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CATHOLIC PEDAGOGICS
Od redakcji / From The Editorial Office
Drodzy Czytelnicy,
Tak już bywa, że numer drugi z danego roku zamyka także rok kalendarzowy. Trudno jest w kilku słowach
dokonać podsumowania także w wymiarze redakcyjnym. Jednak nie można się tylko zatrzymać nad wymiarem
publicystycznym, bowiem życie kreśli
wiele scenariuszy o których należy pamiętać, a czasem przypomnieć. Mam
tu na uwadze nie scenariusze osobiste,
bowiem każdy z nas mógłby zapewne
takich wiele przywołać, lecz mam na
uwadze wydarzenia, które były – jeśli
nie w wymiarze ogólno kościelnym czy
międzynarodowym – to przynajmniej
lokalnym.
Zakończył się Rok Wiary. Ojciec Święty Franciszek podczas uroczystej Mszy
świętej na Placu św. Piotra m.in. powiedział: „Zachęcił do refleksji nad drogami
własnego życia. „Dziś wszyscy możemy
pomyśleć o historii naszego życia, o naszej drodze. Każdy z nas ma swoją historię. Każdy z nas ma także swoje błędy,
swoje grzechy, swoje chwile szczęśliwe
i ciemne. Dobrze jeśli pomyślimy dzisiaj
o naszej historii i spojrzymy na Jezusa,
mówiąc z serca i wiele razy, ale z serca,
w milczeniu, każdy z nas: „Wspomnij na
mnie o Panie, teraz gdy jesteś w swoim Królestwie! Jezu, wspomnij na mnie,
bo chcę stać się dobrym, dobrą, ale nie

6

mam sił, nie potrafię. jestem grzesznikiem! Ale wspomnij na mnie, o Jezu,
możesz na mnie wspomnieć, bo jesteś
w centrum, bo jesteś właśnie w swoim Królestwie”. Wspaniale! Uczyńmy
to dziś wszyscy, każdy w swoim sercu,
wiele razy. „Wspomnij na mnie o Panie,
który jesteś w centrum, który jesteś
w swoim Królestwie” - mówił Franciszek.
W drugim półroczu bieżącego roku
odbyły się też Światowe Dni Młodzieży
odbyły się 23-28 lipca 2013 r. w brazylijskim Rio de Janeiro. Papież Franciszek - zgodnie ze słowami Jezusa
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
które były hasłem spotkania - zachęcał
młodych do odważnego pójścia za głosem wiary i niesienia jej na wszystkie
krańce świata. Stałym i wielokrotnie
powtarzanym przesłaniem papieskim
- towarzyszącym tegorocznym Światowym Dniom Młodzieży - był nieustanny
apel o Kościół otwarty, dynamiczny, wychodzący „na peryferie”: ku wszystkim
ludziom zagubionym i potrzebującym.
Ze statystyk organizatorów wynika, że
w kończących się 28. ŚDM uczestniczyło
ok. 3 mln młodych ludzi ze 180 krajów
świata. Najwięcej młodzieży pochodziło z Brazylii, Argentyny, USA, Chile,
Włoch, Wenezueli, Francji, Paragwaju,
Peru, Meksyku. Polaków było ok. 2 tys.

PEDAGOGIKA KATOLICKA
W czasie kończenia składu redakcyjnego czasopisma ukazał się ważny dokument Papieża Franciszka. Nie sposób
nie wspomnieć o tak ważnym dokumencie jakim jest Adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium – O głoszeniu
Ewangelii w dzisiejszym świecie. Najnowszy dokument to tekst wyjątkowy,
o charakterze bardzo osobistym, a jednocześnie natchniony głęboką wiarą.
Adhortacja zawiera programowe założenia jego pontyfikatu oraz wizję Kościoła i współczesnego świata, omawia
najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi Kościół w XXI wieku.
Z nieco innych wydarzeń warto odnotować rozpętaną dyskusję medialną na
temat pedofilii w Kościele. Wiele środowisk antykościelnych podjęło próbę
zdyskredytowania autorytetu Kościoła, kapłaństwa, ukazując wyłonione
sprzed lat lub do końca nie sprawdzone
historie dotyczące pedofilii w Kościele.
Przy tej okazji przemilczano owe zjawisko w innych grupach społecznych, zawodowych. Nie bez znaczenia więc temat ten stał się również przedmiotem
refleksji biskupów polskich na jednej
z Konferencji Episkopatu Polski. Opracowano specjalny dokument, który stać
się wzorem dla innych grup społecznych, jeśli chodzi o działania prewencyjne w zakresie pedofilii. W tym też
duchu Katedra Pedagogiki Katolickiej
nie bacząc na dyskusję prasową, zorganizowała w dniu 05 listopada 2013
roku specjalną Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Pedagogia
prewencji: dzieci, młodzież, rodzina”.
Przedmiotem rozważań, jak wynika
z samego tytułu, była dyskusja dotycząca szeroko pojętej prewencji w zakresie

wychowania młodego pokolenia, w tym
także od strony pedofilii.
Kolejnym punktem godnym odnotowania w tym czasie była na szeroką
skalę rozwinięta dyskusja na temat
gender. Wiele środowisk ateistycznych,
lewicowych, często wrogich Kościołowi
zaczęło uprawiać niemal atak ze swoimi poglądami na środowiska kościelne,. Rozpoczęła się swego rodzaju batalia o legalizację związków partnerskich.
Obecny rząd realizując lewicowe postulaty partii i środowisk liberalno - lewicowych oraz ogólnoeuropejskich i światowych tendencji redukcjonistycznych,
wpisuje się w ten postmodernistyczny
nurt ustanawiania nowego porządku
świata. Warto podjąć, zdroworozsądkową i przytomną refleksję, czy należy
wprowadzać takie zmiany. Absurd genderyzacji społeczeństw polega na tym,
że zamiast walczyć z patologią, prezentuje się ją jako alternatywę wobec zachowań heteroseksualnych. Najbardziej
zaś niebezpieczne jest to, że dziś rewolucja ta jest prowadzona przez elity
władzy pod hasłem „gender mainstreaming”. Jednym z postulatów ideologii
gender są prawa reprodukcyjne. Traktują one aborcję jako „prawo człowieka”.
Gender także postuluje przymusową
edukację seksualną dzieci i młodzieży.
Taka edukacja jest wymierzona bezpośrednio w rodzinę i instytucję małżeństwa.
Niniejszy numer półrocznika zawiera
wiele ciekawych rozważań dotyczących
kwestii wychowawczych, edukacyjnych, formacyjnych. Oprócz artykułów
poświęconych głównie sprawom pedagogicznym, zawarte zostały teksty
z nauczania papieskiego, Ojców Kościo-
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ła oraz kalendarium obrazujące działalność naukową Katedry Pedagogiki Katolickiej. Poszczególne działy zawierają
wiele ciekawych i dość oryginalnych
tekstów, które stanowią novum w spojrzeniu na wiele ważnych i codziennych
kwestii rodziny, edukacji, szkolnictwa,
zagrożeń, aspektów prawnych itp. Ponadto czasopismo zawiera recenzje wybranych publikacji książkowych, które
znalazły się w ostatnim czasie na rynku
polskim. Zapewne ożywiającym tekstem są wywiady, które poruszają aktualne zagadnienia.
Zjawisko to winno stać się inspiracją do
bardziej zdecydowanych działań obronnych młodego pokolenia i rodzin, przed
wciąż rodzącymi się nowymi patologiami bądź odradzającymi się określonych
kierunków myślowych, filozoficznych,
dla których patologia stanowi normę życia codziennego. A winniśmy doskonale

sobie uzmysławiać, że każde działanie
wychowawcze wyrasta z określonej koncepcji człowieka i jest uzależnione od
przyjmowanego stosunku do człowieka.
Podejmowanie wszelkich działań z ludźmi wymaga jeśli nie przyjęcia, to przynajmniej przemyślenia osobowej koncepcji
człowieka, jednostkowych i społecznych
konsekwencji jej promowania lub odrzucenia, sensu i konsekwencji bycia autorytetem moralnym.
Ponieważ niniejszy numer ukazuje
się w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Wszystkim naszym
Drogim Czytelnikom i Współpracownikom, życzymy wiele błogosławieństwa Bożego. Niech czas ten stanie się
inspiracją do podejmowania kolejnych
szlachetnych działań na rzecz Ojczyzny,
polskiej rodziny i wychowania młodego
pokolenia.
Ks. Jan Zimny

Uczestnicy konferencji: Ojcostwo: powołanie czy zadanie?
(Stalowa Wola, 11.12.2013r.)
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Młodzież musi mieć warunki duchowe
1
i materialne
Ojc iec Św ięt y Franc iszek
Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec,
Mario - imigrant włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. Początkowo Jorge miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku,
jednak wkrótce, w 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San
Miguel koło Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio de la Immaculada w Santa Fe (studia
humanistyczne i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia
kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach
funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii,
członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny
(1973-1979). Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku
został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27
czerwca 1992. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011
był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa
dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

Pani Prezydent!, Szanowni Przedstawiciele władz, Bracia i Przyjaciele!
Bóg w swojej miłującej opatrzności
zechciał, aby pierwsza zagraniczna podróż mojego pontyfikatu zawiodła mnie
z powrotem do ukochanej Ameryki Łacińskiej, konkretnie do Brazylii – kraju,
który szczyci się mocnymi więzami ze
Stolicą Apostolską oraz swymi głębokimi uczuciami wiary i przyjaźni, które
łączyły ją zawsze w sposób szczególny
z Następcą Piotra. Dziękuję za tę Bożą
życzliwość.
Dowiedziałem się, że aby dotrzeć do
narodu brazylijskiego, trzeba wejść
przez bramę jego wielkiego serca.
Niech mi więc będzie wolno w tej chwili delikatnie zapukać do tych drzwi.
Proszę o pozwolenie, by wejść i spędzić
ten tydzień z wami. Nie mam złota ani
1

srebra, ale przynoszę to, co dostałem
najcenniejszego: Jezusa Chrystusa!
Przybywam w Jego Imię, aby ożywić
płomień braterskiej miłości, który pali
się w każdym sercu i pragnę, aby do
was wszystkich i do każdego oddzielnie dotarło moje pozdrowienie: „Pokój
Chrystusa niech będzie z wami!”.
Z szacunkiem pozdrawiam panią prezydent i dostojnych członków rządu.
Dziękuję za wielkoduszne przyjęcie i za
słowa, którymi zechciała wyrazić radość Brazylijczyków z mojej obecności
w ich kraju. Pozdrawiam również pana
gubernatora tego stanu, który łaskawie
nas gości w Pałacu Rządowym, burmistrza Rio de Janeiro, jak również członków korpusu dyplomatycznego akredy-

Przemówienie papieża Franciszka w podczas uroczystości powitalnej w ogrodach pałacu gu-

bernatorskiego w Rio de Janeiro
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towanego przy rządzie brazylijskim, innych obecnych tu przedstawicieli władz
oraz tych wszystkich, dzięki którym ta
wizyta stała się rzeczywistością.
Serdeczne słowa pragnę skierować
do moich braci biskupów, na których
spoczywa zadanie przewodzenia Bożej owczarni w tym ogromnym kraju,
a także do ich umiłowanych Kościołów
partykularnych. Przez tę wizytę pragnę kontynuować misję duszpasterską
Biskupa Rzymu, która polega na umacnianiu braci w wierze w Chrystusa, dodawaniu im otuchy w składaniu świadectwa o motywach nadziei, którą On
budzi i zachęcaniu ich, by wszystkim
ofiarowywali niewyczerpane bogactwa
Jego miłości.
Jak wiadomo, główny powód mojej
obecności w Brazylii wykracza poza jej
granice. Przybyłem bowiem z okazji
Światowego Dnia Młodzieży. Przyjechałem, by spotkać młodych, przybyłych
z całego świata, których przyciągnęły
otwarte ramiona Chrystusa Odkupiciela. Chcą oni znaleźć schronienie w Jego
uścisku, właśnie przy Jego sercu, raz
jeszcze usłyszeć Jego jasne i mocne
wezwanie: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody”.
Ci młodzi ludzie pochodzą z różnych
kontynentów, mówią różnymi językami, są przedstawicielami różnych kultur, a jednak znajdują w Chrystusie
odpowiedzi na swe najbardziej wzniosłe i wspólne dążenia, mogą zaspokoić
głód czystej prawdy i prawdziwej miłości, które ich jednoczą ponad wszelką
różnorodnością.
Chrystus zapewnia im przestrzeń,
wiedząc, że nie ma mocniejszej siły niż
ta, która wyzwala się z serca młodych,
gdy są zawładnięci przez doświadcze-
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nie przyjaźni z Nim. Chrystus ufa młodzieży i powierza jej przyszłość swojej
misji: „Idźcie i nauczajcie”; wychodźcie
poza granice tego, co po ludzku możliwe i twórzcie świat braterski. Ale także ludzie młodzi ufają Chrystusowi:
nie boją się powierzyć Jemu jedynego
życia, jakie mają, bo wiedzą, że nie doznają zawodu.
Rozpoczynając tę moją wizytę w Brazylii, jestem w pełni świadomy, że
zwracając się do młodych, mówię także
do ich rodzin, do ich wspólnot kościelnych i narodowych, do społeczeństw,
w których żyją, do ludzi, od których
w znacznej mierze zależy przyszłość
tych nowych pokoleń.
Jest u was rzeczą powszechną, że rodzice mówią: „Dzieci są źrenicą naszego oka”. Jakże piękny jest ten wyraz
brazylijskiej mądrości, która stosuje
w odniesieniu do ludzi młodych obraz
źrenicy oka, okna, przez które wpada
w nas światło, dając nam cud widzenia!
Co by się z nami stało, gdybyśmy nie
dbali o nasze oczy? Jak moglibyśmy iść
naprzód? Pragnę, aby w ciągu tego tygodnia każdy z nas zastanawiał się nad
tym prowokującym pytaniem.
Uwaga! Młodzież jest oknem, przez
które przychodzi na świat przyszłość.
Jest oknem, a więc stawia przed nami
wielkie wyzwania. Nasze pokolenie stanie na wysokości obietnicy, która jest
w każdym młodym człowieku, gdy będzie umiało zapewnić mu przestrzeń.
To znaczy: zatroszczyć się o warunki
materialne i duchowe dla pełnego rozwoju; dać mu mocne fundamenty, na
których będzie mógł budować życie;
zagwarantować mu bezpieczeństwo
i oświatę, aby stawał się tym, kim może
być; przekazać mu trwałe wartości, dla
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których warto żyć; zapewnić nadprzyrodzony horyzont dla jego pragnienia
autentycznego szczęścia i jego kreatywności w tworzeniu dobra; przekazać mu dziedzictwo świata na miarę
ludzkiego życia; rozbudzić jego najlepszy potencjał, aby sam tworzył własną
przyszłość i był współodpowiedzialny
za los wszystkich. Z takim nastawieniem antycypujemy dziś przyszłość,
jaka przychodzi przez okno, którym
jest młodzież.
Kończąc, proszę wszystkich o łaskawą uwagę i – jeśli to możliwe – o empatię niezbędną do nawiązania dialogu

między przyjaciółmi. W tej chwili ramiona Papieża otwierają się, aby objąć
cały naród brazylijski, w jego złożonym
bogactwie ludzkim, kulturowym i religijnym. Od Amazonii do pampy, od regionów suchych do Pantanal, od małych
wiosek aż do metropolii niech nikt nie
czuje się wykluczony z miłości Papieża. Pojutrze, jeśli Bóg pozwoli, pragnę
modlić się za was wszystkich u Matki
Bożej z Aparecidy, prosząc Ją o macierzyńską opiekę nad waszymi domami
i rodzinami. Już teraz wszystkich was
błogosławię. Dziękuję za powitanie!

