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KAROLINA ROZ KO  
PWSZ we Włocławku 

Kara śmierci jako aktualny dylemat w opinii 

mieszkańców Włocławka i okolic 

Death penalty as a current dilemma in opinion of Włocławek and 

environs society 

Streszczenie: 

Przedmiotem artykułu jest stosunek mieszkańców Włocławka i okolic do 

problemu zasadności kary śmierci. Autorka odwołuje się do badań socjolo-

gów, filozofów oraz teologów i drobiazgowo rekonstruuje sam fenomen kary 

głównej. Omawia pokrótce jego historię, genezę, aspekty filozoficzne i reli-

gijne. Następnie ukazuje – na przykładzie samodzielnie przeprowadzonych 

badań (ankieta) – stosunek społeczeństwa Włocławka i okolic do problemu. 

Jednocześnie autorka zastanawia się, jakie czynniki mają zasadniczy wpływ 

na kształtowanie się poglądów człowieka dotyczących tej kwestii. 

Słowa kluczowe: kara śmierci, opinia społeczna, Włocławek  

Abstract: 

The subject of the article is an attitude of Włocławek society towards the 

death penalty issue. The author refers to sociological, philosophical and the-

ological researches and reconstructs precisely the phenomenon of the capital 

punishment. She analyses its history, genesis, as well as philosophical and 

religious aspects. Furthermore she shows – using an example of her own 

research (questionnaire) – an attitude of Włocławek community towards the 
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problem. At the same time the author figures out which conditions influence 

on opinions in this particular matter. 

Keywords: death penalty, social opinion, Włocławek 

Wprowadzenie 

Kara s mierci to odwieczny problem moralny, kto ry ciągle wydaje 

się nierozstrzygnięty. Nawet obecnie, w XXI wieku, nie milkną dysku-

sje nad jej sensem. W krajach, gdzie jest stosowana, pojawiają się 

grupy protestujących, z kolei w krajach, gdzie nie obowiązuje, posiada 

ona swoich zagorzałych zwolenniko w. Polskie społeczen stwo ro wniez  

jest podzielone co do słusznos ci kary s mierci, jak i kształtu systemu 

penitencjarnego w ogo le. Kwestie sporne moz na dostrzec w poglą-

dach prezentowanych przez mieszkan co w Włocławka i okolic, o czym 

s wiadczy przeprowadzona ankieta. 

Wzięło w niej udział 125 oso b reprezentujących – z załoz enia – 

ro z ne przedziały wiekowe, ro z ne płcie, grupy społeczne i wyznanio-

we. Niestety nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi na wszyst-

kie zadawane pytania, co nieznacznie wpływa na precyzję badania, 

gdyz  odsetek pytan  wypełnionych okazuje się za kaz dym razem 

nieporo wnywalnie wyz szy od ilos ci pytan  pozostających bez odpo-

wiedzi.  

Najwięcej ankietowanych znalazło się w przedziale wiekowym 

między 18 a 24 rokiem z ycia (45%), jedna trzecia (30%) to osoby 

między 25 a 50 rokiem z ycia, nieco mniejszą grupę stanowią ludzie 

mający powyz ej 50 lat (25%), 27 uczestniko w badania nie udzieliło 

odpowiedzi na pytanie o wiek. 63% stanowiły kobiety, a 37% męz -

czyz ni, 23 osoby nie ujawniły swojej płci. 61% (67 oso b) wszystkich 

ankietowanych zamieszkuje w mies cie, z kolei 39% (43 os.) na wsi, 

jednak dane te nie uwzględniają 11% oso b, kto re nie odpowiedziały 

na to pytanie. 
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Krótka historia kary śmierci 

 

Refleksję nad karą s mierci trzeba zacząc  od samej koncepcji kary. 

Jej przemiany odzwierciedlają metamorfozy w historii kultury. Jak 

wskazuje Jarosław Warylewski, zjawisko kary moz e wywodzic  się 

z idei zemsty indywidualnej (np. ojca rodziny), czy tez  zemsty publicz-

nej, kto ra przemieniła się z czasem w karę kryminalną1. W społeczno-

s ciach archaicznych sankcje s miertelne posiadały charakter tzw. ze-

msty rodowej, kto ra obligowała członko w rodziny do pomszczenia 

krewniaka (w mys l idei prawa krwi), przy czym karze podlegał nie 

tylko sam winowajca, ale czasami tez  jego bliscy. Stopniowo wraz 

z kształtowaniem się systemu prawa kara s mierci zaczęła nalez ec  do 

kompetencji władcy i nabierała charakteru sakralnego, stawała się 

ofiarą mającą załagodzic  gniew bogo w z powodu popełnienia zbrod-

ni2. 

Kolejnym etapem w ewolucji systemu penitencjarnego była zasada 

odwetu, „kto ry ograniczał reakcję karną do kar odpowiadających czy-

nowi sprawcy i jego skutkom”3, prowadził tez  do ograniczen  w wy-

mierzaniu sprawiedliwos ci. Następnie pojawiła się forma okupu, kto -

ry polegał na pienięz nej rekompensacie za popełnione czyny. Z cza-

sem zaszły kolejne zmiany pod wpływem inspiracji dorobkiem praw-

nym s wiata staroz ytnego i s redniowiecznego.  

