 
lat przed naszą erą elitarny charakter bibliotek, zwanych „domem ksiąg”, „lecz-
nicą duszy”, „skarbnicą mądrości”, „domem wiedzy”3 przybiera nową, bardziej 
przystępną, dostępną dla szerokiego i mocno zróżnicowanego grona odbiorców 
formę. Biblioteki stają się nowoczesnymi i  komfortowymi miejscami spotkań 
z literaturą, kulturą, rozrywką oraz z drugim człowiekiem. 

Jedyna taka biblioteka w Małopolsce

Godnym uwagi przykładem potwierdzającym tezę, że biblioteka nie jest już 
miejscem nakierowanym wyłącznie na książki, jest działalność podejmowana 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie. 

Placówka ta istnieje od 1955 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczęła pod 
nazwą Gromadzka Biblioteka w Oleśnie. Biblioteka, której księgozbiór liczył za-
ledwie 864 woluminy, nie posiadała wówczas nawet własnego lokalu. Zamknięte 
regały z książkami za zgodą ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ole-
śnie ustawione były w świetlicy szkolnej, która dopiero po zajęciach lekcyjnych 
przekształcała się w bibliotekę. W 1966 roku nastąpiła zmiana statusu instytucji, 
która przemianowana została z gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Po przeniesieniu szkoły do innego budynku w 1969 roku biblioteka przejęła po-
mieszczenia po „starej” szkole i zajmowała je przez kolejnych 45 lat. 

3 H. Tadusiewicz, Biblioteki skarbnicami wiedzy i  dziedzictwa kulturowego, [w:] Przyszłość 
bibliotek w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., red. 
J. Sadowska, Warszawa 2008, s. 13-14.

Pierwsza siedziba biblioteki w budynku „starej” szkoły przy ul. Leśnej
Źródło: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
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Dopiero w  2000 roku książnica przeprowadziła się do nowo wyremonto-
wanego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Oleśnie. Zmiana ta była 
przełomowa i, jak pokazał czas, miała kluczowe znaczenie dla dalszego dyna-
micznego rozwoju placówki. Nowy, niewielki, ale estetyczny lokal w doskonałej 
lokalizacji, funkcjonalne wyposażenie (w tym jeden z pierwszych w gminie kom-
puter z dostępem do Internetu zakupiony z myślą o użytkownikach biblioteki), 
a także znajdująca się „za ścianą” świetlica gminna, pozwoliły nie tylko rozsze-
rzyć dotychczasową ofertę, ale też ujawniły kulturotwórczy potencjał placówki. 
Biblioteka wciąż na pierwszym miejscu stawiała promocję książki i czytelnictwa, 
lecz mogła działać na znacznie szerszą skalę. W ten sposób stała się głównym 
organizatorem różnorodnych konkursów, koncertów, wystaw, spotkań autor-
skich i literackich, warsztatów dla dzieci i dorosłych, spektakli teatralnych i wielu 
innych przedsięwzięć realizowanych w  gminie. Ogrom podejmowanych dzia-
łań przełożył się znacząco na zwiększenie liczby zarejestrowanych i aktywnych 
użytkowników biblioteki, ale miał również realny wpływ na wzrost znaczenia 
placówki w środowisku lokalnym. To z kolei stało się przyczynkiem do podjęcia 
decyzji o budowie nowej siedziby biblioteki. 

„Budujemy nową bibliotekę” – zaproponował Wójt Gminy Olesno Witold 
Morawiec wiosną 2012 roku. A że bibliotekarze to ludzie czynu, natychmiast za-
częli działać, w efekcie czego nowa siedziba biblioteki głównej powstała w ciągu 
zaledwie trzech lat. Zadanie zakładające budowę potężnego obiektu bibliotecz-
nego nosiło tytuł „Biblioteka Otwarta na Potrzeby Mieszkańców”. Projekt reali-
zowany był w  latach 2012-2015, a  współfinansowano go ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. 

Obecny budy-
nek biblioteki

Źródło: archiwum 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ole-

śnie
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Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie została oddana do 
użytkowania 8 maja 2015 r., dokładnie w  60. rocznicę istnienia tej placówki. 
Parter budynku (pow. 592,60 m²) zagospodarowany został pod prowadzenie 
działalności podstawowej. W otwartej przestrzeni sali bibliotecznej, zajmującej 
ponad 300 m², mieści się wypożyczalnia, czytelnia książek i czasopism, czytel-
nia komputerowa, kącik multimedialny wyposażony w telewizor, kino domowe 
i konsolę do gier. Powstał również kącik malucha, w którym najmłodsi czytelni-
cy mają do dyspozycji zarówno książki, jak i zabawki. Na parterze zlokalizowana 
jest także sala konferencyjno-kinowa, wyposażona w kompletny sprzęt projek-
cyjno-nagłośnieniowy, umożliwiający m.in. projekcje filmowe, prezentacje mul-
timedialne czy transmisje telewizyjne. W tej właśnie sali funkcjonuje małe kino 
społecznościowe, działające pod marką Kino za Rogiem, dzięki któremu miesz-
kańcy mają dostęp do ambitnej kinematografii polskiej i zagranicznej. Znacznie 
więcej niespodzianek kryje się na I piętrze budynku biblioteki. Znaleźć tam moż-
na… kręgielnię, salę fitness z urządzeniami siłowni, salę gier cichych wyposażo-
ną w gry i bieżące czasopisma, kawiarenkę, stół do snookera i stół do bilarda.  