Uczestnicy konferencji: Samotność: rzeczywistość czy fikcja?
(Stalowa Wola, 20.11.2013r.)
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FROM THE CHURCH TEACHING
1

„Dobrze, że tu jesteśmy”

Ojc iec Św ięt y Franc iszek
Młodzi Przyjaciele!
„Dobrze, że tu jesteśmy” – zawołał Piotr
na widok Pana Jezusa przemienionego,
w chwale. Czy my również możemy wypowiedzieć te słowa? Myślę, że tak, bo dzisiaj
wszystkim nam jest dobrze być tutaj razem, zgromadzonym wokół Jezusa! To On
nas przyjmuje i jest obecny pośród nas tutaj, w Rio. W Ewangelii słyszeliśmy też słowa Boga Ojca: „To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie!” (Łk 9, 35). Jeśli więc z jednej strony przyjmuje nas Jezus, to z drugiej
strony również my chcemy Go przyjąć,
wsłuchać się w Jego słowa, ponieważ właśnie wtedy, gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, Wcielone Słowo, Duch Święty nas
przemienia, oświetla drogę przyszłości
i sprawia, że rosną w nas skrzydła nadziei,
byśmy przemierzali drogę z radością (por.
enc. Lumen fidei, 7).
Ale co możemy zrobić? „Bota fé – dodaj
wiary”. Krzyż Światowego Dnia Młodzieży
głosił te słowa w czasie całego swego pielgrzymowania po Brazylii. „Dodaj wiary”
– co to znaczy? Kiedy przygotowuje się dobrą potrawę i okazuje się, że brakuje soli, to
„dodaje się” soli; jeśli brakuje oleju, to „dodajemy” oleju... „Dodać” to znaczy umieścić, dolać. Droga młodzieży, tak jest także
w naszym życiu; jeśli chcemy, aby miało
ono naprawdę sens i było pełne, jak sami
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tego pragniecie i na co zasługujecie, to mówię każdemu i każdej z was: „dodaj wiary”, a życie nabierze nowego smaku, życie
będzie miało busolę, wskazującą kierunek;
„dodaj nadziei”, a każdy twój dzień będzie
oświecony i twój horyzont nie będzie już
ciemny, lecz pełen światła; „dodaj miłości”,
a twoje życie będzie jak dom zbudowany
na skale, twoje podążanie będzie radosne,
bo spotkasz wielu przyjaciół, którzy idą
wraz z tobą. Dodaj wiary, dodaj nadziei,
dodaj miłości! Wszyscy razem: „dodaj wiary”, „dodaj nadziei”, „dodaj miłości”.
Ale kto może dać nam to wszystko?
W Ewangelii słyszymy odpowiedź: Chrystus. „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. Jezus daje nam Boga i nas prowadzi do Boga, z Nim całe nasze życie się
przemienia, odnawia się i możemy patrzeć
na rzeczywistość nowymi oczami, z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami (por. encyklika Lumen fidei, 18). Dlatego dziś mówię
każdemu z was z mocą: „dodaj Chrystusa”
do swojego życia, a znajdziesz przyjaciela, któremu zawsze możesz ufać; „dodaj
Chrystusa” a zobaczysz, że rosną skrzydła
nadziei, pozwalającej przemierzać drogę
przyszłości; „dodaj Chrystusa”, a twoje
życie będzie pełne Jego miłości, będzie
życiem owocnym. Bo wszyscy pragniemy

Papieskie przemówienie podczas Liturgii Słowa Święta Powitania XXVIII Światowego Dnia Mło-

dzieży na plaży Copacabana, 25.07.2013
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życia owocnego, życia, które wybrzmiewa
w życiu innych!
Dziś byłoby dobrze, abyśmy wszyscy
szczerze zapytali samych siebie: w kim
pokładamy ufność? W nas samych, w rzeczach czy w Jezusie? Wszyscy mamy często
pokusę, aby stawiać siebie w centrum, aby
sądzić, że jesteśmy osią świata, aby wierzyć, że my sami budujemy swoje życie albo by myśleć, że będzie ono szczęśliwe, jeśli
będziemy posiadali rzeczy, mieli pieniądze
czy władzę. Ale wszyscy wiemy, że tak nie
jest! Oczywiście posiadanie, pieniądze,
władza mogą dać chwilę upojenia, złudzenie, że jest się szczęśliwym, ale w ostateczności to one nas posiadają, pobudzają nas
do tego, aby posiadać coraz więcej, by nigdy
nie być zaspokojonymi. I zostajemy „napełnieni”, ale nie nakarmieni, a to smutne
widzieć młodzież „napełnioną”, ale słabą.
Młodzież musi być mocna, karmić się swoją wiarą a nie napełniać się innymi rzeczami! „Dodaj Chrystusa” do swojego życia,
w Nim złóż swoją ufność, a nigdy się nie
zawiedziesz! Widzicie, drodzy przyjaciele,
wiara w naszym życiu dokonuje rewolucji,
którą moglibyśmy nazwać kopernikańską:
usuwa nas z centrum i umieszcza w centrum Boga. Wiara zanurza nas w Jego miłości, która daje nam bezpieczeństwo, siłę
i nadzieję. Pozornie wydaje się, że niczego nie zmienia, ale w najgłębszej istocie
nas samych zmienia wszystko. Kiedy jest
Bóg, w W naszym sercu panuje pokój, łagodność, czułość, odwaga, pogoda ducha
i radość, które są owocami Ducha Świętego (por. Ga 5, 22), wówczas a nasze życie
się przemienia, odnawia się nasz sposób
myślenia i działania, staje się sposobem
myślenia i działania Jezusa, Boga. Drodzy
przyjaciele, wiara jest rewolucyjna i dzisiaj
pytam ciebie: jesteś gotowy, jesteś gotowa

wejść w tę rewolucyjną falę wiary? Tylko
wtedy, gdy wejdziesz w tę falę, twoje młode życie nabierze sensu i tylko wtedy będzie owocne!
Drogi młodzieńcze, droga dziewczyno, „dodaj Chrystusa” do swego życia.
W tych dniach On czeka na ciebie: słuchaj
Go uważnie, a Jego obecność rozpali twoje
serce. „Dodaj Chrystusa”: On ciebie przyjmuje w sakramencie przebaczenia, swoim
miłosierdziem leczy wszystkie rany grzechu. Nie bój się prosić Boga o przebaczenie,
bo On nigdy nie przestaje nam przebaczać,
jak miłujący nas ojciec. Bóg jest czystym
miłosierdziem! „Dodaj Chrystusa”, On na
ciebie czeka również w Eucharystii, sakramencie Jego obecności, Jego ofiary miłości, i czeka także w człowieczeństwie
wielu ludzi młodych, którzy cię wzbogacą
swoją przyjaźnią, dodadzą ci otuchy swoim świadectwem wiary, nauczą cię języka
miłości, dobroci, służby. Także ty, drogi
młodzieńcze, droga dziewczyno, możesz
być radosnym świadkiem Jego miłości, odważnym świadkiem Jego Ewangelii, aby
wnosić w ten świat trochę światła. Pozwól
Jezusowi się kochać. On jest przyjacielem,
który nie zawodzi.
„Dobrze, że tu jesteśmy”, że dodajemy
Chrystusa do naszego życia, dodajemy
wiarę, nadzieję, miłość, które On nam daje. Drodzy przyjaciele, podczas tej uroczystości przyjęliśmy wizerunek Matki Bożej
z Aparecidy. Wraz z Maryją! Prośmy Ją,
aby nauczyła nas naśladować Jezusa, aby
nauczyła nas być uczniami i misjonarzami. Podobnie jak Ona, chcemy powiedzieć
„tak” Bogu. Prośmy Jej matczyne serce,
by wstawiało się za nami, aby nasze serca były gotowe kochać Jezusa i uczyły Go
kochać. Drodzy młodzi, Jezus na nas czeka.
Jezus na nas liczy! Amen.
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Mobbing jako problem pedagogiczny

K s . prof. dr hab. Jan Zimny – K UL S t a l o wa W o l a
Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W l.1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990
licencjat z teologii zaś w r. 1991 doktorat z katechetyki na KUL a następnie studia z pedagogiki. W r. 2005
doktorat a w 2006 r. habilitacja z pedagogiki. W r. 2010 tytuł profesora z pedagogiki. Obecnie profesor nauk
humanistycznych z zakresu pedagogiki katolickiej. Wykładowca w wielu jednostkach uczelnianych w kraju
i za granicą. Organizator ośrodka młodzieżowego, wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji naukowych, kursów i szkoleń. W l. 2007-2008 prodziekan WZNoS KUL, w l. 2009-2010 dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacji
Filii KUL w Stalowej Woli. W l. 1999-2010 Dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Autor wielu monografii i publikacji zbiorowych, artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą. Ekspert MEN
ds. awansu zawodowego nauczycieli. Redaktor naczelny „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”,
„Katolikus Pedagógia”. Promotor wielu prac naukowych, w tym kilku doktoratów. Prezes Oddziału Polskiego
Towarzystwa Teologicznego w Sandomierzu, Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Sandomierzu
oraz Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich w Rużomberku na Słowacji. Współzałożyciel Międzynarodowego Zespołu Badawczego Pedagogów Katolickich Myśli Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Wstęp
Mobbing jest to rodzaj przemocy psychicznej, stosowanej przez jedną lub kilka
osób przeciwko przeważnie jednej, rzadziej
przeciwko grupie osób. Jest to ciągłe wywieranie na pracowniku psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy w pracy
nie tylko przez przełożonego, ale i czasem
także przez współpracowników. Najogólniej
mobbing to długotrwałe dręczenie i molestowanie moralne mające na celu poniżenie
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu. Również
zaczepianie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi, to bezpodstawny rodzaj terroru
psychicznego. Są to działania o charakterze
nadużyć, które przejawiające się w formie
zachowań, słów, aktów, gestów czy pism
mogących godzić w osobowość, godność
czy integralność fizyczną lub psychiczną
osoby, stanowiące groźbę dla jej zatrudnienia lub pogarszające atmosferę w pracy. Jed-
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nak nie wszystkie zachowania, które mogą
wydawać się negatywne zawsze są mobbingiem. W praktyce zdarzają się sytuacje,
w których pracownicy niewłaściwie interpretują zjawisko mobbingu. Już na wstępie
należy podkreślić, że mobbing występuje
wówczas, gdy proces przemocy i nękania
psychicznego pracownika trwa nie krócej
niż sześć miesięcy, stosowany jest systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu, godzi
w godność i osobowość człowieka, narusza
integralność psychiczną i fizyczną.
1. Pojęcia, rodzaje i taktyki mobbingu
Termin mobbing pochodzi od angielskiego czasownika mob i oznacza „szarpać”,
„atakować”, „źle się obchodzić”, „oblegać”.
Natomiast jako rzeczownik mob oznacza
tłum, zgraję, motłoch. Pochodzenie tego
terminu może wskazywać na to, iż zjawisko
ma miejsce w grupie, i że nie do końca jasne są tu metody i formy jego stosowania1.

W. Stelmach, Ciemne strony kierowania, Warszawa 2005, s. 148

ARTYKUŁY
W znaczeniu pojęcia mobbing mamy do
czynienia ze zorganizowaną agresją, często zdarza się, że ofiara spotyka się z agresją wielu osób2. W potocznym rozumieniu
mobbing to dokuczanie, nękanie, straszenie
lub poniżanie jednej osoby lub osób przez
inną, zajmującą wyższe miejsce w hierarchii
służbowej lub przez współpracowników.
W literaturze przedmiotu, przynajmniej na
razie, autorzy różnią się w opisie zjawiska
mobbingu, w tym i jego definiowaniu. Termin rozumiany jest jako trwające w czasie
prześladowanie jednostki przez inna osobę
lub grupę osób w celu jej destrukcji lub wyeliminowania z grupy, zespołu3.
Słowo mobbing po raz pierwszy zostało
użyte w połowie ubiegłego stulecia przez
austriackiego etologa Konrada Lorenza – posłużyło mu do opisania sytuacji atakowania
pojedynczego osobnika przez grupę zwierząt danego gatunku4. Pojęcie mobbingu
odnoszące się do agresywnych zachowań
wśród ludzi wprowadził Peter Heinemann,
który w 1972 r. opublikował książkę na temat
przemocy grupowej wśród dzieci5. Następnie
w latach osiemdziesiątych szwedzki lekarz
i psycholog, ekspert z dziedziny mobbingu
Heinz Leymann zauważył podobne zachowania u osób dorosłych, w miejscu pracy6.
Termin mobbing ma także swoje określenia w wielu innych językach. I tak na
przykład w Anglii używane jest sformułowanie „bulling” pochodzące od słowa bully
oznaczające brutalne obchodzenie się czy
też dręczenie. W Stanach Zjednoczonych
2

funkcjonuje sformułowanie „harassment”
a oznacza „molestowanie, definiowane jako
powtarzalne i uporczywe ataki jednej osoby wobec drugiej, aby ja niepokoić, drażnić,
frustrować, prowokować”. Sformułowanie
„whistleblowers” określa osobę, która zdradza jakiś spisek, bije na alarm i w skutek
ujawnienia informacji zostaje narażona na
prześladowania wobec przełożonego lub
współpracowników. Innymi określeniem
powiązanym ze słowem mobbing jest
szwedzkie pojęcie „victimization at work”
czyli „gnębienie w miejscu pracy”, czy też
jest japońskie słowo „ijime” oznaczające
molestowanie,. W Francji oraz Belgii używane jest określenie „harcelement moral”
oznaczające „gnębienie psychiczne”7.
Nie ma jednej i jednolitej definicji mobbingu, ponieważ zjawisko to jest bardzo trudne
do wyrażenia ze względu na zakres działania i występowania. Pochodzenie tego terminu może wskazywać na to, iż zjawisko to
ma miejsce w grupie, i że nie do końca jasne
są metody i formy jego stosowania. Mobbing nie wątpliwie ma wiele wymiarów i to
utrudnia jego określenie oraz walkę z nim.
Często trudno jest też uchwycić granicę
między zdecydowanym dyscyplinowaniem
pracowników a mobbingiem8. Mobbing jest
psychologiczną agresją, zazwyczaj obejmuje grupę mobberów, czyli osób atakujących, niż pojedyncze osoby. Jest związany
z długotrwałym stresem, wywołuje konflikt
w połączeniu z silnym nękaniem pracowników. Złe zachowanie, krzyczenie, absurdal-

K. Zajdel, Mobbing, jego postacie i profilaktyka, [w]: E. Kowal (red.), Opieka zdrowotna nad pracu-

jącymi, wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy, Zielona Góra 2006, s. 237.
3

M. Budgol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa 2007, s. 78.

4

J. Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania, Warszawa 2011, s.15.