Upaństwowienie kary i odejście od systemu okupu dokonało się w okresie 

tzw. recepcji praw obcych. Wpływ prawa rzymskiego i kanonicznego dopro-

wadził do przewartościowania dotychczasowej, prywatnej koncepcji prze-

stępstwa i kary. Mnożące się przestępstwa przestały być traktowane wyłącz-

nie jako czyny wymierzone w indywidualny interes jednostek, a zaczęto do-

strzegać w nich elementy destabilizujące cały porządek prawny społeczeń-

stwa4. 

                                                
1 J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 86. 
2 M. Machinek MSF, Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec 

problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001, s. 125-126. 
3 J. Warylewski, dz. cyt., s. 87. 
4 Tamże, s. 94. 
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Ws ro d rozmaitych form penitencjarnych kara s mierci była najstar-

sza, wywodziła się z czaso w staroz ytnych, funkcjonowała w prawie 

hetyckim, z ydowskim, egipskim, rzymskim, w Kodeksie Hammura-

biego i prawie Drakona5. Egzekucje miały charakter publiczny. Taka 

sytuacja trwała to w Europie do drugiej połowy XIX wieku, jednak 

dopiero sto lat po z niej (czyli w drugiej połowie wieku XX) zaprze-

stano tych widowisk całkowicie. Do dzisiaj kara s mierci jest stoso-

wana w formie „quasi-publicznej” w Stanach Zjednoczonych (dostęp-

na tylko dla wybranych przedstawicieli społeczen stwa), z kolei spek-

takle s mierci w formie bliskiej czasom dawnym przetrwały w Chi-

nach, Pakistanie, Libii, Arabii Saudyjskiej, Burundi i Gwinei6. 

Wiązało się to z chęcią odstraszenia potencjalnych przestępco w 

i skanalizowaniem niechęci lub frustracji społeczen stwa, kto re po 

obejrzeniu egzekucji skazan co w niczym widowiska teatralnego pełne-

go przemocy, brutalnos ci i bo lu, mogło rozładowac  emocje i czuc  się 

bezpieczniej. Skazaniec stawał się kozłem ofiarnym, wraz z jego 

s miercią wszelkie problemy i poczucie zagroz enia odchodziły w nie-

pamięc .  

Stopniowo zaczęto odro z niac  „zwyczajną” karę s mierci od „kwalifi-

kowanej” lub „podwo jnej” kary s mierci charakteryzującej się szczego l-

nymi cechami, polegającej na wymys lnym zadawaniu bo lu fizycznego 

i na psychicznym dręczeniu skazan ca7. Zwyczajne rodzaje egzekucji to 

s cięcie głowy, powieszenie, a w wypadku z ołnierzy rozstrzelanie. 

Z kolei kwalifikowana kara s mierci składała się z form duz o bardziej 

złoz onych, zawierała szereg działan  przed straceniem człowieka i po 

wykonaniu wyroku, takich jak: udręczenie skazan ca w drodze na 

miejsce kaz ni, bezczeszczenie zwłok8. Ro wniez  na miejscu egzekucji 

skazany poddawany był rozmaitym torturom. Wspo łczes nie w z ad-

                                                
5 Tamże, s. 125.  
6 Tamże, s. 126. 
7 Tamże.  
8 Tamże.  
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nym z krajo w uznawanych za cywilizowane krajo w nie praktykuje się 

kwalifikowanych egzekucji9.  

Obecnie na s wiecie wyraz nie odchodzi się od kary s mierci, o czym 

s wiadczą następujące dane przytoczone przez badacza10. 

Rys. 1. Występowanie kary śmierci na świecie w czasach współczesnych 

 

Źródło: J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, s. 128. 

Filozoficzne problemy kary śmierci 

Juz  Platon, ojciec greckiej filozofii idealistycznej, podkres lał waz -

nos c  problemu zbrodni i kary. Zdaniem autora Państwa i Praw kara 

powinna byc  przede wszystkim sprawiedliwa, a osoba na nią skazana 

                                                
9 Tamże, s. 127. 
10 Tamże.  
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ma stac  się lepszą przez bo l i cierpienie, a zarazem ma się stac  prze-

strogą dla innych obywateli pan stwa11. W tym samym duchu filozof 

uzasadniał istnienie i sens kary s mierci – miała ona odstraszac  poten-

cjalnych zbrodniarzy, a poza tym widział w niej instrument do oczysz-

czenia kraju. Imię stracen ca miała pokryc  niepamięc , egzekucja winna 

stanowic  poz ytek dla innych, odstręczając od chęci czynienia zła, 

z kolei ciało nalez ało wydalic  poza granice pan stwa12.  

Nalez y tez  wspomniec  o uczniu Platona, Arystotelesie, kto ry do-

puszczał karę s mierci na gruncie swojej filozofii prawa, zakładając, z e 

istnieją pewne rodzaje przestępstw, co do kto rych kara ostateczna 

moz e byc  „jedynie adekwatną czy tez  proporcjonalną karą”13. Podob-

nie usprawiedliwiał najwyz szy z moz liwych wymiar kary Seneka, filo-

zof rzymski reprezentujący stoicyzm14. S mierc  nie była dla niego ani 

złem, ani dobrem, lecz kara s mierci – odpowiednio wykonana – mogła 

byc  s rodkiem leczącym o ro z nej mocy w wypadku skrajnej demorali-

zacji jednostki. 