Sala biblioteczna i sala konferencyjno-kinowa
Źródło: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Oleśnie
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Kręgielnia „Azyl”, sala ze stołem do snookera i kawiarenka  
na I piętrze budynku biblioteki

Źródło: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
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Biblioteka nie istnieje bez ludzi

Nie brakuje oczywiście sceptycznych, czy nawet krytycznych opinii na temat 
tak nietypowej działalności i usług oferowanych przez bibliotekę. Sami pracow-
nicy niekiedy z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy ich praca ograniczała się 
wyłącznie do gromadzenia i udostępniania zbiorów. Rzeczywistość jest jednak 
nieubłagana – książki to nie wszystko, a biblioteka, jeśli chce przetrwać, musi 
działać dla ludzi. Bo to właśnie „człowiek, użytkownik, klient – jakkolwiek go 
nazwiemy – jest tym kluczowym elementem, dla którego biblioteki istnieją”4. Za-
tem nowoczesna biblioteka, chcąc pozyskać nowych odbiorców spośród wspo-
mnianych już nieużytkowników, „nadążając za wieloaspektowymi przeobraże-
niami społeczeństwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług”5.

Rolą bibliotekarzy jest więc nie tylko dbać o  ustawiczny wzrost poziomu 
wypożyczeń, ale też obserwować zmieniającą się rzeczywistość, wsłuchiwać się 
w potrzeby społeczności lokalnej i reagować na nie, planując dalszą działalność. 
Szerokie spektrum podstawowych funkcji bibliotek sprawia, że placówki te mogą 
dostosowywać swoją ofertę do aktualnego zapotrzebowania mieszkańców. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie od lat postrzegana jest jako insty-
tucja wspierająca oddolne inicjatywy mieszkańców i realizująca zadania stano-
wiące bezpośrednią odpowiedź na zasygnalizowane przez nich potrzeby. Jedną 
z takich zgłaszanych przez mieszkańców gminy Olesno potrzeb było stworzenie 
miejsca spotkań, zarówno tych aranżowanych i intencjonalnych, jak i tych spon-
tanicznych, a niekiedy nawet przypadkowych. Nowoczesna biblioteka w Oleśnie 
z nową siedzibą oraz jej różnorodna działalność i mnogość niestandardowych 
usług, w pełni tę potrzebę zaspokoiła. Ten rozszerzony, nietypowy, może nawet 
zaskakujący program biblioteki można nazwać „ofertą ponadusługową – w do-
myśle więc: naddaną, dodatkową. Ale przy postępującej technicyzacji procesów 
komunikacyjnych i przeciążeniu międzyludzkich relacji technologią, to nieko-
niecznie jest naddatek, lecz (może już teraz, a tym bardziej jutro), pełnoprawny, 
trzeci wariant bibliotecznych usług”6. Zatem GBP w Oleśnie, starając się zaspo-
koić potrzeby mieszkańców, przestała być tym tradycyjnie pojmowanym „do-
mem ksiąg”, pełnym kurzu i ciszy. Stała się nowoczesną biblioteką, a tym samym 
centrum życia kulturalnego gminy, w którym cisza to towar nie tyle deficytowy, 
co wręcz niepożądany. 

4 W. Budrowska, M. Paul, A. Zawałkiewicz, M. Żynda, Z biblioteką czy bez?... dz. cyt., Warsza-
wa 2020, s. 9. 

5 M. Wojciechowska, Multibibliotekarstwo, Warszawa 2018, s. 7.
6 J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014, s.188. 
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Liczby nie kłamią

Stale rosnące dane liczbowe to niepodważalny dowód na to, że niestandar-
dowa działalność nowoczesnej biblioteki w Oleśnie ma korzystny wpływ na po-
ziom czytelnictwa i liczbę wypożyczonych książek. W tabeli 1. zestawiono dane 
liczbowe za rok 2014 (przed przeprowadzką), za rok 2016 (pierwszy rok po roz-
poczęciu pracy w nowej siedzibie).

Tab. 1.
2014 2016

Zarejestrowani czytelnicy 1214 1320
Liczba wypożyczeń 18 687 24 666
Liczba odwiedzin 14 206 55 673

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności GBP w Oleśnie.

