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SAMOOBRONA 

 

SELF-DEFENSE 

 

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu technikami samoobrony, 

autor proponuje techniki walki wręcz, które mogą być przydatne w różnych 

sytuacjach zagrożenia.  

Współczesny człowiek, bywa narażony na różne akty fizycznej agresji. 

Duża ilość zdarzeń napaści na funkcjonariuszy w służbie i poza służbą, powoduje 

znaczne zainteresowanie technikami samoobrony. Nie jest istotne, jakich technik  

samoobrony użyjemy w sytuacjach zagrożenia. Tak samo przyda się znajomość 

techniki Krav Magi, judo, karate, jiu-jitsu czy innych. 

Autor jako wieloletni wykładowca i kierownik zakładu technik interwencji i 

szkolenia strzeleckiego, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w  

Kaliszu, nauczał, że „technika nie musi być piękna, technika musi być skuteczna”. 

Podczas wykonywania technik samoobrony, należy pamiętać: „technika 

musi być zawsze adekwatna do zagrożenia”. Chodzi o to, by nie przekroczyć 

obrony koniecznej. Techniki, które proponowane są poniżej, są skuteczne i łatwe do 

opanowania, niezależnie od płci.  

Oczywistym jest, że obszerność technik samoobrony jest tak ogromna, iż 

prezentowane przykłady stanowią jedynie niewielki wycinek możliwych do 

zastosowania sposobów, w sytuacjach zagrożenia. Techniki wybrane do 

niniejszego opracowania, są stosunkowo mało skomplikowane w wykonaniu, a 

przede wszystkim szybko można je przyswoić.  

Ćwiczenie technik samoobrony (niezależnie od zagrożenia, w jakim 

każdy może się znaleźć), przekłada się pozytywnie na wzrost sprawności ogólnej.  

Należy pamiętać, iż w warunkach sali sportowej przed ćwiczeniami z 

partnerem, niezbędne jest przeprowadzenie ogólnorozwojowej rozgrzewki – ze 

względu na potencjalne zagrożenie kontuzjami. 

W sytuacjach zagrożenia agresją fizyczną w jednostce penitencjarnej lub 

poza jednostką, nie ma czasu na rozgrzewkę, technikę trzeba wykonać szybko i 

zdecydowanie. 
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Zagrożenie przed duszeniem 

Atak poprzez duszenie jest zagrożeniem życia. W sytuacji zagrożenia, 

należy jak najszybciej się uwolnić. Można tu wykorzystać kopnięcia, dźwignie, 

uderzenia, rzuty lub techniki podcięć. 

 
Ryc. 1. Atak – napastnik wykonuje duszenie dwoma rękoma 

Wariant 1. 

 
Ryc. 2. Obrona – cofniecie się krok do tyłu, z jednoczesnym zbiciem rąk napastnika z góry 
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Wariant 2. 

 
Ryc. 3. Obrona – cofniecie się krok do tyłu, z jednoczesnym zbiciem rąk napastnika z dołu 

 

 
Ryc. 4. Obrona- wykonanie kopnięcia w krocze lub w brzuch napastnika 

 

Obrona przed uchwytem za ubranie jednorącz 

Chwyt za ubranie, jest zazwyczaj wstępem do ataku właściwego. 

Napastnik może pchnąć, uderzyć, rzucić, uderzyć głową w twarz lub wciągnąć do 

najbliższego pomieszczenia. Należy zdecydowanie, szybko uwolnić się poprzez  

wykonanie: dźwigni, uderzenia, kopnięcia, podcięcia lub rzutu.  
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Ryc. 5. Atak – napastnik chwycił prawą ręką za ubranie 

 

 
Ryc. 6. Obrona – prawą ręką chwytamy za łokieć lub ubranie napastnika  i skręcamy 

dynamicznie do wewnątrz. 
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Ryc. 7. Obrona – lewą dłoń kładziemy u podstawy nosa przeciwnika 

 

 
Ryc. 8. Obrona – jednocześnie wykonujemy dynamicznie ruch prawą ręką do wewnątrz,                   

a lewą ręką  działamy na podstawę nosa 
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Ryc. 9. Obrona – kładziemy napastnika na podłożu 