Problematyczne okazuje się ujęcie kary s mierci w kulturze judeo-

chrzes cijan skiej. Z jednej strony Stary Testament przewidywał ten 

rodzaj kary za wiele przewinien , takich jak zabo jstwo, cudzoło stwo, 

bluz nierstwo15, zniewaz enie rodzico w, z drugiej zas  w Nowym Testa-

mencie – choc  nie ma mowy o kwestionowaniu tejz e kary – nie moz na 

tez  wskazac  fragmento w jednoznacznie ją akceptujących16. Przykła-

dem takiej niejednoznacznos ci są interpretacje listo w S więtego 

Pawła17. Wyraz nie dystansowali się od kary s mierci Ojcowie Kos cioła 

tacy jak Tertulian, czy Atenagoras18. S więty Augustyn, choc  ro wniez  

                                                
11 Tamże, s. 35-36. Zob. także B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjona-

lizację kary, Warszawa 2011, s. 5. 
12 B. Bartusiak, dz. cyt., s. 7-8. 
13 Tamże, s. 18. 
14 M. Machinek, dz. cyt., s. 126. 
15 B. Hernik-Pikulska, Kara śmierci. Studium socjologiczne, Kraków 2006, s. 45-50. 
16 M. Machinek, tamże.  
17 Tamże, s. 126-127. Zob. także T. Ślipko SJ, Kara śmierci z teologicznego i filozo-

ficznego punktu widzenia, Kraków 2000, s. 18-25. 
18 M. Machinek, s. 127. 
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nie odbierał władzy pan stwowej prawa do karania s miercią, ani nie 

dostrzegał w tym sprzecznos ci z piątym przykazaniem Dekalogu, opo-

wiadał się za odstąpieniem od niej ze względu na dobroc  Chrystusa19. 

W czasach s redniowiecza sytuacja nie ulegała zmianie – Kos cio ł nie 

domagając się rozlewu krwi oddał zupełnie prawo do karania s mier-

cią pan stwu, czego przykładem moz e byc  mys l S więtego Tomasza 

z Akwinu20.  

Przełom w mys leniu o karze s mierci dokonał się dopiero w czasach 

nowoz ytnych. Filozof i prawnik Cesare Beccaria kierujący się ideami 

os wieceniowymi, w tym humanitaryzmem, zaprezentował niezwykle 

postępowy punkt widzenia. Uwaz ał, z e celem kary nie jest torturowa-

nie przestępcy, ani tez  uniewaz nienie jego czynu, lecz przeszkodzenie 

winnemu w wyrządzaniu nowych szko d obywatelom i powstrzymanie 

innych od nas ladowania tego typu przestępstw21. Zdaniem Beccarii 

kara s mierci, choc  znana od stuleci, nigdy nie odstraszała potencjal-

nych przestępco w, gdyz  człowiek z natury jest bardziej podatny na 

bodz ce długotrwałe i uciąz liwe niz  wstrząsające ale kro tkie – jakimi 

są publiczne egzekucje.  

Nie surowość lecz długotrwałość kary wywiera największe wrażenie na duszę 

człowieka, gdyż na naszą wrażliwość łatwiej i trwalej wpływają wrażenia na-

wet najsłabsze, ale za to powtarzające się, aniżeli wstrząsy silne, lecz przemi-

jające. […] Najmocniejszym hamulcem powstrzymującym od popełniania 

przestępstw jest nie przerażające choć przejściowe widowisko śmierci zło-

czyńcy, lecz długotrwały i pełen cierpień przykład człowieka, który postra-

dawszy wolność, stał się zwierzęciem roboczym i swym trudem wynagradza 

krzywdę wyrządzoną społeczeństwu22. 

Kara s mierci wedle Bekariusza jako widowisko wywołujące wspo ł-

czucie i oburzenie zamiast zbawienne przeraz enie nie pełni funkcji 

                                                
19 Tamże.  
20 Tamże, s. 128. Zob. także T. Ślipko, dz. cyt., s. 4951. 
21 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, z VI wydania oryginału (1766) przełożył, 

wstępem, przedmową, wykazem literatury i przypisami opatrzył dr Emil Stanisław 
Rappaport, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 1959, s. 88. 

22 Tamże, s. 145.  
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odstraszenia przestępco w23. Ponadto Beccaria wskazywał tez  na wąt-

pliwos ci natury moralnej, gdyz  człowiek nie moz e byc  panem swojego 

z ycia. Prawo zadawania s mierci nie jest – jak prawo ustawodawcze – 

wyrazem poszczego lnych wolnos ci obywatelskich do kreowania rze-

czywistos ci społecznej, ale raczej wolnos c  odbiera24. Poglądom Beka-

riusza sprzeciwiały się takie autorytety filozoficzne jak Immanuel 

Kant Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Był to waz ny głos rozpoczy-

nający dyskusję nad istotnos cią kary s mierci, prowadzący do wzrostu 

zainteresowania nienaruszalnymi prawami człowieka, czego wyni-

kiem była Europejska Konwencja Praw Człowieka znosząca karę 

s mierci w roku 198325. 