Proste zestawienie wyraźnie i jednoznacznie obrazuje, że dane statystyczne 
dotyczące wybranych aspektów podstawowej działalności biblioteki wykazu-
ją tendencję wzrostową. Okazuje się również, że nawet globalna epidemia nie 
zablokowała działalności biblioteki. Konieczna była oczywiście reorganiza-
cja systemu pracy, wielokrotna zmiana planów, a  także ogromna elastyczność 
i kreatywność. Przede wszystkim jednak nieustannie dbano o to, aby zapewnić 
użytkownikom dostęp do literatury. Kiedy więc wprowadzony został zakaz udo-
stępniania zbiorów wewnątrz budynku, pracownicy biblioteki w Oleśnie zamon-
towali na zewnątrz „Retro Książkomat”, który przez miesiąc znakomicie spełniał 
swoją funkcję. Placówka ta, jak z  pewnością większość, jeśli nie wszystkie bi-
blioteki w kraju, doskonale dostosowała się do nowej, niełatwej rzeczywistości, 
na co wskazuje wzrost liczby wypożyczonych książek w stosunku do roku po-
przedniego. To z kolei świadczy o tym, jak ważną funkcję w życiu społecznym 
pełnią biblioteki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że były to jedyne instytucje 
kulturalne, które niemal bez przerwy pozostawały otwarte w czasie pandemii. 
Bibliotekarze, zachowując wszelkie środki ostrożności, nie przestawali zaopatry-
wać swoich użytkowników w  książki, które nierzadko okazywały się jedynym 
ratunkiem podczas przymusowej izolacji.

Wydawać by się mogło, że połączenie biblioteki z kinem, kawiarnią czy krę-
gielnią to pomysł bardzo odważny (żeby nie powiedzieć – szalony). W rzeczywi-
stości stanowi on jednak świadomą i w pełni przemyślaną odpowiedź na zdiagno-
zowane zapotrzebowanie środowiska lokalnego. Ponadto należy po raz kolejny 
podkreślić, że w tej nietypowej bibliotece książki niezmiennie są na pierwszym 
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miejscu. Bo czy może być lepsza, a zarazem bardziej dyskretna forma promocji 
czytelnictwa, niż książki pozostawione (niby przypadkowo) na kanapach krę-
gielni, stolikach kawiarni i krzesłach kinowych? Tego typu działania marketingo-
we spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem wśród użytkowników biblio-
teki – również tych, którzy przychodząc do jej siedziby, nie kierowali się chęcią 
wypożyczenia książek. W ten, może nieco podstępny, ale jakże skuteczny sposób 
pracownicy biblioteki pozyskują nowych aktywnych czytelników. Z całą pewno-
ścią rozszerzenie oferty biblioteki spowodowało wzrost liczby jej użytkowników. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie zyskała status „trzeciego miejsca”, czyli 
przestrzeni, w której – poza domem oraz szkołą lub pracą – spędza się najwię-
cej czasu. „O taki status starają się biblioteki dziś nierzadko, co z pewnością nie 
jest łatwe i  wymaga przemyślanych działań i  zorientowanych przyszłościowo  
strategii”7.

Pojmowane wieloaspektowo zmiany społeczne stawiają biblioteki przed nie-
łatwym wyzwaniem, jakim jest utrzymanie obecnych i ustawiczne pozyskiwanie 
nowych użytkowników. Ich działalność musi więc odchodzić od nakierowania 
wyłącznie na książki. Wiele wskazuje jednak na to, że współczesne biblioteki pu-
bliczne to w większości instytucje nowoczesne, a ich kulturotwórcza i społeczna 
funkcja spotyka się ze stale rosnącym uznaniem środowisk lokalnych. 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w  Oleśnie, któ-
ra wychodzi daleko poza tradycyjnie pojmowane funkcjonowanie biblioteki publicznej. 
Krótko nakreślono również historię tej placówki, skupiając się na zależności pomiędzy 
warunkami lokalowymi, a  różnorodnością oferowanych usług. Podjęto także próbę 
opisania, co powoduje, że biblioteka jest obecnie jedną z najważniejszych i najprężniej 
działających instytucji kultury w swoim środowisku. Podkreślono i omówiono również 
kulturotwórczą funkcję biblioteki, która łączy promocję książki i czytelnictwa z wieloma 
innymi, nietypowymi formami pracy. 

Słowa kluczowe: biblioteka publiczna, użytkownicy bibliotek, działalność bi-
bliotek, nowoczesna biblioteka, potrzeby użytkowników bibliotek, promocja 
książki, czytelnictwo

Summary

The subject of the article is the activity of Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie which 
goes far beyond the traditionally understood functioning of a public library. The history 
of the institution has been briefly outlined, focusing on the relation between accommo-
dation conditions and the variety of services offered. An attempt is also made to describe 
what makes the library one of the most important and most active cultural institutions 
in its environment. The culture-forming function of the library, which combines the pro-
motion of books and reading with many other unusual forms of work, has also been 
emphasised and discussed. 