5

P. Chomczyński, Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej, Łódź 2008, s. 68.

6

M. Łajko, Psychospołeczne uwarunkowania mobbingu na rynku pracy, [w:] L. Golińska i B. Dudek

(red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź 2008, s. 72.
7

Tamże.

8

Stelmach, dz. cyt., s.148-149.

15

ARTICLES
ne postępowanie, rozprowadzanie plotek
i pogłosek nie zawsze są zachowaniami
oznaczającymi mobbing. Jeżeli jednak będą
one w celowy sposób powtarzane i ukierunkowane na zniszczenie, poniżenie godności
jednostki to można je już przypisać do tego,
co nazywamy mobbingiem9.
W literaturze można spotkać kilka bliskoznacznych pojęć używanych przez autorów, które mają „wspólny mianownik” i są
formami prześladowania w miejscu pracy,
prześladują współpracownicy i proces ten
doprowadza do poważnych, społecznych,
psychicznych i psychosomatycznych konsekwencji. I tak na przykład Marie-France Hirigoyen stosuje sformułowanie „molestowanie w miejscu pracy”, przez które rozumie
wszelkie działania o charakterze nadużyć,
które przejawiające się w formie zachowań,
słów, aktów, gestów czy pism, mogących
godzić w osobowość, godność czy integralność fizyczną lub psychiczną osoby, stanowiąc groźbę dla jej zatrudnienia lub wpływając na pogorszenie atmosfery w pracy.
W literaturze polskiej istotę mobbingu określa się następującymi pojęciami: dręczenie,
gnębienie, nękanie czy szykanowanie10.
2. Przyczyny mobbingu
i charakterystyka mobberów
oraz osób mobbingowanych
U podstaw mobbingu leży zawsze konflikt.
Mobbing zazwyczaj ma miejsce w organizacjach, w których kierownictwo stara się nie
dostrzegać konfliktów i przyjmuje strategię wycofującą lub wręcz przeciwnie, staje
się jedną ze stron konfliktu i bierze czynny
udział w prześladowaniach pracowników11.
Pod pojęciem konfliktu rozumie się wszelkie
zderzenie sprzecznych dążeń zbiorowych
9
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lub indywidualnych prowadzące bądź do
ich uzgodnienia, bądź do unicestwienia jednego z tych dążeń. Do zaistnienia konfliktu
wystarczy też przekonanie stron o istnieniu
takiej sprzeczności i o tym, że zaspokojenie
aspiracji jednej ze stron konfliktu może się
odbywać jedynie kosztem drugiej. W przypadku konfliktu, strony mają znaczący stopień kontroli nad rozwojem wydarzeń. Przy
takim układzie sił strony są pewne, że niezależnie, która z nich wygra, druga ze stron
nie straci wszystkiego. Dzieje się tak nawet
jeśli konflikt dotyczy układu przełożonypodwładny. Konflikt trwa zazwyczaj krótko zaś obie strony są zainteresowane jego
rozwiązaniem. Konflikt mądrze zarządzany
może być zjawiskiem konstruktywnym,
motywującym do dalszych działań, wpływającym korzystnie na rozwój jednostki
organizacyjnej. W przypadku mobbingu
przyczyn konfliktu zaczyna się upatrywać
nie w sprzeczności dążeń czy interesów ale
w określonej osobie. Przestaje być możliwe
rozwiązanie takiego konfliktu na drodze negocjacji, uzgadniania dążeń. Jedna ze stron
–ofiara -to osoba słabsza, będąca w relacji
zależności, podległości w stosunku do prześladowcy. Osoba poddana mobbingowi nie
ma możliwości obronienia się przed nim.
Zjawisko przestaje istnieć w momencie
ustania relacji zależności a więc w chwili odejścia osoby nękanej z miejsca pracy.
Mobbing trwa długo, narasta z czasem, zaś
prześladowania nasilając się wywierają destrukcyjny wpływ na psychikę i osobowość.
Mobbing ma jeden cel, a jest nim poniżenie,
odarcie z godności i wyeliminowanie ofiary
z zajmowanej przez nią pozycji12.
Wśród przyczyn sprzyjających występowaniu mobbingu można wyróżnić przyczy-
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ny społeczne, cechy zarządzającego organizacją oraz szczególną pozycję społeczną
ofiary mobbingu. Do przyczyn społecznych
sprzyjających występowaniu mobbingu
wymienia się bezrobocie, stałe zagrożenie
utraty pracy. Dużą niepewność utrzymania
pracy stwarza także rodzaj umowy jaka
otrzymuje pracownik, czyli zatrudnienie na
czas określony, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Daje mu to wtedy poczucie
niepewności, brak stabilności i bezpieczeństwa13. Kolejna z przyczyn występowania
zjawiska jest też zmniejszające się znaczenie związków zawodowych i postępujący
proces indywidualizacji stosunków pracy
we współczesnej gospodarce rynkowej. Niejednokrotnie też za „zewnętrzne” przyczyny mobbingu uważa się również takie czynniki społeczne jak: wzrost przestępczości,
zubożenia społeczne, obniżenie poziomu
nauczania i wychowania czy też migracje14.
Przyczyny występowania mobbingu zależą bardzo często od osobowości ludzi,
a także od struktury i organizacji pracy
firmy. Niewłaściwa organizacja, niekompetencja oraz błędy w zarządzaniu prowadzą
do nieporozumień oraz zepsucia stosunków
międzyludzkich. Polega ona na pozbawieniu człowieka podmiotowości, możliwości
rozwoju oraz traktowaniu go w sposób
instrumentalny. Źródłem nieprawidłowych
relacji może być stworzenie i utrzymanie
przez pracodawcę atmosfery ciągłego strachu i zagrożenia, powodujące nawarstwianie się wielu problemów, których rozwiązanie staje się niezwykle trudne. Przyczynami
wpływającymi na wystąpienie mobbingu
mogą być zatem błędy organizacyjne takie
jak: tolerancja przez pracodawcę niekompetencji w zarządzaniu, pozorne zmiany re-

organizacyjne i strukturalne związane z likwidacją stanowisk, brak umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów przez
zwierzchników oraz kierowania zespołami
ludzkimi, czy też tolerancja na prowokowanie i podsycanie konfliktów15.
Mobbing stanowi przykład poważnej dysharmonii w miejscu pracy i wpływa negatywnie na jej wyniki. Działa negatywnie nie
tylko na prześladowane jednostki, ale pośrednio również na wyniki przedsiębiorstwa.
Powoduje redukcję produktywności i zysku,
słabe wykonawstwo, niekorzystne relacje interpersonalne wśród załogi. Następuje utrata
respektu dla kadry kierowniczej, wzrost nieobecności pracowników, wysoką rotację kadr
jak i również niszczy reputację firmy16.
Choć działania mobbingowe mogą dotknąć każdego pracownika, to na podstawie
analizy konkretnych przypadków molestowania psychicznego można wyróżnić kilka
grup, które częściej niż inne są narażane na
zachowania destrukcyjne. Są to tak zwane
grupy wysokiego ryzyka. Do takich grup należą: osoby samotne, młodzi pracownicy, na
niekorzyść młodych pracowników, jest brak
doświadczenia zawodowego. Inną grupę
wysokiego ryzyka tworzą osoby w wieku
przedemerytalnym, zwykle są to pracownicy po pięćdziesiątce. Kolejną grupę wysokiego ryzyka stanowią osoby, które różnią pod jakimś względem od pozostałych.
Grupę wysokiego ryzyka stanowią kobiety.
W szczególności samotne, mieszkające z rodzicami, rozwiedzione, same wychowujące
dzieci, będące w ciąży, nieposiadające wysokich kwalifikacji, silne psychicznie, niepoddające się terrorowi moralnemu, odrzucające propozycje seksualne kolegów i stroniące
od towarzystwa innych kobiet, zatrudnio-

13

Łajko, dz. cyt., s. 77.

14

H. Szewczyk, Mobbing w miejscu pracy, zagadnienia prawne, Warszawa 2012, s. 22.

15

Tamże, s. 23.

16

A. Jachnis, Psychologia organizacji - kluczowe zagadnienia, Warszawa 2008, s. 213-214.

17

ARTICLES
nych w firmie. Łatwym celem mobberów
są również osoby niezaradne, które nie potrafią się bronić, ale zamykają się w sobie
i w samotności znoszą kolejne upokorzenia.
Osoby mobbowane mogą należeć do kilku
grup ryzyka jednocześnie. Zadaniem specjalistów do spraw personelu powinno być
zatem obserwowanie pracowników i przychodzenie im z pomocą, zanim działania destrukcyjne przybiorą formę mobbingu17.
Ze względu na cechy osobowości sporządzono charakterystyki osób mobbingowanych i ich prześladowców, tzw. mobberów.
Wyróżnia się dwie grupy osób prześladowanych. Pierwsza grupa to osoby ambitne
i kreatywne , wybijające się ponad przeciętność, mające wysokie kwalifikacje zawodowe i perspektywy zdobycia kariery. Osoby
takie stanowią zagrożenie dla innych. Drugą grupę osób prześladowanych stanowią
osoby mało asertywne, posiadające niską
samoocenę, słabe kwalifikacje oraz niepotrafiący się przeciwstawić przełożonemu18.
Ofiarami mobbingu padają najczęściej
ludzie pracowici, twórczy, zdolni, o cechach
perfekcjonisty, które łatwo zyskują przewagę merytoryczną nad szefem. Przełożony
może odczuwać zagrożenie wobec takiej
osoby i zaczyna reagować nienawiścią lub
agresją. Jednocześnie ofiary mobbingu często są nadwrażliwe na krytykę, delikatne,
podatne na psychiczne zranienie i niepewne swojej wartości. Starają się pracować jak
najlepiej, pragną uzyskać uznanie i akceptację w oczach przełożonego stając się w ten
sposób od niego zależni. Sytuacja taka może
być wykorzystana przez przełożonego, pracownikowi mającemu niską samoocenę łatwo wmówić, że jest nieudolny lub też zrzu17