Aspekty religijne kary głównej 

Kos cio ł Rzymskokatolicki zdecydowanie sprzeciwia się karze 

s mierci jako niezgodnej z podstawowymi załoz eniami dogmatyki 

i społecznej nauki chrzes cijan stwa, czego wyraz stanowi głos Jana 

Pawła II wyraz ony w encyklice Evangelium vitae26. Przede wszystkim 

nalez y zwro cic  uwagę na antropologię chrzes cijan ską opartą na 

załoz eniach filozofii personalizmu chrzes cijan skiego27. W mys l zało-

z en  tego nurtu kaz dy człowiek jest osobą i w związku z tym – jako 

dziecko Boz e – posiada niezaprzeczalną i niemoz liwą do odebrania 

godnos c  człowieka wynikającą z samej racji istnienia. Nawet zło-

czyn ca, kto ry dopus cił się najcięz szych zbrodni i nie wykazuje skru-

chy ani chęci poprawy, posiada tę godnos c  i z aden człowiek, z adne 

prawo, ani nawet z aden wyrok sądowy nie moz e mu jej odebrac . Wo-

bec tego nikt nie moz e poczuwac  się władnym do odbierania jakiemu-

kolwiek człowiekowi z ycia – jako niezbywalnego prawa i daru Boz ego. 

                                                
23 Tamże, s. 146. 
24 Tamże, s. 142143. 
25 M. Machinek, s. 128.  
26 Tamże, s. 135-136. Zob. także T. Ślipko SJ, dz. cyt., s. 9-16, 69-87. 
27 Zob. E. Mounier, Ogólna idea osoby, [w:] Kierunki filozofii współczesnej, część I, 

red. J. Pawlak, Toruń 1995, s. 220-241. 
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Ktokolwiek stawiałby się w pozycji uprawnionej do decydowania 

o ludzkim z yciu, szargałby własną godnos c  dziecka Boz ego. Ludzkie 

z ycie jest wartos cią autoteliczną i niepowtarzalną, osoba ludzka bez 

względu na swoje cechy czy czyny, jakich dokonała, okazuje się więc 

nie do zastąpienia. Nie istnieją więc z adne obiektywne racje uspra-

wiedliwiające zabicie człowieka w majestacie prawa. Jan Paweł II 

twierdził, z e wraz z rozwojem systemu penitencjarnego przypadki, 

w kto rych jednostka nawet po uwięzieniu pozostaje groz na dla społe-

czen stwa czy pan stwa, stają się wyjątkami niezwykle rzadkimi. Papiez  

bardzo często apelował o niewykonywanie wyroko w s mierci, przez co 

dawał przykład wcielania idei uniepotrzebnienia kary s mierci. 

Waz nym elementem aspektu religijnego kary s mierci okazuje się 

takz e problem pokuty. Odebranie jednostce z ycia okazuje się wymu-

szeniem pokuty i zados c uczynienia przez pan stwo na jednostce. Tym-

czasem w mys l dogmato w kos cielnych kara moz e nabrac  wymiaru 

pokutnego dopiero gdy zostanie przez skazan ca zaakceptowana 

i s wiadomie oraz w sposo b nieprzymuszony przyjęta28. Ponadto dys-

kusyjny wydaje się wpływ dogmato w soteriologicznych. W mys l teorii 

zbawienia chrzes cijan skiego „odkupienie dokonane przez Chrystusa 

stanowi całkowitą i wystarczającą zapłatę za wszystkie grzechy ludz-

kos ci”29. 

Mieszkańcy Włocławka i okolic wobec kary śmierci. 

Wnioski z badań 

Powyz sze aspekty bywają wykorzystywane zaro wno przez reten-

cjonisto w, jak i abolicjonisto w wiodących ze sobą ciągła dyskusję na 

temat zasadnos ci i skutecznos ci kary gło wnej. Niezwykle ciekawym 

zagadnieniem wydaje się, jak wszystkie te kwestie odzwierciedlają się 

w odbiorze społecznos ci Włocławka i okolic.  

                                                
28Tamże, s. 131. 
29 Tamże. 
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Swoje wykształcenie okres liło 120 ze 125 badanych. Największą 

grupę w tym gronie stanowią osoby z wyz szym wykształceniem – 

37% (46 os.), niemalz e tyle samo – 36% (45 os.) stanowi odsetek z 

wykształceniem s rednim. Następną, stosunkowo liczną grupą są 

respondenci posiadający wykształcenie gimnazjalne 21% (26 os.), zas  

zaledwie 2% (3 os.) udzielających odpowiedzi posiada jedynie 

wykształcenie podstawowe. 

Wykres 1. Wykształcenie mieszkańców Włocławka i okolic 

 

Źródło: badania własne. 

Jednym z badanych aspektem były przekonania dotyczące z ro deł 

przestępczos ci. Zdecydowana większos c  respondento w wyznaje prze-

konanie, z e to wpływ s rodowiska popycha ludzi do łamania prawa 

i czynienia zła – 40% (48 oso b) ze 120, kto re odpowiedziały na to 

pytanie. Następna często zaznaczana odpowiedz  zakłada, z e przestęp-

stwo posiada z ro dła w atmosferze domowej i wychowaniu człowieka 

– 20% (24 os.). Ponadto 13% (15 os.) uznaje sytuację ekonomiczną za 

czynnik prowadzący do łamania prawa. Wynika z tego, z e niemal ¾ 

ankietowanych (73%) wierzy w społeczne oddziaływanie na jedno-

38% 

38% 

22% 

3% 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe średnie gimnazjalne podstawowe
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stkę, odrzuca „mityczne” przekonanie o genetycznym pochodzeniu 

przestępstw. W poro wnaniu z tymi wynikami nalez y zauwaz yc , z e 

zaledwie 13% (15 os.) twierdzi, z e człowiek jest z natury skłonny do 

zła, a tylko 7% (8 os.) utrzymuje, z e skłonnos c  do zła jest dziedziczna, 

Podobnie tylko 8% (10 os.) wierzy, z e przestępca pozostaje złoczyn cą 

do kon ca z ycia. 