Keywords: public library, library users, library activity, modern library, needs of 
library users, book promotion, reading
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Ciemne lustra Grochowiaka

Rzuć najmniejszy choćby blask 
W ciemne wiersze Grochowiaka1

Pamięci Jacka Łukasiewicza
 

I.
Uwagi wstępne

1.
Dwuznaczny artefakt

Niniejszy szkic nie ma charakteru ujęcia całościowego, tym bardziej nie rości 
sobie praw do rozpoznania o  charakterze systemowym, jest raczej – lub chce 
być – zbiorem wskazówek i podpowiedzi związanych z tematyką, która, jak się 
wydaje, mogłaby stać się przedmiotem tekstu bardziej rozbudowanego, pełniej-
szego i dokładniejszego... Co można potraktować jako pierwszą wskazówkę, czy 
osobną podpowiedź2.

Tematem niniejszego szkicu są unaocznienia luster w  poezji Stanisława 
Grochowiaka, ściślej: unaocznienia luster w  wybranych wierszach Stanisława 
Grochowiaka, tych, które wydają się najbardziej reprezentatywne i  stanowić 
mogą fundament dla rozważań dalszych, bardziej rozbudowanych, wielokierun-

1 S. Grochowiak, Modlitwa (BR). Na użytek niniejszego szkicu używam następujących skró-
tów oznaczających kolejne wydania utworów Grochowiaka: BR – Ballada rycerska, War-
szawa 1956; MZP – Menuet z  pogrzebaczem, Kraków 1958; RDS – Rozbieranie do snu, 
Warszawa 1959; A – Agresty, Warszawa 1963; K – Kanon, Warszawa 1965; NBL – Nie było 
lata, Warszawa 1969; PNC –Polowanie na cietrzewie, Warszawa 1972; B – Bilard, Warszawa 
1975; H-I – Haiku-images, Warszawa 1978; B-A – Bilard. Ahaswer, Warszawa 1987; WNIR 
– Wiersze nieznane i rozproszone, wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył J. Łukasiewicz, 
Wrocław 1996. 

2 Na temat twórczości Stanisława Grochowiaka zob. J. Łukasiewicz, Poeta Grochowiak, Kra-
ków 2019; M. Nawrocki, Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni. Rzecz o poezji Stanisława 
Grochowiaka, Kraków 2007.
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kowych. Tym bardziej, że luster pojawia się u Grochowiaka wiele; równie wiele 
jest też sposobów ich unaocznień oraz sensów przez nie konotowanych.

Lustro to artefakt dwuznaczny, jeśli przyjąć kryterium optyczne i wieloznacz-
ny, jeśli przyjąć kryterium symboliczne. Dwuznaczność związana z kryterium 
optycznym jest oczywista: będąc materialną płaszczyzną lustro zwielokrotnia 
przestrzeń, powiększa ją, tworzy wreszcie przestrzeń iluzoryczną. 

Ten fenomen optyczny prowadzi w  stronę rozbudowanej i  wielostronnej 
symboliki lustra3, którą w tym miejscu trzeba odnotować i – przynajmniej chwi-
lowo – na owym najbardziej ogólnym odnotowaniu poprzestać, dodając, iż lu-
stro ewokuje wartości ambiwalentne, zarówno pozytywne (odbicie prawdy) i ne-
gatywne (pozorne – bo odwrócone – przedstawienie rzeczywistości). 

2.
Przestrzeń otwarta, przestrzeń zwielokrotniona 

Z punktu widzenia naszych rozważań, istotne jest, że lustro ma tendencję do 
powielania przestrzeni, nie zaś do jej ograniczania. Jeśli poszerzyć tę konstata-
cję o cały sztafaż motywów i obrazów związanych z rzeczywistością „po drugiej 
stronie lustra”, można przyjąć, że lustro – jako symbol – ma tendencję bardziej 
do otwierania niż do zamykania przestrzeni, więcej: lustro może być nie tylko 
odbijającą obraz płaszczyzną, ale przejściem do innego świata, otwarciem innej 
przestrzeni.

II.
Ostrożne wariacje na temat lustra

1.
Cichość i zwierciadło

Pojawienie się lustra, a lustro w świecie poezji Grochowiaka pojawia się czę-
sto, niemal od razu nastręcza trudności dotyczących nie tyle interpretacji obrazu 
poetyckiego, co jego koherencji. Kilka przykładów uzasadniających te wątpli-
wości i wyjaśniających ich naturę. Pierwsza strofa wiersza Malarstwo (II) (NBL) 
brzmi następująco:
3 Por. np. W. Kopaliński, Słownik symboli, wyd. IV, Warszawa 1997, s. 206. i n. Por. również 

w tym przedmiocie hasła w słownikach symboli D,. Forstner i J. Cirlota. O historycznych 
źródłach metafory lustra por. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, 
tłum. i oprac. A Borowski, Kraków 1997, s. 345.
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 Czy piękno cię nachodzi, tak jak śmierć? Jak na mnie? –
 A więc wstajesz pobladły – i ku wielkiej zgrozie
 Kobiety bezrozumnej, psa drżącego, luster
 Wleczesz swój cień żałobny przez wszystkie pokoje?
 