cać na niego winny. Ofiara odczuwa wtedy
przykry dysonans między przekonaniem
o dobrze wykonanej pracy, a niską oceną
przełożonego. Wówczas bardzo łatwo popełnia błędy, co zostaje wykorzystane przez
przełożonego w celu potwierdzenia negatywnej opinii o pracowniku19.
Charakteryzując wizerunek mobbera,
czyli osoby stosującej wobec innych mobbing można o niej powiedzieć iż, najczęściej jest osobą wykształconą, dość młodą
na stosunkowo wysokim jak na swój wiek
stanowisku. Posiada nieadekwatne, bardzo
wysokie mniemanie o sobie. Jest przekonany o własnej bardzo wysokiej wartości,
wyolbrzymia swoje zdolności, możliwości,
umiejętności oraz wiedzę. Na uwagi reaguje wściekłością albo złością. Oczekuje, że
wszystkie jego decyzje i działania uzyskają
bezwzględną aprobatę. Posiada nasilone cechy egocentryzmu i autorytarności, nie toleruje sprzeciwu, który traktuje jako uderzenie we własne poczucie wartości i godności,
a nie odmienne zdanie innej osoby w spornej kwestii. Pracownik, który sprzeciwia się
jego zdaniu staje się jego wrogiem. Sam nie
ma zaufania do nikogo. Dąży do zniszczenia
zaufania między swoimi podwładnymi, wywołuje przekonanie, że posiada od niektórych pracowników szczególne informacje,
co powoduje narastanie atmosfery wzajemnej nieufności, szczególnej ostrożności, zazdrości, zawiści i destrukcji20.
Osoby stosujące mobbing są osobami,
u których napięcie powstałe z powodu np.
restrukturyzacji firmy i obawę o swoją pozycję zawodową, rozładowuje się przez
zachowania prześladowcze wobec niej zależnej lub emocjonalnie słabej. Osoby te
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przeceniają swoje umiejętności i zdolności,
reagują zimną obojętnością lub wściekłością na krytykę ze strony innych, a osoby
krytykujące taktuję jak swoich wrogów.
Często też nowych pracowników traktują
jak wrogów i konkurencję21.
Częstą przyczyną występowania zjawiska mobbingu są czynniki osobiste. Ludźmi kieruje zawiść, zazdrość, chciwość, nieżyczliwość, czy też niekompetencja. Duży
wpływ na zachowania mobbingowe mają
cechy osobowościowe prześladowców, którzy chcą górować nad innymi, jak i też i ich
ofiar, czyli osób nie umiejących sprzeciwić
się swojemu oprawcy. Mobbing powoduje
negatywne skutki zdrowotne, psychiczne
dla ofiary. Ma również negatywny wpływ
na funkcjonownie firmy i należy zapobiegać
jego występowaniu.
3. Skutki oraz prewencja wobec
zjawiska mobbingu
Mobbing stanowi przykład poważnej
dysharmoni w miejscu pracy. Działa negatywnie nie tylko na jednostkę, ale także na
przedsiębiorstwo. Mobbing powoduje redukcję produktywności, słabe wykonastwo
wykonywanej pracy co wiąże się z mniejszym zyskiem finansowym pracodawcy. Pogarszają się również negatywnie stosunki
interpersonalne wśród załogi. Następuje
utrata respektu do kadry zarządzającej,
zwiększa się wzrost nieobecności pracowników w pracy. Zjawisko mobbingu niszczy
reputacje firm , widoczna jest też szybsza
rotacja kadr22.
Mary Hirigoyen w książce Molestowanie
w pracy wyróżniła cztery kategorie działań
mobbowych, które są najczęściej stosowane
przez przełożonych wobec podwładnych:
21
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1. Naruszenie warunków pracy: pozbawienie ofiary autonomii,
- blokowanie dostępu do informacji potrzebnych do wykonania zadania,
- zabieranie narzędzi niezbędnych do wykonania zadania,
- systematyczne podważanie wszelkich
decyzji,
- nieuzasadnione odbieranie pracownikowi premii,
- zmuszanie pracownika do nieuzasadnionego zostawania po godzinach,
- niesprawiedliwe lub przesadne krytykowanie jego decyzji.
Naruszenie warunków pracy polega na
negowaniu wykonywanych przez pracownika zadań jak i sposobie ich realizacji czy
też obarczaniu go zadaniami przerastającymi jego kompetencje i obowiązki. W przypadku tym celem jest pchnięcie ofiary do
popełnienia błędu, co w konsekwencji
powoduje, ze ofiara udowodnienia swoją
niekompetencję. Jeśli działania są subtelne
ofiara może nie zorientować się z zagrożenia jakie jest kierowane przeciwko niemu23.
2. Izolowanie i odmowa komunikacji:- nie
pozwala się ofierze rozmawiać z innymi,
- zabrania się jej kolegom rozmawiać
z nią,
- umieszcza się ją w oddaleniu od innych,
- ignoruje się jej obecność.
Formy tej przemocy sprawiają, że ofiara
czuje się niepotrzebna, odtrącona, odsunięta od grupy, nie ma się do kogo zwrócić
o pomoc. Pracownikowi zostają odbierane
ważne zadania a przydziela mu się zadania
łatwe, niewspółmierne do pełnionej funkcj.
W ten sposób blokuje się mu możliwość
rozwoju i wykazania się oraz spełnienia
ambicji24.
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3. Naruszenie godności to:
- pogardliwe epitety, gesty wobec ofiary,
- rozpuszczanie plotek o ofierze,
- krytykowanie jego życia prywatnego,
- przydzielanie jej upokarzających zajęć,
- kpiny.
W przypadku tym sytuacja w jakiej znajduje się ofiara zauważalna jest przez innych
pracowników, lecz ofiara za zaistniałą sytuację obwinia siebie, nie może znaleźć innego uzasadnienia, że jest traktowana w tak
perwersyjny sposób25.
4. Przemoc fizyczna, moralna, seksualna:
- grożenie ofierze przemocą,
- napastowanie fizyczne ofiary,
- molestowanie seksualne ofiary.
Charakter tych działań jest celowy, zmierzający do eliminacji jakiejś osoby ze środowiska, to podważenie autorytetu i szkalowanie opinii. Jest to efekt niekompetencji
przełożonych oraz błędów w zarządzaniu,
które stwarzają niszczenie pozytywnych
stosunków międzyludzkich. Człowiek traktowany jest w sposób instrumentalny, zostaje pozbawiony podmiotowości, tożsamości, możliwości rozwoju. Praca w takich
warunkach powoduje u człowieka poczucie
niższości, niepewności, wątpliwości, apatię,
frustrację, silny stres oraz nie potrafi dokonać oceny rzeczywistości26. Forma tej przemocy ujawnia się, gdy molestowanie jest
już zaawansowane i zauważalne również
przez innych współpracowników27.
Również do jednej z postaci mobbingu
możemy zakwalifikować molestowanie
seksualne w miejscu pracy, oznacza ono
bowiem instrumentalne i przedmiotowe
traktowanie pracownika, połączone z przymusem psychicznym bądź fizycznym. Jest
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to zachowanie o podłożu seksualnym naruszające godność osoby molestowanej
lub wywołujące atmosferę zastraszenia,
upokorzenia bądź wrogości. Zachowania
o cechach molestowania seksualnego mogą
przybierać różne formy, takie jak: zniewagi
i obelgi, niestosowne uwagi na temat wyglądu, wieku, sytuacji rodzinnej, lubieżne
spojrzenia, dotykanie, głaskanie, czy innego
rodzaju pieszczoty lub gesty o charakterze
seksualnym28.
H. Leymann, dopatrzył się 45 cech (kryteriów) ułatwiających rozpoznanie zjawiska
mobbingu w miejscu pracy. Organizacje zajmujące się wspieraniem i pomocą ofiarom
uznały, że dla rozpoznania mobbingu wymienione poniżej zjawiska nękania i prześladowania psychicznego występować muszą przez co najmniej pół roku i pojawiać
się systematycznie przynajmniej raz w tygodniu29.
1. Oddziaływania zaburzając możliwości
komunikowania. Zaliczamy do nich: ograniczenie możliwości wypowiadania się,
stale przerywanie wypowiedzi, reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym
wymyślaniem lub pomstowaniem, ciągłe
krytykowanie wykonywanej pracy, ciągłe
krytykowanie życia prywatnego, napastowanie przez telefon, ustne groźby i pogróżki, groźby na piśmie, ograniczanie
kontaktu przez poniżające, upokarzające
gesty i spojrzenia, różnego rodzaju aluzje,
bez wyrażania się.
2. Oddziaływanie zaburzające stosunki społeczne. Cechy tego oddziaływania to: unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą, nie dawanie możliwości odezwania
się, w pomieszczeniu, gdzie ofiara pra-
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cuje, przesadzanie na miejsce z dala od
kolegów, zabranianie kolegom rozmów
z ofiarą, traktowanie jak powietrze.
3. Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór. Do działań tych zaliczmy: mówienie za plecami danej osoby, rozsiewanie
plotek, podejmowanie prób ośmieszania,
sugerowanie choroby psychicznej, kierowanie na badania psychiatryczne, wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa,
parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszania osoby,
atakowanie politycznych albo religijnych
przekonań, żarty i prześmiewanie życia
prywatnego, wyśmiewanie narodowości,
zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy, kwestionowanie podejmowanych decyzji, wołanie na
ofiarę używając sprośnych przezwisk lub
innych mających ją poniżyć wyrażeń, zaloty lub słowne propozycje seksualne.
4. Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej to: nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania,
odbieranie prac zadanych przydzielanie
zlecanie wykonania prac bezsensownych,
dawanie zadań poniżej umiejętności ofiary, zarzucanie wciąż nowymi pracami do
wykonania, polecenia wykonania obraźliwych dla ofiary zadań, dawanie zadań
przerastających możliwości i kompetencje ofiary w celu jej zdyskredytowania.
5. Działania mające szkodliwy wpływ na
zdrowie ofiary: zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia ofiary,
grożenie przemocą fizyczną, stosowanie
niewielkiej przemocy fizycznej, znęcanie
się fizyczne, przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia poszkodowanemu, wyrządzanie szkód psychicz-

nych w miejscu zamieszkania lub miejscu
pracy, działania o podłożu seksualnym30.
Ofiarami mobbingu padają najczęściej
ludzie pracowici, twórczy, zdolni, o cechach
perfekcjonisty, które łatwo zyskują przewagę merytoryczną nad szefem. Przełożony
może odczuwać zagrożenie wobec takiej
osoby i zaczyna reagować nienawiścią lub
agresją. Jednocześnie ofiary mobbingu często są nadwrażliwe na krytykę, delikatne,
podatne na psychiczne zranienie i niepewne swojej wartości. Starają się pracować jak
najlepiej, pragną uzyskać uznanie i akceptację w oczach przełożonego stając się w ten
sposób od niego zależni. Sytuacja taka może
być wykorzystana przez przełożonego, pracownikowi mającemu niską samoocenę łatwo wmówić, że jest nieudolny lub też zrzucać na niego winny. Ofiara odczuwa wtedy
przykry dysonans między przekonaniem
o dobrze wykonanej pracy, a niską oceną
przełożonego. Wówczas bardzo łatwo popełnia błędy, co zostaje wykorzystane przez
przełożonego w celu potwierdzenia negatywnej opinii o pracowniku31.
W wyniku mobbingu ofiara odczuwa skutki, które można podzielić na psychologiczne,
psychiczne, społeczne i ekonomiczne. Zaburzenia psychiczne jakie mobbing powoduje
w sferze psychicznej ofiary określa się mianem potraumatycznych stanów lękowych
PTSD (General Post Traumatic Stress Disorder) i ogólnych zaburzeń lękowych GAD (General Ankiety Disorder). W rozpoznawaniu
kryteriów zaburzeń psychicznych występuje oficjalnie POST. Charakteryzuje się objawami takimi jak: kłopoty porozumiewania
się, łatwe wpadanie w złość lub strach, niska
samoocena. Objawy te często są ukrywane
przez ofiary, wówczas narasta w nich przekonanie niezrozumienia zaistniałej sytuacji

29

W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Toruń 2007, s. 243-245.

30

Tamże.

31

Urbańska, dz. cyt.
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przez innych ludzi. Konsultacje ze specjalistą zazwyczaj kończą się diagnozą urojeń
psychicznych powstałych u ofiary samoistnie, natomiast dla postawienia pełniejszej
diagnozy sięga się po opinię środowiskową,
co tylko potwierdza założoną wcześniej opinie. Osoba chora psychicznie uważa swoje
urojenia ze rzeczywistość i jest przekonana,
że jest zdrowa, natomiast ofiara mobbingu
ma wrażenie, że coś złego dzieje się z jej
psychiką, ale potrafi to krytyczne ocenić.
Dalszy przebieg zaburzeń ofiary mobbingu
przebiega różnie, jeśli osoba taka zostanie
odsunięta od prześladowców powraca powoli do zdrowia, zaś nie kontynuowanie
odpowiedniej terapii pogłębia u niej chorobę psychiczną32.
Do skutków psychologicznych zaliczamy
zniekształcenie proporcji siebie jako jednostki wartościowej, zdolnej do podejmowania różnych zadań życiowych i zawodowych. Ofiara mobbungy traci pozytywny
obraz siebie i własnych możliwości. Przez
ośmieszenie, upokorzenia i ciągłe poniżania traci swoja godność. Zostaje obniżona
samoocena co sprawia, że osoba mobbingowana zaczyna obwiniać siebie za zaistniałą sytuację. Działania takie stają się wtedy
zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi atakami na poczucie własnej wartości.
W człowieku tworzy się świadomość odpowiedzialności za doznaną krzywdę oraz
poczucie niedowartościowania, co sprawia,
ze odbudowanie obrazu samego siebie jest
bardzo trudne.
Kolejnym skutkiem objawów psychologicznych jest zniekształcenie zdolności
nawiązywania i podtrzymywania relacji
międzyludzkich. Każda forma mobbingu redukuje lub niszczy zdolność nawiązywania
i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, które są głównym mechanizmem
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Zajdel, dz. cyt., s. 238.

33

Rode, dz. cyt., s. 59-60.

wpływającym na poczucie własnej wartości, zaufania i bezpieczeństwa.
Psychologicznym objawem jest również
zniekształcenie percepcji człowieka. Terror
psychologiczny jakiemu poddana jest ofiara mobbingu sprawia, że osoba taka może
wyzwolić w sobie przekonanie, że świat jest
wrogi, czasem tylko neutralny, ale nigdy nie
jest odbierany jako przyjazny. Człowiek zniekształca odbiór rzeczywistości, zamyka się
w sobie, izoluje od innych. Może się zdarzyć,
że będzie reagować agresją lub złością.
Objaw zaburzenia sfery emocjonalnej
i degradacji systemu odporności psychicznej to następny skutek psychologiczny
stosowania mobbingu. Charakteryzuje się
depresją, poczuciem bezradności, wzmożonego niepokoju, rozpaczy i chorób psychicznych. Często dochodzi do tego wściekłość,
występuje agresja z powodu braku środków
zaradczych i możliwości przeciwstawienia
się zaistniałej sytuacji.
Do skutków społecznych stosowania
mobbingu zaliczamy izolację społeczną
ofiary, dobrowolne bezrobocie, stygmatyzację oraz nieprzystosowanie społeczne.
Konsekwencje ekonomiczne mobbingu to
spadek wydajności pracy, wzrost kosztów
wynagrodzenia pracownika, jaki ponosi firma. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie
a niema zleconej konkretnej pracy do wykonania lub wykonuje ją niedokładnie, korzysta z długich zwolnień lekarskich33.
Psycholog Robert J. Edelman opisuje przemoc psychiczną w miejscu pracy jako „nękanie w miejscu pracy”. Wyróżnia on cztery
zasadnicze skutki nękania: reakcję emocjonalną, trudności interpersonalne, choroby
fizyczne oraz postawę wobec pracy.
Reakcja interpersonalna prowadzi do powstania negatywnych uczuć oraz emocji.
Towarzyszą tym emocją: gniew, lęk, bezrad-
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ność, depresja, poczucie winy. Przemoc psychiczna prowadzi do trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z innymi ludźmi.
Ofiary molestowania seksualnego mają
problemy małżeńskie. Nękanie prowadzi do
stresu, który jest przyczyną wielu chorób
somatycznych, takich jak: bóle głowy, brzucha, problemy skórne, bezsenność.
Nadmierny stres jest szkodliwy i działa
negatywnie na cztery podstawowe układy
organizmu.
- układ sercowe naczyniowy: nadciśnienie, choroba niedokrwienia serca, zawał,
udar
- układ pokarmowy: wrzody żołądka i dwunastnicy, zaparcia.
- układ nerwowy: depresje, nerwice lękowe, zaburzenia snu.
- układ immunologiczny: alergie, choroby
infekcyjne i nowotworowe.
Przemoc w miejscu pracy wpływa także
na efektywność wykonywanej pracy, pracownicy zwalniają się sami lub są zwalniani, przebywają na długich zwolnieniach
lekarskich, przechodzą na wcześniejszą
emeryturę34. Mobbingowi należy zapobiegać, gdyż ponosi on zbyt duże negatywne
konsekwencje. W wyniku mobbingu ofiara odczuwa skutki, które można podzielić
na psychologiczne, psychiczne, społeczne
i ekonomiczne. Skutki są negatywne zarówno dla ofiary jak i dla firmy więc należy
zdecydowanie przeciwdziałać temu zjawisku. Firmy powinny stosować programy antymobbingowe oraz szkolić pracowników.
Pracownicy powinni również wiedzieć jakie
aspekty prawne ich chronią w razie wystąpienia zjawiska mobbingu.
Ku zakończeniu
Zjawisko mobbingu pociąga za sobą wiele niepożądanych skutków, które można
34

Jędrejek, dz. cyt., s. 57-58.

rozpatrywać w skali indywidualnej, organizacyjnej i społecznej. W skali indywidualnej przemoc w miejscu pracy destrukcyjnie
wpływa na zdrowie osoby prześladowanej.
W skali organizacji mobbing stwarza nieprzyjazną atmosferę w środowisku pracy,
powoduje pogorszenie stosunków międzyludzkich i obniżenie motywacji do pracy. Ma
bezpośredni wpływ na efektywność, konkurencyjność i rozwój organizacji. W skali
społecznej przemoc psychiczna oznacza
duże koszty z tytułu leczenia, rehabilitacji
i świadczeń związanych z przejściem na
rentę lub wcześniejszą emeryturę osoby,
która została ofiarą działań mobbingowych.
Mając na uwadze wymienione skutki działań mobbingowych, w interesie jednostki,
organizacji i społeczeństwa powinno być
dążenie do eliminacji przemocy psychicznej
nie tylko w miejscu pracy.
Streszczenie
Działania i zachowania cechujące mobbing mogą mieć różnorodny charakter,
a wspólnym mianownikiem dla nich jest
to, że naruszają one zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje oraz mają za cel
szkodzenie ofierze. Ich skutkiem jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. Lobbing jest wielkim wyzwaniem
dla pedagogów, psychologów, prawników
i wielu innych profesji zawodowych. Zapewne należy prowadzić refleksję nad tym
zjawiskiem i podejmować szeroko pojęte
działania prewencyjne w tym zakresie.
Summary
Mobbing as a pedagogical problem
Actions and behaviors with mobbing
can be varied in nature, and the common
denominator for them is that they violate
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the rules of social conduct and decency and
have the objective of harming the victim.
Their effect is to humiliation or ridicule, or
eliminating the isolation of workers. Lobbying is a great challenge for educators, psychologists, lawyers and many other professions. Probably you need to lead a reflection
on this phenomenon and take the broad
preventive efforts in this regard.
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Uniosceptyczna koncepcja
patriotyzmu „Fides et Ratio”
(Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go)
Dr Marek Mariusz Tytko – UJ K raków
Ur. 1967, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2007, mgr historii sztuki – UJ, 1992, pracownik Biblioteki Jagiellońskiej (1991-1994 i od 2009-), pracownik Archiwum UJ (1994-2009), nauczyciel
akademicki (asystent) Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP im. KEN w Krakowie
(1997-1998), wykładowca wychowania patriotycznego w Instytucie Historii UJ (konwersatorium z wychowania patriotycznego dla nauczycieli historii, 2010-), jako pracownik UJ oddelegowany na stałe
do Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie (2009-). Członek wielu
organizacji, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, autor haseł do Powszechnej Encyklopedii Filozofii (wyd. Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, t. 9, Lublin 2009) i Encyklopedii Katolickiej (t. 12 i 14, TN KUL,
Lublin 2008 i 2010), stażysta naukowy w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (2010), stypendysta Fundacji im. Lanckorońskich, dwukrotny stypendysta Austriackiego Instytutu Historycznego w Rzymie.