Wykres 2. Źródła przestępczości (w opinii ankietowanych) 

 

Źródło: badania własne. 

Ankietowani okazali się ro wniez  w przewaz ającej mierze osobami 

wierzącymi – 75% zadeklarowało wiarę w Boga. Jedna czwarta – nie.  

  

13% 

7% 

20% 

40% 

13% 

8% 

ŹRÓDŁA PRZESTĘPCZOŚCI 
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Wykres 3. Deklaracja wiary (w opinii badanych) 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres 4. Deklarowane wyznanie badanych 

 

Źródło: badania własne. 

75% 

25% 

WIARA 

tak nie
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Ws ro d oso b wierzących przewaz ają wyznawcy religii katolickiej 

97% (87 os.), poza tym 1 osoba zadeklarowała wyznanie prawo-

sławne, 1 os. protestanckie, ponadto jedna osoba okres liła się jako 

agnostyk.  

Niezwykle ciekawe wyniki prezentuje pytanie dotyczące związku 

między wyznawaną religią, a dopuszczalnos cią kary s mierci. 24% (27 

os.) stwierdziło, z e kara gło wna jest dopuszczalna zgodnie z ich 

wyznaniem, choc  – jak łatwi policzyc  – muszą to byc  osoby deklaru-

jące przynalez nos c  do Kos cioła Katolickiego. Moz na zastanawiac  się, 

na ile ten wynik wiąz e się z niewiedzą, z niedostateczną znajomos cią 

Katechizmu Kos cioła i jego społecznego nauczania, a na ile manife-

stuje się w tym przypadku nowoczesna tendencja do wybierania sobie 

przez wiernych tych elemento w religii, kto re sami uznają za słuszne. 

Jest to nowy typ religijnos ci wspo łczesnej, kto ry wynika z duz ej mie-

rze z rozwiniętego indywidualizmu.  

Wykres 5. Dopuszczalność kary głównej względem religii  

 

 

Źródło: badania własne. 

24% 

76% 

DOPUSZCZALNOŚĆ KARY GŁÓWNEJ WZGLĘDEM 
RELIGII 

tak nie
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Kluczowym pytaniem dla badan  jest kwestia potrzeby powrotu 

kary s mierci w Polsce. Większos c  – 57% (70 os.) prezentuje się jako 

zwolennicy kary s mierci, natomiast przeciwnicy stanowią 43% (53 

osoby).  

Wykres 6. Dopuszczalność kary głównej względem religii  

 

Źródło: badania własne. 

Odpowiedzi udzieliły 123 osoby. Jes li chodzi o wyniki to trend ten 

zdaje się odpowiadac  ogo lnopolskim tendencjom, kto re przedstawiał 

m.in. Jarosław Warylewski, powołując się na badania OBOP30. Pre-

zentowane tutaj badania pokazują, z e mieszkan cy Włocławka i okolic 

są raczej zwolennikami kary s mierci, choc  dysproporcja między nimi, 

a przeciwnikami zaostrzenia prawa nie jest tak duz a, jak w odniesię-

niu do wyniko w ogo lnopolskich.  

Następne pytanie dotyczyło problemu winy, kto ra powinna byc  ka-

rana w najostrzejszy z moz liwych sposobo w. Respondenci mogli 

zaznaczyc  więcej niz  jedną odpowiedz . Ta częs c  ankiety była wypeł-

                                                
30 J. Warylewski, dz. cyt., s. 135. 

57% 43% 

POTRZEBA PRZYWRÓCENIA KARY ŚMIERCI  
W POLSCE 

tak nie
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niana tylko przez zwolenniko w przywro cenia kary s mierci (70 oso b). 

Częstotliwos c  wyboru konkretnego przestępstwa przedstawia poniz -

szy diagram. Najczęs ciej wybieranym przestępstwem okazało się 

zabo jstwo ze szczego lnym okrucien stwem, kto rą to moz liwos c  zazna-

czyło 80% badanych, na drugim miejscu znalazło się dzieciobo jstwo, 

dopiero za nim ludobo jstwo i inne.  

Spos ro d zwolenniko w kary s mierci zdecydowana większos c  opo-

wiedziała się za zastrzykiem z trucizną jako jej formą, kto ra powinna 

obowiązywac  – 67% (44 os.). Mniej ankietowanych – 11% (7 os.) 

wskazało na komorę gazową, 9% (6 os.) – na krzesło elektryczne 

i powieszenie, a 5% (3) – na rozstrzelanie. Wyniki te s wiadczą o pro -

bie humanitarnego podejs cia do skazan co w, gdyz  włas nie s miertelny 

zastrzyk uwaz any jest obecnie za najbardziej humanitarną metodę 

wymierzania kary gło wnej.  

Wykres 7. Forma egzekucji kary śmierci (w opinii badanych)  

 

Źródło: badania własne. 