Obraz jest pozornie oczywisty. Bohater wiersza wstaje i idzie przez dom, mija 

żonę, psa i  lustra; a właściwie idzie, wzbudzając wielką zgrozę „kobiety bezro-
zumnej, psa drżącego, luster”. Pytanie: jak wygląda „zgroza luster”? jest pytaniem 
rozbijającym pozorną oczywistość tego obrazu i zezwalającym na inne odczy-
tanie. Otóż „lustra” z  tego wiersza to niekoniecznie prawdziwe lustra wiszące 
w  domu, ale określenia psychiki kobiety i  psa, w  których oczach (świadomo-
ściach?) odbija się obraz zrozpaczonego twórcy. 

Inny aspekt wątpliwości obrazuje analiza fragmentu, pochodzącego z Epilo-
gu w stearynie (A): 

 O rude!
 Rude są najczęściej gołe
 W lustrach stojące z miską i grzebieniem

Znowu: wszystko pozornie oczywiste. Tyle, że owe „rude” nie stoją przed lu-
strami, ale w lustrach, a to jest różnica. „Rude” istnieją tylko w lustrach, a więc 
istnieją tylko ich odbicia lub też: „rude” istnieją tylko jako odbicia. Tak czy ina-
czej, w tym opisie brakuje postaci, są tylko odbicia, którym – być może – przypi-
sany zostaje prymat ontyczny. 

Wreszcie wiersz, który przytaczam w całości (Jest między nami cichość i zwier-
ciadło..., WNIR):

 Jest między nami cichość i zwierciadło,
 Niekiedy lichtarz posrebrzany przystawisz,
 Niekiedy trącisz popróchniały klawisz,
 A zabrzmi tyle, jakby w kurz upadło

 To jest: odejdziesz, ale drzwi zostawisz
 Zluźnione w ruchu jak wielkie wahadło,
 Gdzieś poza progiem rękawicę spadłą
 Albo w odejściu rąbek
 
Ten wiersz może być erotykiem, ale nim być nie musi. Określenie „między 

nami” ewokuje istnienie jakiegoś „ja” i jakiegoś „ty”. Dookreślenie tego, co jest 
„między nami” – a tym czymś jest, obok „cichości”, zwierciadło – problematyzu-
je pozornie oczywistą różnicę pomiędzy „ja” i „ty”; zwierciadło może stać na sto-
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le pomiędzy „mną” i „tobą”, a może wisieć na ścianie, dzieląc „mnie” – i „moje” 
odbicie.

„Ty” tego wiersza może być inną osobą niż „ja”, ale to wcale nie jest pewne. 
Tym bardziej, że możliwa interpretacja „ty” istnieć może na dwóch poziomach – 
„ty” to rzeczywiście inna osoba, lub: „ty” – to odbicie w lustrze „ja”. Wreszcie „ja” 
tego wiersza może istnieć – i chyba istnieje – tylko jako „ty”, a biorąc pod uwagę 
problematyczność – potencjalną dwutorowość modalności bycia „ty”, istnienie 
„ja” staje się również – a właściwie: tym bardziej – problematyczne.

Inaczej mówiąc: pojawienie się lustra ewokuje spiętrzenie możliwości opisu 
obrazu poetyckiego, nie mówiąc już o jego interpretacji. Ta reguła dotyczy więk-
szości pojawiających się w poezji Grochowiaka luster. Można dodać, że w tych 
lustrach z reguły nie wiadomo, co się odbija i czy w ogóle się odbija. 

Komplikacja ta kumuluje się i komplikuje w sposób absolutny, gdy w okolicy 
lustra pojawia się – Absolut.

2.
Przed lustrem sennego balwierza

Zakończenie wiersza Wigilio martwa Zielona moja Wigilio... (WNIR) brzmi 
następująco:

 Taki płacz z wiosny Ze środka wiosny to przeraża
 Ludzie biegną szukają a on płacze i płacze
 I siedzi przed lustrem sennego balwierza
 Na którego strach patrzeć.
 