 

Obrona przed uderzeniem pięścią 

Uderzenia pięścią należą do najczęstszych form ataku i są trudne do 

przewidzenia. W sytuacji, kiedy mamy możliwość przewidzenia ataku pięścią, 

przyjmujemy postawę półfrontalną z uniesionymi rękoma (najlepiej postawa 

bokserska). Atak pięścią może być wykonany jako atak pojedynczy, lub jako seria 

ciosów. Obronę wykonujemy poprzez zasłony i bloki. Przy słabych umiejętnościach 

osoby która się broni, staramy się trzymać dystans. Osoby doświadczone wykonują 

blok, skracają dystans i wyprowadzają kontratak. 

Wariant 1. 

 
Ryc. 10. Atak – napastnik uderza pięścią z boku 
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Ryc. 11. Obrona – skracamy dystans w kierunku napastnika 

 

 
Ryc. 12. Obrona – prawym łokciem uderzamy w twarz agresora 
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Ryc. 13. Obrona – uderzamy kolanem w krocze lub w brzuch 

 

 
Ryc. 14. Obrona – skręcamy biodra do wewnątrz 
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Wariant 2. 

 
Ryc. 15. Obrona – wykonujemy dynamiczne uderzenie kolanem 

 

 
Ryc. 16. Atak – napastnik uderza pięścią z boku 
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Ryc. 17. Obrona – skracamy dystans w kierunku napastnika i jednocześnie kładziemy 

dynamicznie dłoń na twarzy napastnika 

 

 
Ryc. 18. Obrona – wykonujemy dłonią ucisk na nos i kierujemy ciało napastnika w kierunku 

podłoża 
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Ryc. 19. Obrona – kładziemy napastnika na podłożu 

 

 

Obrona przed podchwytem z tyłu 

Podchwyt z tyłu pod rękoma, jest zazwyczaj wstępem do ataku 

właściwego. Napastnik może nas przewrócić lub trzymać. Należy zdecydowanie i 

jak najszybciej się uwolnić. 

 

      
Ryc. 20. Atak – napastnik wykonał       Ryc. 21. Obrona – gwałtownie unosimy ręce 

              podchwyt pod rękami napastnika         w górę kierując w stronę głowy  
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Ryc. 22. Obrona – chwytamy dłońmi      Ryc. 23. Obrona – trzymając za uszy, 

              napastnika za uszy, skręcamy         skręcamy ciało napastnika  

              jego ciało w kierunku podłoża                          w kierunku podłoża 

 

 
Ryc. 24. Obrona – dynamicznie kładziemy napastnika na ziemi 

 

Obrona przed zagrożeniem atakiem ostrym narzędziem (noża) 

Atak nożem zaliczany jest do ataków zagrażających zdrowiu i życiu. 

Obrona jest trudna i niebezpieczna. Ciosy nożem (niebezpiecznym narzędziem), 

mogą być wykonane różnymi sposobami z góry, z dołu, z boku, na odlew i jako 

zakładnik. Wielu doświadczonych instruktorów uważa, że dobrym momentem do 

obrony jest sytuacja, gdy napastnik sięga po nóż lub wykonuje atak. 

Najlepszą metodą obrony przed atakiem nożem, jest wielokrotne 

ćwiczenie z partnerem technik obronnych. 
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W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, przy słabych umiejętnościach w 

walce wręcz, możemy wykorzystać do samoobrony przedmioty znajdujące się „pod 

ręką” np.: krzesło, stolik, czajnik, szczotkę do sprzątania, kubeł na śmieci itd. 

 

 
Ryc. 25. Atak – napastnik atakuje nożem z dołu 

 

 
Ryc. 26. Obrona – dynamicznie wykonujemy zbicie ręki z nożem, na zewnątrz 
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Ryc. 27. Obrona – dynamiczne uderzenie pięścią w podbródek lub nos napastnika 

 

 
Ryc. 28. Obrona – szybkie kopnięcie w brzuch lub w krocze napastnika 

 

 

 

 

 

 

 