Temat wskazany w tytule nie doczekał się
dotąd jakiegokolwiek opracowania. Istniejący od lat 90. XX w. w Krakowie Klub „Fides
et Ratio”, mający m. in. za zadanie edukację
społeczności w zakresie narodowym i katolickim nie ma swojej literatury przedmiotu.
Także narodowo-katolickie koncepcje teoretyków ww. Klubu w osobach Stanisława
Papieża i Piotra Döerre’go zasłużonych dla
polskiej społeczności przez masowo kolportowane publikacje, nie doczekały się dotąd
jakiegokolwiek ujęcia w literaturze przedmiotu. Niniejsze studium próbuje — jako
pierwsze tego typu opracowanie — ww.
lukę badawczą częściowo wypełnić. Klub
„Fides et Ratio” w Krakowie jest miejscem
1

dyskusji, wykładów, kreowania opinii publicznej, eksplikacji nowych rozwiązań dla
Polski, popularyzacji idei obrony Narodu
Polskiego, Kościoła Rzymskokatolickiego,
obrony narodowego dobra kultury polskiej
i polskich dóbr naturalnych.
Współzałożycielem Klubu „Fides et Ratio” jest Stanisław Papież (ur. 1965), magister apologetyki, absolwent Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie1, polityk
Stronnictwa Narodowego, działacz Ligi
Polskich Rodzin, krakowski poseł na Sejm
III RP, jak dotąd, dwukrotnie wybrany do
Parlamentu z list Ligi Polskich Rodzin,
zasiadający w polskim Sejmie w latach
2001-2005 i 2006-20072, autor szeregu

Akademia Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie od 2000 r. została przemianowana na Uniwersytet

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).
2

Stanisław Papież w skróconej kadencji Sejmu 2005-2007 był drugi na liście LPR pod względem ilości

zdobytych głosów w Krakowie, nie wszedł jednak do Sejmu w 2005 r. z uwagi na podział miejsc manadatowych wg ordynacji proporcjonalnej. Stanisław Papież wszedł natomiast do Sejmu RP w 2006 r., tj.
objął mandat poselski w miejsce posła Marka Kotlinowskiego z LPR, który oddał manadat poselski, tj.
zrzekł się manadatu posła, po wybraniu go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w 2006 r., ponieważ
w myśl prawa nie można łączyć jednocześnie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego i manadatu
poselskiego na Sejm RP. Sejm kadencji 2005-2009 został rozwiązany w 2007 r., dlatego druga kadencja
posła Stanisława Papieża była tak krótka, trwała niespełna jeden rok.
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publikacji o charakterze patriotycznym,
katolicko-narodowym3, apologetycznym,
edukacyjnym4, znawca filozofii św. Tomasza z Akwinu, założyciel oświatowej
Wszechnicy Narodowej w Krakowie oraz
internetowej Telewizji Polonitas. Piotr
Döerre z kolei m. in. pełnił funkcje radnego Miasta Krakowa, wybrany z list LPR,
związany z krakowskim Klubem „Fides et
Ratio”, jest współpracownikiem Stanisława Papieża.
Ww. dwaj politycy Klubu „Fides et Ratio”, skupiającego w swoim kręgu środowisko katolicko-narodowe wierne
Romanowi Dmowskiemu5 i koncepcjom
Narodowej Demokracji, są współautorami informacyjnej publikacji edukacyjnej,
którą po części poniżej przedstawiono
i poddano analizie, posługując się metodą
historiograficzną („analiza dokumentu”).
3

Skupiono się na istotnych dla patriotyzmu
kwestiach państwa, narodu i suwerenności, pomijając szereg innych zagadnień
współwystępujących w ich koncepcji.
Krakowski Klub „Fides et Ratio” w ramach akcji o nazwie: „»Zawsze Polska«
Kampania antyunijna” przygotował aż
w dwóch różnych wersjach6 książkę autorstwa ww. P. Döerre’go i S. Papieża pt.
101 powodów, dla których Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej (2002,
dodruk 2003), wydaną później w Krakowie w postaci okrojonej w formie o połowę krótszej broszury (2003) pt. Unia?
Nie, dziękuję! 101 powodów, dla których
Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej (wersja skrócona)7. Publikacja
ta jest najpełniejszym (jak dotąd w literaturze przedmiotu), systematycznym
zestawem racjonalnych argumentów na

Papież Stanisław, Zapiski niepoprawnego politycznie widza (wybór publicystyki), Inicjatywa wydawnicza A.

M. D. G. [Ad Maiorem Dei Gloriam], Klub Stowarzyszenie „Fides et Ratio”, Kraków 2005, s. 36; Papież
Stanisław, Poseł Stanisław Papież. Oświadczenia poselskie, Inicjatywa wydawnicza A. M. D. G. [Ad Maiorem
Dei Gloriam], Kraków 2007, b. n. s. [s. 38]; Gondek Aleksandra, Kopf Irena, Majkrzak Henryk, ks. dr, Papież Stanisław, Robaczewski Arkadiusz, O naprawę polskiej szkoły, wybór i redakcja: Irena Kopf, Stanisław
Papież, wyd. Klub Fides et Ratio, Liga Polskich Rodzin, Inicjatywa Wydawnicza A. M. D. G. [Ad Maiorem
Dei Gloriam], Kraków 2005, s. 50, seria: „Zeszyty Edukacyjne”, nr 1.
4

Papież Stanisław, O edukacji w trzecim tysiącleciu, [w:] Gondek Aleksandra, Kopf Irena, Majkrzak Henryk,

ks. dr, Papież Stanisław, Robaczewski Arkadiusz, O naprawę polskiej szkoły, wybór i redakcja: Irena Kopf,
Stanisław Papież, wyd. Klub Fides et Ratio, Liga Polskich Rodzin, Inicjatywa Wydawnicza A. M. D. G. [Ad
Maiorem Dei Gloriam], Kraków 2005, s. 9-15, seria: „Zeszyty Edukacyjne”, nr 1.
5

Na temat teoretyków narodowych i literatury przedmiotu — patrz m. in.: R. Polak, Dmowski Roman,

[w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 609611, bibliogr., R. Dmowski, Nasz patriotyzm, Kraków 1893; R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów
1904, K. Stępień, Doboszyński Adam Władysław, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 611-614, bibliogr.; Bielecki Tadeusz, W szkole Dmowskiego. Szkice
i wspomnienia, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1968, s. 318, indeks.
6

Döerre Piotr, Papież Stanisław, 101 powodów dla których Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej,

wyd. 1 (dodruk), wyd. Klub „Fides et Ratio”, Kraków 2003, s. 96, przypisy; Döerre Piotr, Papież Stanisław,
Unia? Nie, dziękuję! 101 powodów, dla których Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej (wersja skrócona),
wyd. „Zawsze Polska”. Kampania Antyunijna, Kraków 2003, s. 48, przypisy.
7
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Döerre Piotr, Papież Stanisław, Unia? Nie, dziękuję! 101 powodów, dla których Polska nie powinna wchodzić

do Unii Europejskiej (wersja skrócona), wyd. „Zawsze Polska”. Kampania Antyunijna, [Klub „Fides et Ratio”],
Kraków 2003, s. 48.

ARTYKUŁY
rzecz niewstępowania Polski do Wspólnot Europejskich. Autorzy — w sposób
konsekwentny, logiczny, merytoryczny,
precyzyjny — przeprowadzili, punkt po
punkcie, metodą rozumowania zaczerpniętą z racjonalnego wykładu św. Tomasza z Akwinu, dyskusję argumentów
i kontrargumentów, a uczynili to w sposób prosty, jasny, przejrzysty, zrozumiały.
Ich analizy, obnażające ówczesne manipulacje medialne propagandy prounijnej
— miały na celu nie tylko demaskację
kłamstw, ale i dostarczenie prawdziwych,
rzetelnych informacji w celu patriotycznego edukowania społeczności Polek i Polaków, w intencji skłonienia czytelników
do wyciągnięcia logicznych i właściwych
konkluzji, aby nie głosować na „tak”, lecz
aby pójść i zagłosować na „nie” w referendum przedakcesyjnym w 2003 r.
O wysokiej jakości argumentacji merytorycznej zawartej w książce pt. 101
powodów, dla których Polska nie powinna
wchodzić do Unii Europejskiej może świadczyć ten fakt, że publikacja S. Papieża i P.
Döerre’ego poruszyła także zwolenników
wejścia Polski do Wspólnot Europejskich
czy do Unii Europejskiej, a zainspirowany
jej treścią euroentuzjasta, liberał, polityk
Platformy Obywatelskiej, poseł, lek. med.
Bogdan Klich, psychiatra, późniejszy mi8

nister obrony, napisał polemiczną „odpowiedź” Stanisławowi Papieżowi i Piotrowi Döerre’mu w postaci osobnej publikacji pod bliźniaczo podobnym tytułem:
101 powodów, dla których Polska powinna
wstąpić do Unii Europejskiej, informując
przy tym osobiście S. Papieża, że napisał tę „odpowiedź” á rebours w stosunku
do tez lub hipotez zaprezentowanych
w książce dwóch ww. autorów-polityków
z LPR8. Także z tego powodu tezy dwóch
krakowskich, katolickich narodowców
warte są omówienia w osobnym tekście,
aby zrozumieć toczony dyskurs nad przyszłością Polski.
Obrona człowieka, narodowych dóbr
kulturowych i naturalnych Polski w edukacyjnym programie katolickich eurosceptyków-narodowców z krakowskiego
Klubu „Fides et Ratio” była uskuteczniana
trojako: w formie książki, broszury i ulotek. Poniżej zaprezentowano tylko wybrane, choć jakże istotne zagadnienia, z racji
obszerności całego materiału źródłowego
i niemożności jego omówienia w całości,
bo przekraczałoby to ramy wprowadzającego artykułu. Z cytowanych dla dowodu
tekstów9 in extenso — odczytujemy określoną, realistyczną, chrześcijańską (katolicką) koncepcję narodową, traktowanie
narodu jako jedynego suwerena, instru-

Informacja o opublikowaniu przez Bogdana Klicha ww. broszury polemicznej pochodzi od Stanisława

Papieża. Publikacji o takim tytule nie znalazłem jednak zbiorach polskich bibliotek. W Bibliotce Jagiellońskiej
znajduje się natomiast książka pt. Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE - fakty i mity, [red. Paulina
Gas; autorzy: Bogdan Klich et al], Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2005, s. 151, bibliogr. przy niektórych rozdziałach. To są materiały z konferencji zorganizowanej 20 grudnia 2004 r. w Krakowie.
9

W niniejszym studium przyjęto zasadę, że cytaty źródłowe, pochodzące ze wszystkich tekstów ob-

cych, przytaczanych in ezxtenso, jeśli zostały skrócone, zostały zaopatrzone przez autora niniejszego artykułu w znak trzech kropek w okrągłym nawiasie: (...); natomiast wszelkie dopowiedzenia pochodzące
od autora niniejszego artykułu ujęto w klamry [nawiasy] kwadratowe: [ ], ale już bez osobnego dopisku
wewnątrz klamr, wewnątrz nawiasów kwadratowych, że wspomniane, krótkie dopiski są dodatkiem odautorskim do cytowanego tekstu źródłowego. Pogrubienia w cytatach pochodzą z cytowanych dokumentów źródłowych, o ile nie zaznaczono inaczej poprzez osobną informację w nawiasie kwadratowym o
treści wprowadzenia wtórnego pogrubienia, wytłuszczenia: „[podkreśl. — M. M. T.]”.
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mentalną koncepcję państwa służącego
narodowi (państwa podporządkowanego
narodowi, a nie na odwrót), obiektywną
i realistyczną koncepcję cywilizacji10 i religii, które — razem wzięte — stoją u podstaw filozofii autorów odnośnie do miejsca suwerennego narodu, niepodległego
państwa, narodowej racji stanu11, autonomicznego Kościoła w życiu i kulturze
polskiej. W gruncie rzeczy jednak nie chodzi o emocjonalno-sentymentalną obronę
owej narodowej koncepcji, lecz o merytoryczną, logiczną, rozumną obronę podstaw bytu narodowego jako takiego.
Jak stwierdzili to S. Papież i P. Döerre,
„Większość argumentów przeciw wejściu Polski do Unii Europejskiej została
sformułowana przez samych autorów
książki” 12, zatem jest to ich własna,
twórcza, autorska, oryginalna koncepcja, skoro to oni sami stworzyli podbu10

dowaną argumentami, systematyczną
teorię (czy raczej – usystematyzowaną
koncepcję) negatywną z zakresu politologii i kulturoznawstwa (opierając się na
określonym, Koneczniańskim rozumieniu teorii cywilizacji), wskazującą na racjonalne powody niewstępowania Polski
do struktur Wspólnot Europejskich czy
Unii Europejskiej. Mamy tu do czynienia
z regularnym wykładem racji i antyracji,
tez i antytez, przy czym zbija się ewentualne kontrargumenty oponentów —
konkretnymi argumentami merytorycznymi.
Można więc mówić o powstaniu dojrzałej, odpowiedzialnej, przemyślanej
w szczegółach koncepcji antyunijnej,
z gruntu republikańskiej, konserwatywnej, narodowej, przy czym jest to pozytywny nacjonalizm kulturowy, przez który przejawia się polski patriotyzm13, tj.