Określenie „senny balwierz” – słusznie kojarzyć się może z „ponurym żni-

wiarzem”4. Biorąc pod uwagę, że w dodatku na niego „strach patrzeć”, można 
przyjąć, że jest to postać niezbyt sympatyczna. Biorąc pod uwagę natomiast treść 
wiersza Fryzjer (MZP) i to, kim jest tytułowy, upiorny bohater wiersza – a jest 
nim Bóg-Sadysta – można, w kontekście naszych rozważa (pominąwszy chwilo-
wo dość ponure sensy zarówno cytowanego powyżej wiersza, jak i wiersza Fry-
zjer) przyjąć, iż lustro może być atrybutem Boga. To przypuszczenie znajduje 
swoje potwierdzenie w  innych lirykach Grochowiaka, w  których w  otoczeniu 
Wielkiego Nie-Obecnego, pojawia się lustro. 

4 Na temat śmierci i  jej kulturowych wyobrażeń zob. np. P. Ariés, Człowiek i  śmierć, przeł.  
E. Bąkowska, Warszawa 1989.
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3.
Bóg się uśmiecha

Ściślej: ciemne lustro. W wierszu Genezis (NBL) mowa jest o „ciemnym bla-
sku zwierciadła”, który to oksymoroniczny fenomen jest jednocześnie emanacją 
i substancją Transcendencji. Ciemne lustro, które przywabia – bo to słowo jest 
tu chyba najbardziej odpowiednie – Boga, pojawia się w utworze My i Bóg (BR):

 Wówczas – uśpieni, opleceni sobą – 
 Nie wiemy wcale, że przychodzi Bóg, 
 Chodzi na palcach po naszym pokoju,
 Poprawia kwiaty. Przegląda się w lustrze.

 A lustro czarne jest – głęboka studnia,
 Tylko w iskierce dalekiego dna
 Faluje blada niespokojna postać
 Twoja- idąca przez laguny snu.

 Bóg się uśmiecha. Widzi cię, dotyka.
 Lustro musuje jak skłębione wino –

Bardziej szczegółową analizę tego – skądinąd bardzo, wbrew pozorom, skom-
plikowanego – utworu chwilowo zawieszam, skupiając się na lustrze. Przedsta-
wiony w cytowanym fragmencie obraz to jest nie tyle gra w   zwielokrotnienie 
postaci i tożsamości, co – bez wielkiej przesady – feeria zwielokrotnień. Zwróć-
my uwagę, że podmiot wiersza i jego towarzyszka („my”) nie wiedzą, że pojawia 
się Bóg. Epifania Boga dokonuje się tu zatem jako epifania nieistnienia, wszela-
ko nieistnienia intersubiektywnie (bo przez czytelnika i  niewiedzących „nas”) 
obserwowalnego. To po pierwsze. Dalej, Bóg, trochę, chciałoby się powiedzieć: 
„kokieteryjnie”, przegląda się w  lustrze. Można zatem przypuścić, iż w  lustrze 
pojawi się odbicie Boga. Tymczasem – w  porównanym do „głębokiej studni” 
lustrze (podkreślmy: w lustrze, w którym w tym właśnie momencie przegląda się 
Bóg), „w bladej iskierce dna/ Faluje blada niespokojna postać/ Twoja idąca przez 
laguny snu”. Jednoznaczne rozwikłanie sensu tego obrazu nie jest możliwe. Nie 
wiemy, co łączy przestrzeń (studzienną przestrzeń) lustra ze snem, nie wiemy, 
czyj jest to sen (bo nie ma mowy o lagunach snu bohaterki, ale o jej postaci idą-
cej przez owe laguny), nie wiemy, czy laguny snu to odbicie Boga, nie wiemy, czy 
Bóg się w ogóle w lustrze odbija, nie wiemy kogo dotyka Bóg (postaci w lustrze 
czy śpiącej dziewczyny).
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Nie wiemy, ale też niewiedza o tym, że pojawia się Bóg, to jest punkt wyjścia 
do opisu jego pojawienia się, niewiedza jest podstawową zasadą organizacji sen-
sów tego wiersza, zaś ich katalizatorem jest lustro. 

Trzeba tu chyba dodać, że pobliże Boga i lustra (jakkolwiek, co należy wyraź-
nie podkreślić, pobliże nie do końca sprecyzowane) nie jest pomysłem Grocho-
wiaka. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, mówi: Videmus nunc per 
speculum in aenigmate (I Kor. 13, 12). Sentencja apostoła różnie była interpre-
towana (tłumaczona, prawdę mówiąc, też różnie5), przynajmniej na dwa do niej 
odniesienia wskażę w  dalszej części rozważań. Tu na zasygnalizowaniu biblij-
nego kontekstu relacji lustro-Bóg poprzestaję, jakkolwiek (choćby ze względu 
na niejasność relacji6) możliwości interpretacyjne rysują się, jak przypuszczam, 
szeroko.