JAKĄ FORMĘ POWINNA MIEĆ EGZEKUCJA KARY 
ŚMIERCI? 
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Jednoczes nie tylko 28% respondento w (19 os.) popierających karę 

s mierci uznało, z e stracony powinien miec  moz liwos c  wyboru egzeku-

cji. Zdecydowana większos c  (72%, 49 os.) była temu przeciwna. 

Ws ro d zwolenniko w kary s mierci nadal wyraz nie panuje przeko-

nanie, z e s mierc  pozostaje kwestią tabu w społeczen stwie i w związku 

z tym egzekucje nie powinny miec  charakteru publicznego – twierdzi 

tak 82% (55 os.). Pozwala to przypuszczac , z e dla tych przedstawicieli 

społeczen stwa egzekucje publiczne nie mają charakteru odstraszają-

cego, prewencyjnego widowiska, kto re nalez ałoby np. pokazywac  

w mediach. Zaledwie 18% (12 os.) posiada inne zdanie na ten temat. 

Wykres 8. Odpowiedzialność karna (kara śmierci) 

 

Źródło: badania własne. 

Dyskusyjnym aspektem sporu woko ł kary gło wnej okazuje się 

takz e wiek, od kto rego kara ta powinna obowiązywac . 10% (7 os.) 

badanych uwaz a, z e karę s mierci nalez ałoby stosowac  od 13. roku 

10% 
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z ycia. 18% (12 os.) twierdzi, z e skazany na s mierc  powinien miec  

minimum 15 lat. Zdecydowanie największą popularnos c  osiągnęła 

odpowiedz  „od 18. roku z ycia” – wybrało ją 47% ankietowanych (32 

os.). Mniej zwolenniko w zgromadziła opcja proponująca karę s mierci 

od 25. roku z ycia – 15% (10 os.), dwukrotnie mniej ankietowanych – 

7% (5 os.) – wybrało 30 roku z ycia. Dwo ch respondento w (3%) 

stwierdziło, udzielając otwartej odpowiedzi, z e wiek nie jest kryte-

rium istotnym, liczy się czyn wymagający kary.  

Ciekawych wniosko w dostarczają dane opisujące odpowiedzi na 

pytanie o cel kary s mierci. Blisko połowa badanych (47%, 32 os.) 

uwaz a, z e podstawowym celem takiej kary jest odstraszenie poten-

cjalnego przestępcy. Następnym w kolejnos ci, pod względem liczby 

oddanych głoso w, wskazaniem jest skierowanie uwagi na tzw. potrze-

bę instytucjonalnej zemsty („zadanie przestępcy takiego samego 

cierpienia, jakie on spowodował ofierze) – takiego celu kary s mierci 

upatruje 32% badanych (22 os.). 14 respondento w (21% og.) 

stwierdza, z e poprzez karę s mierci chodzi o eliminację niebezpiecz-

nych jednostek i zmniejszenie zagroz enia społecznego.  

Wykres 9. Cel kary śmierci w opinii badanych 

 

Źródło: badania własne. 

18% 

47% 

21% 

CEL KARY ŚMIERCI 

odwet na przestępcy

odstraszanie potencjalnych przestępców
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Wyniki te s wiadczą, z e w s wiadomos ci społeczen stwa Włocławka 

i okolic kara s mierci, gdyby została ewentualnie przywro cona, powin-

na przede wszystkim pełnic  funkcje prewencyjno-wychowawczą – 

uwaz a tak bowiem 68% zwolenniko w. Nie zmienia to nadal faktu, 

z e dla 1/3 ankietowanych kara gło wna miałaby byc  narzędziem 

zemsty wymierzanej przestępcy przez społeczen stwo, sposobem na 

instytucjonalne stosowanie przemocy, kto ra nalez ałoby odpłacac  za 

zbrodnie. 

By pełniej opisac  badane opinie, warto poddac  analizie niekto re 

zmienne niezalez ne. Pierwszą z nich jest wiek. W przedziale wieko-

wym 18–24 lata 28 oso b zadeklarowało poparcie dla kary s mierci, 

przeciwko było 25, co stanowi odpowiednio 53% zwolenniko w i 47% 

przeciwniko w. 

Wykres 10. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych w wieku 18-24 lata 

 

Źródło: badania własne. 

53% 47% 

POPARCIE DLA KARY ŚMIERCI 
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Tendencja ta utrzymuje się ro wniez  w kolejnym przedziale (2550 

lat), gdzie wartos ci kształtowały się na poziomie 54% „za” karą 

s mierci (19 oso b) i 43% „przeciw” (15 os.); 1 osoba (3%) nie podała 

odpowiedzi. 

Wykres 11. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych w wieku 25-50 lat 

 

Źródło: badania własne. 

Zalez nos ci te – choc  dosyc  podobne w dwo ch pierwszych katego-

riach wiekowych i bliskie tendencjom ogo lnopolskim – ulegają jednak 

wyraz nej zmianie w ostatnim przedziale wiekowym, skupiającym 

osoby powyz ej 50. roku z ycia. Wyniki wskazują na diametralne 

odwro cenie sytuacji, gdyz  zaledwie 35% (11 os.) popiera karę s mierci, 

z kolei az  65% (20 os.) jest jej całkowicie przeciwnych. Badanie po-

twierdza jedną z hipotez roboczych i zarazem ukazuje słusznos c  obra-

nia zmiennej niezalez nej. Wiek wyraz nie wpływa na stosunek miesz-

kan co w Włocławka i okolic do kary gło wnej. Warto nadmienic , z e 

53% 43% 

3% 

POPARCIE DLA KARY ŚMIERCI 
25-50 LAT 

za przeciw nie wiem
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spos ro d 6 oso b, kto re nie podały swojego wieku zdecydowana więk-

szos c  – 83% (5 os.) to zwolennicy, zaledwie 1 os. (17%) to przeciwnik. 