Na temat cywilizacji — patrz: P. Skrzydlewski, Cywilizacja, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2,

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 339-348, bibliogr.
11

‘Narodowa racja stanu’ — oznacza rację stanu narodu-suwerena. Terminu tego nie należy mylić z

terminem innym, tj. z ‘polityczną, państwową racją stanu’, np. z polską racją stanu, rozumianą jako rację
stanu państwa polskiego. Narodowa racja stanu istnieje zawsze, od początku do końca istnienia danego
narodu, natomiast państwowa racja stanu istnieje tylko wtedy, kiedy istnieje dane państwo. Np. w okresie zaborów w latach 1795-1918 nie istniała polska racja stanu, bo nie istniało suwerenne, niepodległe
państwo polskie, natomiast w tym samym okresie istniała narodowa racja stanu, tj. racja bytu narodu polskiego, który trwał i nadal trwa nieprzerwanie, miał ciągłość pokoleniową od X wieku po czasy obecne.
Państwowość polska nie ma ciągłości, ale narodowość polska ma ciągłość, dlatego narodowa racja stanu
jest terminem odrębnym, nadrzędnym wobec państwowej racji stanu. Państwo służy narodowi, a nie —
naród państwu. Ciąglość narodu powoduje, że nieciągłe struktury państowe muszą być podporządkowane narodowi z przczyn obiektywnych.
12

Döerre P., Papież S., Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże s. 3.

13

Na temat patriotyzmu i wychowania narodowo-patriotycznego — patrz np. Krystyna Chałas, Wy-

chowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, wyd.
Jedność, Lublin-Kielce 2006, s. 390; Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. 2, Naród, Ojczyzna, Patriotyzm, Państwo, Pokój, wyd. Jedność,
Lublin-Kielce 2006, s. 282; Por. Krystyna Chałas, Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła
II. Elementy teorii i praktyki, t. 3, Solidarność, Mądrość, Wspólnota, Wierność, Młodość, wyd. Jedność, LublinKielce 2006, s. 358. Na temat zagadnienia definicji patriotyzmu — patrz: P. Jaroszyński, Patriotyzm, [w:]
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Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10, Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009,
s. 319-321, bibliogr.
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cnoty14 obywatelskie, umiłowanie Ojczyzny, zabieganie o polski interes narodowy,
o polską rację stanu, o narodową rację
stanu, o polskość i katolicyzm, o utrzymanie tożsamości narodowej i religijnej
Polaków i Polek15. Troska o Polskę, o dobro
wspólne, miłość do dobra wspólnego16,
jakim jest Polska, stały się pozytywnym
elementem owej koncepcji, dlatego nie
jest owa koncepcja całkowicie negatywną, lecz negatywna jest w odniesieniu
do konkretnych antypolskich, antynarodowych. antykatolickich rozwiązań ułożenia tzw. ‘relacji polsko-zagranicznych’
w Europie.
Autorzy zaprezentowali polskocentryczne (etnocentryczne) stanowisko
antyunijne, antywspólnotowe w celu
wskazania alternatywnych rozwiązań dla
zabezpieczenia suwerenności, niepodległości, niezawisłości, samostanowienia,
ciągłości Polski jako Narodu i jako Państwa, będącego instrumentem w ręku Narodu. Wychowanie patriotyczne, edukacja
w duchu pedagogiki kultury narodowej17
jest jednym z elementów kontekstowych,
14

które stoją u podstaw właściwego rozumienia zaprezentowanej przez S. Papieża i P. Döerre’ego koncepcji antyunionizmu, otwartego jednak na współpracę
z innymi narodami, przy poszanowaniu
własnych, polskich racji narodowych.
Antyintegracjonizm czy antyintegryzm
nie oznaczają wcale izolacjonizmu oraz
zerwania relacji z innymi narodami i państwami. Antyintegracjonizm czy antyintegryzm w gruncie rzeczy we współczesnej postaci najczęściej jako alternatywę
dla Europy przedstawia propozycję jak
dotąd niezrealizowanej idei francuskiego
generała Charlesa de Gaulle’a, tj. koncepcję „Europy Ojczyzn” w kolejnej mutacji
republikańskiej czy w nowym wariancie
narodowym. Koncepcja antyintegryzmu
czy antyintegracjonizmu S. Papieża i P.
Döerre’ego została sformułowana jako
odpowiedź na prointegryzm czy prointegracjonizm i jego nachalną, antynarodową propagandę medialną. Piotr Döerre
i Stanisław Papież napisali wszak w swoich analizach (2003) następujące słowa:
„Wraz ze przybliżaniem się referendum

Na temat cnoty — patrz: Z. Pańpuch, Cnoty i wady, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie

Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s.216-231, bibliogr.
15

Zob. także: M. M. Tytko, Teoria patriotyzmu i terminologia patriologiczna (pedagogika kultury narodowej),

„Pedagogia Ojcostwa”, r. : 2013, nr 1 (6), s. 213-223. Tytko M.M., Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI
wieku, [w:] Wartości, rodzina, szkoła. Patriotyzm na co dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edukacji
patriotycznej i obywatelskiej. Kraków: 8 czerwca 2010 roku, pod red. W. Balińskiego, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2010, s. 45-50; Tytko M.M. Koncepcja pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszości
narodowych, grup etnicznych i kultur innych narodów (wybrane zagadnienia), „Roczniki Nauk Społecznych”
(„Annals of Social Sciences”, Annales des Sciences Sociales”), r. 2011, tom 3 (39), s. 195-233.
16

Na temat zagadnienia dobra — patrz: A. Maryniarczyk, Dobro, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.

2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 614-626, bibliogr.; na temat dobra wspólnego
— patrz: Mieczysław A. Krąpiec, Dobro wspólne, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 628-639, bibliogr.; na temat miłości — patrz: A. Gudaniec, M. A.
Krąpiec, Miłość, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
2006, s. 237-251, bibliogr.
17

Na temat pedagogiki kultury narodowej — patrz: M. M. Tytko, Koncepcje pedagogiki kultury narodowej

wobec kultur mniejszości narodowych i kultur innych narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia
- Etos, pod red. Bogumiła Grotta, wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 515-527, przyp.
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w sprawie akcesji Polski do UE narasta
też propaganda prounijna, czy też prointegracyjna. Doświadczamy zalewu jednostronnej i tendencyjnej agitacji mającej
przekonać Polaków, że znalezienie się
w orbicie mozolnie budowanego przez
komisarzy Unii Europejskiej superpaństwa jest najlepszym, co nam się może
przytrafić. Lewicowi i liberalni mentorzy
przedstawiają inkorporację Polski do UE
jako wejście do swoistego raju — nowego, wspaniałego świata. Język ich wypowiedzi, styl i nieudolna argumentacja
przypominają dobrze znane schematy
propagandowe z czasów komunistycznych. Tym razem prezentuje nam się
ten produkt speców od »inżynierii dusz«
w nowym, znacznie bardziej atrakcyjnym
opakowaniu, ale tak samo jak wówczas
usiłuje się z jego [opakowania] pomocą
przekonać do kolejnej[,] »jedynie słusznej
drogi«. Naszym obowiązkiem jest przestrzegać przed nową utopią. Jedyną bronią wobec europropagandy, wobec mrzonek o nowym raju na ziemi [—] muszą być
twarde argumenty. Siła argumentu kieruje umysł ku rzeczywistości i nie pozwala
ulegać fałszom i manipulacjom propagandy. (...) Książka nie pretenduje do miana
jakiegoś »elementarza eurosceptyka«, jest
pracą czysto popularyzatorską, a wszystkie informacje w niej [książce] podane
zaczerpnięte zostały z prasy codziennej,
popularnej literatury nt. integracji europejskiej, kilku specjalistycznych opracowań, a także dokumentów UE. Większość
argumentów przeciw wejściu Polski do
Unii Europejskiej została sformułowana
przez samych autorów książki (...). Pomiędzy wyliczonymi 101 powodami znalazły
się takie, z których każdy[,] pojedynczo
[wzięty,] wystarczyłby do stwierdzenia,
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że nie powinniśmy wchodzić do UE, ale
również i takie [powody], które funkcjonują wyłącznie w połączeniu z innymi
[powodami]. Różne będzie znaczenie tych
argumentów dla poszczególnych Czytelników — dla zaangażowanych religijnie
i świadomych katolików najważniejsze
będą zapewne powody związane z duchowym i moralnym obliczem tzw. integracji europejskiej, dla przedsiębiorców
będą to argumenty ekonomiczne, dla antykomunistów — być może te związane
z rosnącą potęgą eurosocjalizmu i postępującą totalizacją Unii. (...) Zapraszamy
Państwa do wzięcia udziału w kampanii
antyunijnej »Zawsze Polska«, zainicjowanej pod przewodnictwem środowisk politycznych[,] związanych z Ligą Polskich
Rodzin” 18.
W gruncie rzeczy to nie Polska wchodziła do Unii Europejskiej, lecz to Unia
Europejska wchodziła do Polski, mając
tu swoje żywotne interesy gospodarcze
i polityczne, tymczasem propagandowo
w mediach przedstawiano ten proces
odwrotnie, jakoby to Polska chciała za
wszelką cenę wejść do WE/UE. Europejskość (zachodnioeuropejskość) polskiej
kultury nie ulegała nigdy wątpliwości,
ani fakt istnienia Polski w Europie, ani
przynależność nas samych i naszej kultury do Europy Zachodniej. Jednak czym
innym jest Europa, a czym innym Unia
Europejska, nie są to organizmy tożsame
ze sobą, podobnie jak nie są tożsame Unia
Europejska z Europą Zachodnią, wyrosłą
z cywilizacji łacińskiej. Czytamy (2003):
„1) Polska od dawna jest w Europie. Euroentuzjaści mówią: »Polska musi wejść
do Europy«. A przecież: Polska jest państwem europejskim, a Naród Polski należy do wielkiej rodziny narodów Europy.

Döerre P., Papież S., Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 3-4.
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W sensie geograficznym Polska znajduje
się w sercu Europy — w sensie kulturowym weszła do Europy wraz z przyjęciem chrztu. Co należy podkreślić, stanęła wówczas w opozycji do dominującej
wówczas koncepcji politycznego zjednoczenia Europy w ramach nowego cesarstwa rzymskiego (późniejszego Świętego
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) pod berłem królów niemieckich.
Choć koncepcja ta [nowego cesarstwa
rzymskiego] poniosła ostatecznie klęskę,
zmagania pomiędzy kolejnymi cesarzami
a papieżami trwały jeszcze kilka stuleci,
a książęta polscy niejednokrotnie popadali w zależność lenną od cesarzy, co jednak
ostatecznie zakończyło się wchłonięciem
przez Rzeszę jedynie zachodnich ziem
polskich. Tak więc[,] wchodząc do Europy, Polska oparła się próbom wciągnięcia
jej [Polski] do czegoś na kształt Unii. Swą
przynależność do Europy udowodniła
Polska ponad tysiącem lat swej państwowości i walki z kolejnymi najeźdźcami
grożącymi Europie od Wschodu: Mongołami, Turcją, Rosją, bolszewizmem.
Polska nie musi wstępować do UE, by
znaleźć się w Europie, bo Unia nie jest
tożsama z Europą — nawet nie wszystkie państwa zachodnioeuropejskie należą do UE (Norwegia, Szwajcaria). Cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa, która
stworzyła Europę, wkracza już w swoje
3. tysiąclecie, zaś UE to tylko tymczasowy twór polityczny, który może przestać
istnieć za 10 — 20 lat, tak jak przestały
istnieć inne konstrukcje tego typu” 19.
Obecny stan rzeczy zmagań między antychrześcijańskimi, laickimi strukturami
Unii Europejskiej z jednej strony, a Papiestwem, czy też Kościołem Rzymskokatolickim kierowanym przez papieży, z dru19

giej strony, przypomina średniowieczne
zmagania Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego z Papiestwem o władzę
dusz w Europie, o tzw. inwestyturę. Obecnie nie chodzi już jednak o inwestyturę,
ale o coś więcej, o realny kształt cywilizacji i kultur poszczególnych narodów: czy
Europa będzie chrześcijańska czy pogańska? W średniowieczu nie chodziło wszak
o zeświecczenie państw, ale o władzę,
natomiast w XXI w. rzecz dotyczy całości
Europy, stawka jest o wiele wyższa, niż
w średniowieczu: chodzi o cywilizację,
kulturę, moralność, religię, o byt narodów jako rzeczywistych wspólnot moralnych i religijnych. W międzynarodowy
kontekst moralnej bitwy o Europę wpisuje się polska kampania antyunijna z lat
2002-2003 prowadozna racjonalnie m.in.
przez dwóch krakowskich polityków katolicko-narodowych.
Ci dwaj unioeurokrytyczni autorzy
(2003) przedstawili nowoczesny, alternatywny wobec federacyjnego modelu integracji, realizowanego obecnie w UE, inny,
odrębny model integracyjny dla Europy,
w oparciu o średniowieczną koncepcję
Civitas Christiana, tj. w oparciu o koncepcję chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej,
która obecnie stała się koncepcją Europy
Ojczyzn: Europa suwerennych narodów
chrześcijańskich, a ujawniła się w XX w.
jako tzw. gaullizm. Czy P. Döerre i S. Papież są typowymi gaullistami? Na ile ich
koncepcja czerpie z myśli francuskiego
generała i jego kontynuatorów? To jest
zupełnie inne zagadnienie, warte podjęcia w osobnym studium komparatystycznym. Jednak z pewnością Feliks Koneczny,
na którego się powołują, jako teoretyk
cywilizacji, pobudził ich sposób myślenia
o państwie i narodzie w kontekście cywi-

Döerre P., Papież S., Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 5.
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lizacyjnym (kwestie cywilizacji chrześcijańskiej i walki cywilizacji). Polscy autorzy (2003) napisali następujące słowa:
„2) UE nie jest jedynym możliwym sposobem integracji Europy. Euroentuzjaści
mówią: »Jeśli chcemy jedności Europy,
nie ma alternatywy dla UE«. Tymczasem:
W historii naszego kontynentu było już
wiele koncepcji jego [kontynentu] zjednoczenia — od państwa Karolingów,
przez Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu
Niemieckiego, porządek stworzony przez
Napoleona Bonaparte[go], po ideę Europy
pod hegemonią Niemiec [narodowo-socjalistycznych, tj. nazistowskich], czy Europy
zjednoczonej przez komunizm [sowiecki].
Najpełniej jedność Europy realizowała się
w Średniowieczu, w uniwersalistycznej
Christianitas przewodzonej religijnie i moralnie przez Namiestnika Chrystusowego.
Euroentuzjaści często powołują się na
tamtą, średniowieczną przeszłość, jednak
Unia Europejska jest jej [średniowiecznej
przeszłości] zaprzeczeniem. Nawiązania
do tradycji Christianitas są tylko pozorne,
bo państwa łączą się w Unii [Europejskiej]
na fundamencie ekonomicznym, nie zaś
religijno-kulturalnym, bo w UE próbuje
się wszystko zunifikować, zamiast pielęgnować wartościową różnorodność20. Od
czasu upadku średniowiecznej wspólnoty
20

europejskiego chrześcijaństwa minęło ponad V [pięć] wieków, które doprowadziły
do wykształcenia się narodowych odrębności, dojrzewających i umacniających
się w narodowych państwach. Nie można
przejść nad tymi procesami do porządku
dziennego, stąd też w czasie, gdy miały
miejsce pierwsze polityczne akty integracji, przeważała tzw. koncepcja Europy Ojczyzn, wyznawana m. in. przez [Charlesa]
de Gaulle’a. Zakładała ona [koncepcja Europy Ojczyzn] zachowanie suwerenności
ekonomicznej i politycznej przez każde
państwo, realizowane np. przez zachowanie walut narodowych, a także oparcie
się na chrześcijańskiej tradycji Zachodniej Europy. Niestety, na naszych oczach
realizowana jest inna koncepcja — federacyjna, która zakłada rozbicie państw
narodowych na regiony, wprowadzenie
wspólnej waluty, przejęcie władzy ekonomicznej przez Europejski Bank Centralny,
wreszcie całkowitą likwidację państw narodowych”21.
Kulturowa różnorodność Europy na
gruncie cywilizacji łacińskiej jest redukowana kosztem narodów europejskich do
najmniejszego wspólnego mianownika
biurokratycznego sztucznie kreowanej
„jedności” europejskiej (euroideologia).
Jednakże ‘jedność’ jest tylko dobrem in-