4.
Tafla się kłębi

Godząc się na niewiedzę dotyczącą relacji Boga i lustra, warto zwrócić uwagę 
na pewien znamienny szczegół: mianowicie na powierzchnię lustra, które „mu-
suje jak skłębione wino”. Obraz poruszonej, wzburzonej tafli lustra odnajdujemy 
w innym miejscu (Z pamiętnika, A): 

 Nieraz – mówiono o niej – o świcie,
 Lęka się biedna przybliżyć do lustra,
 Tafla się kłębi
 Wzbiera jak przed burzą
 (Łagodne pazury wędrują w jej głębi).
 
W lustrze tym razem nie przegląda się Bóg, ale „niedopieszczona” („Niedo-

pieszczona chodzi jak kot”) bohaterka wiersza. Podobny jest obraz skłębionej 
tafli lustra – samo słowo pojawiało się w wierszu My i Bóg; podobny jest obraz – 
ale nastrój jest zupełnie inny. W tym wierszu wzburzona powierzchnia lustra ko-
notuje zagrożenie, „wzbiera jak przed burzą”, ponadto „Łagodne pazury wędrują 

5 Np. według przekładu tzw. Biblii Tysiąclecia określenie „in aenigmate” przetłumaczone zo-
staje jako „niejasno”. Tłumaczenie „w zagadce” , „zagadkowo”, jest tu chyba bliższe sensowi 
pierwotnemu.

6 Fragment ten w pełnym brzmieniu wygląda następująco: „Videmus nunc per speculum in 
aenigmate: tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam 
sicut et cognitus sum”. Tłumacząc rzecz najprościej: apostoł mówi o  różnicach możliwo-
ści poznawczych „teraz” i „wtedy” „wówczas”, opisując różnice. Kwestią sporną jest to, czy 
przedmiotem poznania jest Bóg, czy rzeczywistość (świat). 
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w jej głębi”, a zatem można oczekiwać, że coś pod wzburzoną powierzchnią lu-
stra istnieje i ma pazury (zgoda: łagodne, ale mimo wszystko pazury). Podobnie 
jak w wypadku poprzednim, interpretacja tego obrazu nie jest łatwa; nie wiemy, 
co znaczy – i jak wygląda – odbicie w lustrze, tym bardziej, że nie wiemy, czy bo-
haterka wiersza się w nim przegląda. Wiemy, że lęka się przybliżyć do lustra, nie 
wiemy, czy ten lęk przezwycięża, tym samym nie wiemy, czy opis tego, co dzieje 
się z lustrem, dzieje się w momencie, kiedy bohaterka przegląda się w nim, a za-
tem jest to jakaś forma jej odbicia czy dzieje się niejako samorzutnie, niezależnie. 

 I stąd chociażby bierze się lęk „niedopieszczonej”. 

Tak czy inaczej, jakość odbicia w skłębionej, ruchomej tafli lustra jest pro-
blematyczna. Drugim – sytuującym się na przeciwnym biegunie – obrazem de-
formującym odbicie, a właściwie: deformującym lustro, jest jego zasłonięcie lub 
zniszczenie. 

Te dwa gesty różnią się od siebie. 

5.
Lustra królowej zakryte brezentem

Lustro zasłania się „w dniu żałoby” – jak pisze Grochowiak w wierszu zaty-
tułowanym właśnie Lustro (A). W wierszu tym zasłonięta zostaje „skradziona 
twarz”, która po licznych metamorfozach zostaje porównana do lustra. Przywo-
łajmy fragment:

 I zmierzch
 Nadchodzi w pokój
 Niebieskość tak sukienna
 Że stoję nagle rzewny przed twoją twarzą luźną
 Zamykam jej powieki
 Zatykam szmatką nozdrza
 Zawieszam ją brezentem
 Jak w dniu żałoby 
 Lustro

Zasłanianie luster w domu zmarłego to stary zwyczaj (stanowiący zabezpie-
czenie przed ewentualną ingerencją nieboszczyka). Grochowiak ponawia ten ob-
raz nakazując – również brezentem – zasłonić lustra w domu „królowej” (Piersi 
królowej utoczone z drewna, RDS):
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 W domu królowej więdnie żółta świeca
 W łożu królowej termofor ziębnieje
 Lustra królowej zakryte brezentem
 W szklance królowej rdzewieje strzykawka
 
Inny jest sens niszczenia lustra (którego stłuczenie, jak wiadomo, sprowadza 

nieszczęście). W wierszu Delikatność miłości... (RDS) ten gest zostaje przedsta-
wiony w niezwykle wyrazistym porównaniu:

 To tak jakbym z nagła wbił brutalny gwóźdź 
 W środek na balu białego zwierciadła

I jeszcze jeden fragment, w którym zostaje użyte słowo „lustro” i w którym 
też mowa jest o niszczeniu (Zuzanna i starcy, A):

 Ciął ją szeroko, z przestrachem i bólem,
 Szedł od stygnącej jak od lustra – w tył...
 