Wykres 12. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych w wieku pow. 50 lat 

 

Źródło: badania własne. 

Kolejnym czynnikiem pełniącym rolę zmiennej niezalez nej jest 

płec . Badania pokazują niezbicie, z e tendencja do popierania kary 

s mierci okazuje się wyraz nie wyz sza ws ro d męz czyzn. Na 45 ankieto-

wanych 27 (az  60%) poparło karę gło wną, przeciw było tylko 18 męz -

czyzn (40%). Z kolei ws ro d kobiet podział ten jest bardziej wyro w-

nany. Spos ro d 75 kobiet 55% (41 os.) jest za karą s mierci, natomiast 

45% (34 os.) zadeklarowało się jako przeciwniczki tej kary.  

Wyniki te potwierdzają słusznos c  kolejnej hipotezy – płec  stanowi 

istotną zmienną niezalez ną ro z nicującą opinie w tym zakresie. 
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Wykres 13. Poparcie dla kary śmierci wśród mężczyzn 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres 14. Poparcie dla kary śmierci wśród kobiet 

 

Źródło: badania własne. 

60% 

40% 
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Poddano analizie takz e miejsce zamieszkania badanych. 70 respon-

dento w wskazało miasto jako swoje s rodowisko z ycia. Ws ro d nich 

tendencja okazała się odwrotna względem ogo lnych wyniko w ankiety 

i danych ogo lnopolskich. Większos c  mieszkan co w miasta była prze-

ciwna karze s mierci – 39 oso b (56%), zas  31 oso b (44%) poparło ją.  

Wykres 15. Poparcie dla kary śmierci wśród mieszkańców miasta 

 

Źródło: badania własne. 

Wyraz nym przeciwien stwem są dane zebrane ws ro d responden-

to w mieszkających na wsi, gdzie tendencja ponownie wykazuje od-

wrotną sytuację. Na 44 badanych 28 oso b (az  64%) opowiedziało się 

za słusznos cią przywro cenia kary s mierci. Przeciwko niej było zaled-

wie 15 oso b, co stanowi 34%. Jedna osoba (2%) nie odpowiedziała 

na zasadnicze pytanie. Spos ro d 11 ankietowanych, kto rzy nie ujawnili 

swojego miejsca zamieszkania, 10 oso b (91%) opowiedziało się za 

karą gło wną.  
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Wykres 16. Poparcie dla kary śmierci wśród mieszkańców wsi 

 

Źródło: badania własne. 

Ro wnie waz nym czynnikiem okazuje się byc  wykształcenie, kto re 

wyraz nie koreluje z poglądami ankietowanych na temat kary s mierci. 

3 osoby posiadające wykształcenie podstawowe okazały się w prze-

waz ającej mierze zwolennikami kary s mierci – 67% „za”, 33% „prze-

ciw”.  

Inaczej przedstawiają się wyniki badanych z wykształceniem 

gimnazjalnym. W tym wypadku tendencja okazuje się poro wnywalna 

z wynikami zbiorczymi – 54% (14 os.) zadeklarowało poparcie dla 

kwestii spornej, 46% (12 os.) było przeciwnych.  
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Wykres 17. Poparcie dla kary śmierci wśród badanych z wykształceniem 

podstawowym 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres 18. Poparcie dla kary śmierci wśród osób z wykształceniem 

gimnazjalnym 

 

 

Źródło: badania własne. 
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Z kolei respondenci posiadający wykształcenie s rednie okazują się 

byc  bardziej restrykcyjni w swych poglądach, w większej mierze 

popierając karę gło wną. 29 oso b (62%) okazało się jej zwolennikami, 

17 oso b (36%) przeciwnikami, 1 osoba (2%) nie wskazała z adnej 

odpowiedzi.  

Wykres 19. Poparcie dla kary śmierci wśród osób z wykształceniem 

średnim 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci posiadający wykształcenie wyz sze ponownie wyka-

zali poglądy zbliz one do wyniko w innych badan  – 53% (25 os.) popar-

ło karę gło wną, 22 osoby (47%) się jej sprzeciwiło. 2 ankietowanych 

w ogo le nie podało swoje wykształcenia, jednoczes nie popierając karę 

s mierci. Wyniki te ukazują niezbicie, z e wykształcenie jest zmienną 

niezalez ną i ma wpływ na poglądy dotyczące kary s mierci. 
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Wykres 20. Poparcie dla kary śmierci wśród osób z wykształceniem 

wyższym 

 

Źródło: badania własne. 

Ro wniez  religijnos c  w s wietle wyniko w ankiety okazuje się miec  

istotny wpływ na poglądy mieszkan co w Włocławka i okolic w kwestii 

kary s mierci. Spos ro d grupy 90 ankietowanych, kto rzy zadeklarowali 

się jako osoby wierzące (w przewaz ającej mierze wyznanie katolickie) 

nieznaczna większos c  – 47 oso b, co stanowi 52% – opowiedziała się 

za karą gło wną. Przeciwniko w było mniej – 42 badanych, co stanowi 

47%. Jedna osoba wierząca (1%) nie sprecyzowała swojego podejs cia 

do sprawdzanej kwestii. Tendencje te są bliskie z trendem ogo lnym. 