Co można zrobić dla ochrony kultur narodowych i etnicznych czy regionalnych, zagrożonych wy-

ginięciem? Jak ratować kulturę dla zachowania jej różnorodności? Istnieje termin: ‘bioróżnorodność’,
np. przyroda w Polsce cechuje się dużą bioróżnorodnością, bo nie mamy roślin genetycznie modyfikowanych, co jest korzystne dla ekosystemów. Analogicznie należy powiedzieć: ‘etnoróżnorodność’ czy
‘kulturoróżnorodność’, a np. Polska cechuje się właściwą proporcjonalnie, naturalną etnoróżnorodnością czy kulturoróżnorodnością w zakresie korzystnym dla kultury narodowej, bo inspirującym wszystkie
strony-uczestników kultury: większość i mniejszości. Tę etnoróżnorodność, kulturoróżnorodność należy
chronić, co nie znaczy: zaniedbać np. ochrony kultury polskiej, w sposób zrozumiały dominującej, bo ona
przede wszystkim wymaga ochrony przed wyjaławiającą globalizacją, ‘macdonaldyzacją’, unifikacją, zacieraniem różnic kulturowych, zagładą regionalizmów polskości. Dla harmonii kulturowej i bezpieczeństwa narodowego Polska powinna być krajem unitarnym, zasadniczo jednorodnym narodowościowo, co
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najwyżej z niewielkim procemtowo udziałem mniejszości narodowych, nie więcej, niż ok. 1-2%.
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strumentalnym dla innych, ważniejszych
dóbr, a nie — dobrem najwyższym w hierarchii. Inaczej mówiąc, ‘jedność’ jest
dobrem drugorzędnym, podporządkowanym dobrom pierwszorzędnym, takim
jak: cywilizacja, religia, moralność, suwerenne narody. Jedność, czyli zjednoczenie,
to instrument, środek, sposób do celu,
a celem nadrzędnym jest co innego, niż
jedność. Nie chodzi o jedność dla samej
jedności samej, nie idzie o zjednoczenie
dla samego zjednoczenia. Chodzi o dobro
suwerennych narodów, o dobro wspólne
narodów jako takie, dobro właściwe, dobro prawdziwe (bonum publicum, bonum
honestum). Rzeczywiste dobro wspólne
pozostaje zawsze wolne od jakiejkolwiek
ideologii eurofederacjonizmu. Uniokrytyczni, antyfederacjonistyczni autorzy
krakowscy, przytaczając kontekstowo nazistowskie i komunistyczne plany zjednoczenia Europy z przeszłości i porównując
je ze współczesnymi zamierzeniami eurokratów-fedreacjonistów, eurointegrystów, uniofilów, napisali (2003) następujące słowa:
„3) Jedność polityczna naszego kontynentu nie jest dobrem samym w sobie,
nawet Hitler i Lenin chcieli zjednoczonej
Europy. Euroentuzjaści mówią: »Zjednoczenie polityczne Europy jest koniecznością«. Tymczasem fakty są takie: Europa
zna bardzo poważne wypaczenia idei jej
[Europy] politycznego i ekonomicznego
zjednoczenia. Jednym z wyznawców idei
zjednoczonej Europy był Adolf Hitler,
który dążył nawet do powołania organizacji o nazwie... Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (EWG). Koncepcja EWG powstała podczas konferencji niemieckich

przedsiębiorców i naukowców w Berlinie
w 1942 r. i została entuzjastycznie przyjęta przez Rząd III Rzeszy, m. in. szefa propagandy [Josepha] Goebbelsa i ministra
gospodarki [Walthera] Funka. Heinrich
Himmler tak przedstawiał swoją wizję
przyszłej Europy: »Imperium Europejskie stanowiłoby konfederację wolnych
państw (...). Państwa te rządziłyby się
same, miałyby jednak wspólną[,] europejską walutę, niektóre dziedziny administracji, włącznie z siłami policyjnymi,
armię, w której różne państwa byłyby
reprezentowane przez swoje formacje narodowe, politykę zagraniczną«. Podobieństwo tej koncepcji do obecnego kształtu
Unii Europejskiej jest zastanawiające.
Przypomnijmy także słowa Włodzimierza I[licza]. Lenina: »Ruch socjalistyczny
nie może zwyciężyć w starych ramach ojczyzny. Stworzy on [ruch socjalistyczny]
nowe, wyższe formy ludzkiego współżycia (...) w jedności międzynarodowej,
pod warunkiem unicestwienia obecnych
przegród narodowych«22. Te »nowe formy
współżycia« miały, według [Włodzimierza Ilicza] Lenina, przybrać formę Stanów
Zjednoczonych Europy. Drogą wyznaczoną przez niego [Włodzimierza Ilicza
Lenina] idą dziś konstruktorzy Unii Europejskiej, którzy użyli nawet określenia
»Stany Zjednoczone Europy«23 w projekcie unijnej konstytucji”24.
Koncepcja antyunijna krakowskich autorów skierowana jest przeciw trzem totalitaryzmom socjalistycznym: 1) komunistycznemu, sowieckiemu (przywoływane nazwisko Lenina), 2) nazistowskiemu
(narodowo-socjalistycznemu – przywoływane nazwiska Hitlera, Funka, Goebel-

22

Włodzimierz Lenin, Dzieła, t. 21, Warszawa 1951, s. 117.

23

Traktat ustanawiający konstytucję Europy (projekt wstępny), Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

RP, [Warszawa] listopad 2002, artykuł 1.
24
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sa), 3) socliberalnemu (przywoływana
UE – tworzona jako nowe superpaństwo
w Europie).
Z kolei porównanie sytuacji III Rzeczypospolitej Polskiej na progu XXI wieku
z sytuacją I Rzeczypospolitej przed rozbiorami w wieku XVIII dla autorów tekstu jest oczywiste (‘ciemne’ czasy saskie
i jakoby ‘oświecone’ stanisławowskie,
kiedy to suwerenność Polski była deptana). Wejście w struktury UE S. Papież i P.
Döerre uważali za aneksję naszego kraju
przez obce struktury na wzór rozbiorów
Polski w XVIII w. Może analogia nie jest
zbyt precyzyjna, ale chodzi o proces stopniowej utraty samowładności i całowładności przez naród, czyli w konsekwencji
– o utratę suwerenności. Chodzi także
o celowy, długotrwały, przemyślany, kierowany z zewnątrz proces antyewangelizacji, czyli zorganizowanego odgórnie
spoganienia (repoganizacji Polski). W ten
sposób z premedytacją rozbija się postawę Polaka-katolika, co w swoim tekście
zauważyli autorzy. Wejście struktur Unii
Europejskiej do Polski w istocie swej, wg
autorów, jest rodzajem rozbiorów Polski,
zaboru naszego kraju przez obcą władzę,
ksenokrację i kleptokrację (liberalno-lewicową opcję wyprzedającą majątek narodowy obcym za bezcen i sprawującą
w istocie rządy złodziei na rozkradzionym
przez nomenklaturę majątku narodowym,
co inny polski polityk – Stanisław Michalkiewicz wielokroć nazywał nota bene „kapitalizmem kompradorskim”).
Chodzi następnie o proces stopniowej,
ewolucyjnej likwidacji samodzielności
struktur państwowych Polski i przejmowania kolejnych funkcji decyzyjnych
przez władze obce, znajdujące się poza
Polską. Zgodnie z antycypacyjnymi tezami P. Döerre’go i S. Papieża (2003), real-

nie, faktycznie kilka lat później z dniem
1 grudnia 2009 r. Polska utraciła de facto
własną suwerenność w zakresie polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa (dwa najważniejsze atrybuty suwerennego państwa), wchodząc de facto w skład federacyjnego superpaństwa europejskiego,
zarządzanego centralnie z Brukseli, odtąd
wszystkie ustawy polskiego Parlamentu
czy polskie umowy międzynarodowe muszą być zatwierdzane przez komisarzy europejskich, czyli przez władzę nadrzędną
nad władzami polskimi, a to oznacza, iż
obca władza ma realny wpływ na kształt
polskiej rzeczywistości prawnej, a Polacy
przestali być jako naród gospodarzem we
własnym domu, tzn. Naród Polski przestał być suwerenem, skoro suwerenem
stała się Unia Europejska, a Polska tylko
rodzajem prowincji w imperium z fasadowymi, zewnętrznymi emblematami
suwerenności czy niepodległości (flaga,
godło, hymn itd.).
Proces stopniowej likwidacji kompetencji państwa polskiego stał się faktem. Coraz więcej kompetencji Polska oddaje do
centrali w Brukseli. Coraz więcej aktów
prawnych, dyrektyw itd. jest implementowana z zewnątrz do krajowego prawa
polskiego, które obecnie stało się w większości (lub przynajmniej w bardzo dużej
części) kalką prawa unijnego. Funkcję
współczesnych ‘ambasadorów’ państw
rozbiorowych spełniają komisarze (wysocy urzędnicy) UE, będący swoistymi
kontrolerami poczynań państw (krajów)
podległych. jeśli nawet obecnie oficjalnie Unii Europejskiej nie nazywa się ‘superpaństwem’, to jednak faktycznie ma
ona wszelkie atrybuty jednego państwa
(wspólna polityka zagraniczna, wspólna
dyplomacja, wspólna waluta euro, wspólne trzy władze: ustawodawcza, wyko-
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nawcza i sądownicza, tj. wspólny parlament, wspólny rząd zwany Komisją Europejską, wspólne sądy ‘europejskie’ – ‘trybunały’ odwoławcze w ostatniej instancji
itd.). Współczesna, ewolucyjna stopniowa
utrata kolejnych kompetencji Państwa
Polskiego na przełomie XX i XXI wieku
staje się faktem, co przypomina dzieje
Polski w XVIII wieku. Nawet hasła, pod
jakimi się to czyni są podobne. Prywatna
„złota wolność” szlachecka i współczesna
nam prywatna, indywidualna „wolność”
liberałów – w istocie swej są samowolą
uderzającą w suwerenność narodu, bo
stawiają „ego” (interes prywatny kosztem
państwa) jednostki jako dobro najwyższe
ponad dobrem wspólnym suwerena (dobrem wspólnoty narodowej tworzonej
przez poszczególne osoby).
Uniosceptycy twierdzili (2003) na ten
temat, jak następuje:
„4) W historii Polski był już podobny
moment dziejowy — były nim rozbiory.
Euroentuzjaści mówią: »Wejście Polski
do UE to przełomowy moment dziejowy,
który może być porównywany z chrztem
Polski«. Prawda jest taka: Obecna sytuacja Polski przypomina raczej czasy tuż
przed rozbiorami, czasy schyłku I Rzeczypospolitej. Z końcem wieku XVII i początkiem XVIII w. rosnącej anarchizacji
życia politycznego i równocześnie słabnącej pozycji Rzeczypospolitej na arenie
międzynarodowej towarzyszył coraz
większy wpływ obcych ambasadorów na
wewnętrzną politykę państwa [polskiego]. Jako że gwarantem ich [obcych ambasadorów] silnych wpływów w Polsce
było podtrzymywanie ustroju demokracji szlacheckiej[,] ulegającego stopniowej przemianie w oligarchię magnacką,
duże pieniądze inwestowano w propa25

gandę na rzecz ideologii »złotej wolności«, na której system ów się osadzał.
Nikt nie opowiadał się, rzecz jasna, po
stronie jednego z ościennych mocarstw
dla czystej prywaty — zawsze wynajdywał jakieś racje polityczne. Takimi argumentami szermowali wszak autorzy niesławnej konfederacji targowickiej, która
napisana przez Rosjan na zlecenie Katarzyny II, stawała właśnie w obronie wolności szlacheckich, a doprowadziła do
ostatecznego już upadku państwowości
polskiej. Wówczas, podobnie jak dzisiaj,
duża część elity politycznej potrafiła zrezygnować z suwerenności państwowej
na rzecz prywatnych lub grupowych interesów. Tymczasem Chrzest Polski był
aktem, który doprowadził do umocnienia się państwowości polskiej i pozwolił
na utrzymanie niepodległości młodego
państwa. [Chrzest Polski] Stworzył też
warunki do wykształcenia się Narodu
Polskiego. Wejście [Polski] do UE jest jego
[Chrztu Polski] zaprzeczeniem”25.
Procesy poganizacyjne po wejściu Polski do UE nasilają się. Można dodać, że
tak jak w XVIII w. obce mocarstwa inwestowały w propagandę „złotej wolności”
szlacheckiej w I Rzeczypospolitej, tak
obecnie, na przełomie XX i XXI wieku,
obce państwa, m. in. za pomocą swoich
licznych fundacji, stowarzyszeń, instytucji, a nade wszystko — zagranicznych
właścicieli mass mediów: telewizji, radiostacji, czasopism drukowanych, portali
elektronicznych i innych organizacji, inwestują w antypolską, ksenokratyczną
propagandę liberalizmu i świeckości lub
laickości w Polsce, aby zneutralizować,
osłabić, zniszczyć polską, patriotyczną,
katolicką myśl narodową. Zagraniczni
decydenci z UE inwestują obecnie także
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w antykulturową propagandę obyczajową i laicką w Polsce, np. homoseksualną,
proaborcyjną, feministyczną, ateistyczną,
aby osłabić polski Kościół Rzymskokatolicki i Polski Naród. Np. służy temu celowi m.in. propaganda ideologii gender26
lansowana przez środowiska LGBTT (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści,
transwestyci), która oficjalnie w polskich
przedszkolach odbywa się za pieniądze
UE (w 2013 r. dotacja przyznana na ten
demoralizujący i deterioryzujący cel wynosi równowartość 1,4 mln zł). Obecnie
trwa proces ustanowienia prawnej dyktatury ze strony mniejszości LGBTT nad
większością Polaków-katolików. którzy
nie chcą ulegać dewiacjom (zboczeniom
seksualnym, które prof. Antoni Kępiński
opisywał w swoich książkach z zakresu
psychiatrii jako choroby psychiczne). Dyktatura liberalno-lewicowa, antypolska.,
antynarodowa, antykatolicka zaczyna
od tego, że według prawa wszelkie wypowiedzi skierowane przeciwko LGBTT
mają być penalizowane. Wszczęto procedowanie stosownego projektu w Sejmie
RP (2013), co oznacza w konsekwencji
m.in. dyskryminację większości (Polakówkatolików).
Niezwykle uaktywniła się propaganda
pro-liberalna od 1989 r., która zastąpiła
dawną propagandę komunistyczną, ale ją
prześcignęła pod względem używanych
środków technicznych i sposobów manipulacji społecznej („inżynieria dusz” ma
coraz więcej nowoczesnych metod do
dyspozycji).
26