Do lustra porównany zostaje trup kobiety. Jej zabójca oddala się od niej „jak 

od lustra w  tył”. (Zdaje się, że to też przesąd, żeby do lustra nie odwracać się 
plecami). Dlaczego tak postępuje? Dlaczego ciało zabitej to lustro? Czy zabójca 
widzi w niej swoje odbicie, to jest: swoją śmiertelność? 

Tego nie wiemy, choćby dlatego, że lustro zostało zniszczone. 

III.
Zamiast zakończenia

1.
Videmus nunc per speculum

O lustrach można zatem powiedzieć następująco: po pierwsze nie wiadomo 
do końca, kto się w  nich przegląda (jakkolwiek wiemy, że może to być Bóg), 
po drugie, jednoznaczny opis odbijanego obrazu jest problematyczny. Po trze-
cie wreszcie, cechuje je tendencja do tego, by zamiast powielać rzeczywistość – 
z różnych względów jej nie powielały. 

To jest zastanawiające: że lustra w świecie wyobraźni poetyckiej autora Kano-
nu pojawiają się po to, by (na różne sposoby) nie odbijać rzeczywistości. 
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2.
Zwierciadła tajemnic

Można iść w kierunku nieco innym. Tu, by poszerzyć możliwe konteksty in-
terpretacyjne fenomenu lustra, powrócić należy do sentencji Videmus nunc per 
speculum, wzbogaconej wszelako o dwie (nazwijmy to) wariacje na temat. Pierw-
sza z nich, to zamieszczony w Dalszych dociekaniach Borgesa tekst Zwierciadło 
tajemnic7, druga Imię róży Eco8 (który – tytułem uściślenia – odwołuje się do niej 
również w Sztuce i pięknie w średniowieczu9). 

Obydwie, jak to nazwaliśmy, wariacje na temat lustra, interpretują sentencję 
Videmus nunc per speculum jako nakazującą (może lepiej: przyzwalającą na) czy-
tanie rzeczywistości poprzez znaki. Tym samym (nie wchodząc w dalsze kompli-
kacje i przy pełnej świadomości koniecznego uproszczenia) samo lustro w swej 
symbolice może stanowić właśnie najbardziej czytelny znak rzeczywistości (na-
zwijmy ją) prawdziwej. 

Można zatem iść właśnie tym tropem. Można przyjąć, że lustra w tej poezji 
właśnie odbijają rzeczywistość, że odbicia – obrazy – w lustrach chcą być odbi-
ciami rzeczywistości (jak ją nazwaliśmy) prawdziwej. To z kolei – jeśli dobrze 
przyjrzeć się temu, co się w lustrach Grochowiaka jawi – o owej rzeczywistości 
mówi dużo, acz niejasno. 

I nie są to rozpoznania entuzjastyczne.

7 J.L. Borges, Zwierciadło tajemnic, [w:] J.L. Borges, Dalsze dociekania, przeł. A. Sobol- Jurczy-
kowski, Warszawa 1999, s. 175-181.

8 O  tym, jaką rolę odgrywa lustro (primum et septimum de quatuor, etc.) w powieści Eco, 
wie każdy czytelnik. Ale cytowana przeze mnie wielokrotnie sentencja apostoła pojawia się 
w samym tekście Imienia róży wielokrotnie – jest to zasada epistemologii Wilhelma z Ba-
skerville, którą powtarza za nim Adso. Dodajmy, że powtarza wielokrotnie i z przekona-
niem. Po raz pierwszy pojawia się owa maksyma na samym początku manuskryptu Adsa, 
ściślej: w trzecim zdaniu. Na temat lustra i innych symbolicznych przestrzeni w Imieniu róży 
zob. E. Krzyńska-Nawrocka, De te fabula narratur... Labirynty lektur, lektury labiryntów. 
Studia i szkice, Tarnów 2018, s. 35-90.

9 U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków 1994, 
s. 84. (Przy czym, uściślając, Eco idzie tropem Huizingi, który pisze, że dla umysłu średnio-
wiecznego zasada wypowiedziana przez apostoła była fundamentalna. J. Huizinga, Jesień 
średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, wyd. VI, Warszawa 2003, por. rozdział: Schyłek symbo-
lizmu).
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Streszczenie

Tematem artykułu jest problematyka unaocznień luster w wybranych utworach poetyc-
kich Stanisława Grochowiaka; analizie i interpretacji zostaje poddana ich metaforyzacja 
oraz kontekstualizacja symboliczna, mitograficzna i kulturowa.

Słowa kluczowe: Grochowiak, lustro, rzeczywistość, metafora, percepcja

Summary

The subject of the article is the problem of mirror imaging in selected poetic works by 
Stanisław Grochowiak; its metaphorical character and symbolic, mythographical and 
cultural contextualisation are analysed and interpreted.

Keywords: Grochowiak, mirror, reality, metaphor, perception
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