Inaczej rzecz się ma w wypadku respondento w, kto rzy przedsta-

wiają się jako niewierzący. W gronie 33 oso b o takim s wiatopoglądzie 

ujawniło się 20 zwolenniko w przywro cenia kary s mierci, co stanowi 

61% – odsetek znacząco wyz szy niz  w wypadku grupy wierzących 

ankietowanych, przypominający wyniki najbardziej „radykalne”, po-

ro wnywalne ze zdaniem mieszkan co w wsi, oso b z wykształceniem 

53% 47% 
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podstawowym i licealnym. Przeciwniko w kary ostatecznej było tez  

odpowiednio mniej, zaledwie 13, co stanowi 39%.  

Wykres 21. Poparcie dla kary śmierci wśród osób wierzących 

 

Źródło: badania własne. 

Dodajmy, z e dwie osoby, kto re nie zadeklarowały swojego wyzna-

nia, ro wniez  poparły przywro cenie kary s mierci.  

W s wietle zaprezentowanych danych moz na uznac , co tez  nie 

powinno w zasadzie zaskakiwac , z e religijnos c  w istotnym stopniu 

przekłada się na stosunek do ludzkiego z ycia, a co za tym idzie takz e 

do kary s mierci. Zapewne osobną kwestią pozostanie, na ile ludzie 

wierzący stosują w praktyce zasady wyznawanej religii.  
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Wykres 22. Poparcie dla kary śmierci wśród osób niewierzących 

 

Źródło: badania własne. 

Podsumowując zaprezentowane wyniki badan , moz na stwierdzic , 

z e kara s mierci ciągle wywołuje kontrowersje, przynajmniej ws ro d 

badanej społecznos ci Włocławka i okolic. Waz nym czynnikiem 

ro z nicującym opinie badanych staja się takie zmienne, jak: wiek, reli-

gijnos c , wykształcenie, płec , czy miejsce zamieszkania. Przede wszyst-

kim nalez y podkres lic , z e kara s mierci ma najwięcej zwolenniko w 

ws ro d męz czyzn, zamieszkałych na wsi, posiadających wykształcenie 

podstawowe lub s rednie.  

Z drugiej strony statystyczny przeciwnik kary s mierci to kobieta, 

zamieszkująca w mies cie, posiadającą wyz sze wykształcenie, w wieku 

powyz ej 50 lat.  

Moz na tez  wyodrębnic  opinie grupy młodziez y szko ł s rednich 

i studento w. Wyraz nie potwierdzają one widoczną w Polsce tendencję 

do radykalizacji poglądo w tej grupy wiekowej na karę s mierci. 

Młodziez  – czego dowodzą chociaz by wyniki wyboro w i sondaz e po-

61% 

39% 

POPARCIE DLA KARY ŚMIERCI 
WŚRÓD OSÓB NIEWIERZĄCYCH 

za przeciw
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parcia partii politycznych – w większej liczbie popiera idee prawicowe 

lub skrajnie prawicowe, co wyraz a się między innymi w poparciu dla 

surowych kar kryminalnych, w tym – dla kary gło wnej. 

Wyraz nie przeciwni karze s mierci okazują się z jednej strony ludzi 

głęboko wierzący, lub tez  – z drugiej strony – posiadający wyz sze 

wykształcenie, mający powyz ej 50 lat i mieszkający w s rodowisku 

miejskim.  

Mimo występującej zalez nos ci między religijnos cią a postawami 

wobec kary s mierci, przeprowadzone badania pokazały, z e ten czyn-

nik nie jest decydujący. Idąc dalej tym tropem warto więc zastanowic  

się nad charakterem zgłaszanej w badaniach religijnos ci mieszkan co w 

Włocławka i okolic. 

Ciekawym wątkiem badawczym okazuje się stosunek nie tylko do 

samej kary s mierci, ale takz e do form jej egzekucji. 2/3 badanych 

(67%) wybiera najbardziej humanitarną z nich, czyli zastrzyk z tru-

cizną. Pozwala to uznac , z e spora częs c  społecznos ci włocławskiej 

przejawia humanitaryzm w podejs ciu do wymierzania kary gło wnej. 

Dyskusyjną i zarazem interesującą kwestią okazał się stosunek do 

wieku odpowiedzialnos ci karnej – zdecydowana większos c  uwaz a, z e 

egzekucje powinny byc  przeprowadzane juz  na osiemnastolatkach, co 

pos rednio wskazuje na niski poziom zaufania do systemu resocjali-

zacji. Podkres lic  tez  warto, z e co dziesiąty badany twierdzi, z e karą 

s mierci nalez ałoby objąc  juz  trzynastolatko w. 

Wyniki przeprowadzonych i przedstawionych tutaj badan  zdają się 

dowodzic , z e kara s mierci ciągle jest tematem dyskusyjnym i dzielą-

cym Polako w. wskazuje to na ciągłą potrzebę prowadzenia monito-

ringu postaw w tym zakresie, jak tez  podejmowania stałej debaty 

publicznej mającej na celu poszerzenie wiedzy i s wiadomos ci karno-

prawnej obywateli. 
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