Uniokrytyczni eurorealiści ostrzegli
w broszurze (2003) przed stworzeniem
superpaństwa, tj. imperium, supermocarstwa europejskiego, które ma być strukturą nadrzędną ponad narodami, stopniowo
prowadzącą w zamierzeniu do unifikacji
oraz ostatecznie do unicestwienia narodów Europy, przy rozbiciu m. in. państw,
w tym — Państwa Polskiego na regiony
rządzone centralnie przez eurokratów ze
stolicy imperium europejskiego w Brukseli. Autorzy, przestrzegając przed eurofederacjonizmem i imperalizmem federacjonistycznym, napisali (2003) w sposób
następujący:
„5) Unia europejska konsekwentnie
dąży do przekształcenia się w superpaństwo. Euroentuzjaści mówią: »Unia
Europejska to wspólnota wolnych, niezależnych państw«. Natomiast prawda
wygląda tak: Przebieg integracji w kierunku od luźnej wspólnoty gospodarczej,
przez unię walutowo-polityczną do obecnie projektowanej federacji wskazuje
na dążenie do utworzenia jednolitego,
scentralizowanego państwa, którego instytucje zajmą miejsce dotychczasowych
państw narodowych, a którego jednostkami będą euroregiony. (...) Konstytucja
[Unii Europejskiej] będzie więc kolejnym
krokiem na drodze ograniczenia prerogatyw państw członkowskich. Jeśli Polska
wejdzie do UE, nie będzie to już wspólnota niepodległych państw, ale superpaństwo — z własną konstytucją, własną
walutą, własną armią, policją, polityką
karną. Polska stanie się jego [superpań-

Zagadnieniu ideologii gender poświęcony został cały nr 5 czasopisma „Wychowawca. Miesięcznik

Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (z maja 2013 r.). Tamże pomieszczono pod poszczególnymi
artykułami wykazy podstawowej literatury przedmiotu.
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stwa] przygraniczną prowincją, a z czasem zostanie rozbita na kilka regionów,
podległych bezpośrednio Brukseli”27.
Co prawda Konstytucja UE została
wprowadzona „tylnymi drzwiami” w życie jako tzw. „traktat lizboński”, obowiązujący od dnia 1 grudnia 2009 r. (w Polsce
od dnia 2 grudnia 2009 r.), jednak procesy
opisane przez S. Papieża i P. Döerre’ego
(2003) trwają i nasilają się, a propaganda
liberalna staje się coraz silniejsza, w miarę przejmowania kolejnych obszarów
ustrojowych – polityki, gospodarki, kultury, edukacji polskiej przez środowiska
lewicowo-liberalne,
kosmopolityczne,
ateistyczne, z ducha antypolskie i antykatolickie, choć polskojęzyczne i znające
kulturę chrześcijańską (postchrześcijańskie).
Liberalizm jest ideologią, której przeciwstawiają się teoretycy narodowi.
W znanej książce Henryka Kieresia28 wyodrębnia się trzy rodzaje socjalizmu: 1)
socjalizm komunistyczny, 2) socjalizm
narodowy, czyli nazizm i 3) socjalizm liberalny. Każdy z tych trzech systemów
socjalistycznych, zdaniem wymienionego autora, prowadzi do totalitaryzmu.
Krakowscy uniorealiści (uniosceptycy),
dostrzegając totalitarne oblicze liberalistycznego imperium europejskiego, czyli
tzw. „deficyt demokracji”, napisali (2003)
następująco o tworzeniu zrębów ustroju
totalitarnego w Unii Europejskiej:
„6) Unia Europejska zmierza w kierunku państwa totalnego, tworząc system
inwigilacji i represji. Euroentuzjaści mówią: »Unia chce zagwarantować na swym
terenie wolność i sprawiedliwość«. Fakty
są takie: Polityka gospodarcza Unii, oparta na tysiącach regulacji i przepisów, dławiących wolność zwykłych ludzi, coraz
29

bardziej przypomina system socjalistyczny. Dzieje ludzkości jasno wskazują, że
dla utrzymania przy życiu takiego systemu, konieczny jest silny aparat represji.
I Unia go [silny system represji] tworzy.
11 grudnia 2001 r. (...) wprowadzono
tzw. europejski mandat aresztowania.
(...) Zdefiniowano 32 rodzaje przestępstw,
w przypadku których będzie można stosować tę praktykę [europejski mandat
aresztowania]. Oprócz zbrojnego terroryzmu[,] znalazły się pośród nich [przestępstw] m. in. propagowanie »rasizmu«
i szerzenie »ksenofobii«. W lutym 2002 r.
dołożono do tego [wykazu przestępstw]
przepis mówiący, że sąd w takim przypadku [m. in. szerzenie ksenofobii], będzie mógł zastosować przepadek mienia,
które znajduje się w kraju oskarżonego
[człowieka]. Należy zwrócić uwagę [na
to], że umieszczenie pośród wspomnianych 32 przestępstw nieostrych pojęciowo [terminów:] »ksenofobii« i »rasizmu«
skutkować może oskarżeniami wrogów
politycznych, tak jak w czasach komunistycznych sądzono przeciwników systemu [komunistycznego] za »działalność
kontrrewolucyjną«”29.
Niszczenie narodów przez struktury
superpaństwa UE ma doprowadzić do
powstania nowego, sztucznego „narodu
europejskiego” na wzór „narodu radzieckiego” (narodu sowieckiego) czy „narodu
amerykańskiego”. Krytyczni wobec UE
krakowscy autorzy, dostrzegając owe niebezpieczne tendencje eurointernacjonalistów, napisali (2003) następujące słowa:
„7) Unia chce zniszczyć narody i stworzyć nową narodowość europejską. Euroentuzjaści mówią: »Unia Europejska to
wspólnota międzynarodowa[,] stworzona
na rzecz współpracy między narodami«.
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A przecież UE prowadzi konsekwentną
polityką na rzecz zatarcia granic pomiędzy narodami, a w konsekwencji zupełne
ich [narodów] wyeliminowanie i stworzenie homogenicznego »społeczeństwa europejskiego«. (...) Romano Prodi zapowiedział (...), że po wprowadzeniu jednolitego
paszportu europejskiego dzieci urodzone
po [dniu] 1 stycznia 2000 roku będą miały wpisywaną »narodowość europejską«.
(...) Działania takie[,] jak wprowadzenie
jednolitego paszportu europejskiego, czy
silny udział w programach edukacyjnych
propagandy europejskiej mają sprawić,
że obywatele państw narodowych stopniowo przenosić będą z nich [państw
narodowych] swą lojalność na samą Unię
[Europejską], co doprowadzi w dalszej
perspektywie do osłabienia poczucia narodowego. Polityce niszczenia wspólnot
narodowych sprzyja rozpad rodziny i innych wspólnot, dechrystianizacja, degeneracja kultury”30.
Póki co, jeszcze nie wprowadzono „narodowości europejskiej” jako oficjalnej
narodowości obywateli UE. Unijny aparat represji zyskuje kolejne narzędzia do
zwalczania przeciwników ‘integracji europejskiej’.
W niniejszym artykule przedstawiono
fragment uniosceptycznej koncepcji patriotyzmu (szczególnie istotne elementy
dotyczące państwa i narodu) w ujęciu
Piotra Döerre’go i Stanisława Papieża
z krakowskiego Klubu „Fides et Ratio”,
szczególnie ich wypowiedzi na temat zagrożeń dla tożsamości narodowo-katolickiej w Polsce ze strony Unii Europejskiej.
Niniejszy tekst jest przyczynkiem, nie ma
na celu całościowej analizy tytułowej problematyki, ale stanowi zaledwie wstęp
do zagadnienia, które należałoby podjąć
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szerzej w odrębnej publikacji typu monograficznego. Zbyt mało w dotychczasowej literaturze przedmiotu jest pozycji na
temat modelu patriotyzmu uniezależniającego samostanowienie Polaków od zewnętrznego dyktatu UE. Obecny przyczynek próbuje wskazywać na takowy model
konkretnie opisany w książce dwóch krakowskich autorów, a wynikający w przyjecia określonej koncepcji racjonalności
(realizmu).
Streszczenie
1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patriotyzmu w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch krakowskich
polityków – Stanisława Papieża i Piotra
Döerre’go (z lat 2002-2003). 2. Autor posłużył się historiograficzną metodą analizy dokumentu. 3. Główne wyniki analizy.
Tekst ukazuje argumenty P. Döerre’go i S.
Papieża przeciwko wejściu Polski w Unii
Europejskiej. To wynika z faktu przyjęcia
określonego modelu patriotyzmu polskiego (narodowego opartego o chrześcijańską cywilizację). W tekście analizowane
są wybrane kwestie relacji narodu, państwa narodowego, chrześcijaństwa i Unii
Europejskiej. Autor omawia racjonalne
argumenty na rzecz eurorealizmu (uniosceptycznego patriotyzmu),
wskazuje
na podbudowany racjonalnymi argumentami – krytyczny wobec Unii Europejskiej – patriotyzm narodowy (‘Europa
Ojczyzn’ Charlesa de Gaulle’a) jako model
właściwy dla Polaków (naród jako suweren, państwo jako instrument w rękach
narodu). Opisuje problemy polskiego patriotyzmu w XXI w. w kontekście suwerenności, samowładności i chrześcijańskości (katolickości) Narodu Polskiego. 4.
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Ograniczenia wyników analizy. Artykuł
jest przyczynkiem do dyskusji patriotycznych postaw Polaków w ramach pedagogiki kultury narodowej. Ograniczenia
dotyczą odniesienia do uniosceptycznego
(eurorealistycznego) modelu patriotyzmu
polskiego. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w dyskusji
w polityce polskiej jako racjonalne argumenty na rzecz wzmocnienia kompetencji
Państwa Polskiego (kosztem zmniejszenia
kompetencji UE) i wzmocnienia patriotyzmu w Polsce (wychowanie patriotyczne).
6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odnoszą się do bytu narodowego Polaków
i akcentują cel, w którym Polski Naród
jest rzeczywistym suwerenem w Polsce.
7. Oryginalność artykułu (nowa wartość).
Artykuł pokazuje źródłowo jako pierwszy
w literaturze przedmiotu uniosceptyczną,
eurorealistyczną wersję modelu patriotyzmu polskiego na przykładzie wybranych
fragmentów katolicko-narodowej koncepcji Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go
(2002-2003), liderów krakowskiego Klubu
„Fides et Ratio”, odnoszących się racjonalnie do kwestii relacji państwa, narodu,
chrześcijaństwa i Unii Europejskiej.
Summary / abstract
Union-sceptic Idea of Patriotism „Fides
et Ratio” (by Stanislaw Papiez and Piotr
Döerre)
The aim of this article jest presentation
some elements of Union-skeptical idea of
patriotism in Poland, on example selected
opinions of two politicians: Stanislaw Papiez and Piotr Döerre from Cracow (20022003). 2. An author used historiographical method for analysis of document. 3.
The main results of this analysis. This text
shows arguments (right) used by P. Döerre

and S. Papiez against entry Poland to the
European Union. It is due to (it stems
from) the fact of the adaptation of a particular model of Polish patriotism (national based on Christian civilization). In the
text there are analyzed selected issues of
the relationship between the nation (the
ethnicity), the national (ethnical) state,
Christianity and the European Union. The
author discusses the rational arguments
in favor of Eurorealism (Union-skeptical
patriotism), he is indicating – encouraged
by rational arguments – critical of the European Union – national patriotism (‘Europe of Homelands’ by Charles de Gaulle)
as a model appropriate for the Poles (nation as a sovereign subject, the state as an
instrument in the hands of nation). The
author describes the problems of Polish
patriotism in the twenty-first century, in
the context of sovereignty, self-government and Christian character (catholicity)
of Polish nation. 4. Limitations of results
of analysis. This article is a contribution
to the discussion of patriotic attitudes
of Poles in the frame of the pedagogy of
national culture. Restrictions (limitations)
apply to references to Union-skeptical
(Eurorealistic) model of Polish patriotism.
5 Practical implications. Results of analyzes may be used in the discussion in
Polish politics as a rational argument for
strengthening the competence of the Polish State (at the reduction of EU competence) and the strengthening of patriotism in Poland (patriotic education). 6. Social implications. The results of analyzes
related to the Polish nation and emphasize the purpose for which the Polish nation is the real sovereign in Poland. 7. The
originality of the article (new value). The
paper shows (presents as the first in the
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subject literature) source-based Unionskeptical, Eurorealistic version of the model of Polish patriotism, based on selected
parts of the Catholic-national concept by
Stanislaus Papiez and Peter Döerre (in the
years 2002-2003), two leaders of Krakow
Club “Fides et Ratio” rationally related to
the question of relationship between the
state, the nation, Christianity, and the European Union.
Słowa-klucze w języku polskim
patriotyzm, pedagogika kultury narodowej, naród, państwo, Europa, Polska,
Unia Europejska, integracja europejska,
cywilizacja, chrześcijaństwo, Stanisław
Papież (1965-), Piotr Döerre, Klub „Fides
et Ratio” (Kraków),
Słowa-klucze w języku angielskim
patriotism, pedagogy of national culture, nation, ethnicity, state, Europe, Poland, European Union, European integration, civilization, Christianity, Stanislaw
Papiez (1965 -), Piotr Döerre, Club “Fides
et Ratio” (Cracow),
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Gender – antyludzka ideologia

Dr Wac ław Kę d zior – K UL S t a l o wa W o l a
Ur. 1966 r. magister teologii, doktor pedagogiki katolickiej, katecheta RCEZ w Nisku. Wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży. Od kilku lat zajmujący się problematyką subkultur, sekt, zniewoleń
i uzależnień, głównie wśród młodzieży. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych z dziedziny
pedagogiki, katechetyki, teologii, psychologii. Podejmuje wiele inicjatyw w zakresie pomocy młodym ludziom od strony duchowej. Znany w środowisku jako specjalista od różnych zagrożeń dzieci i młodzieży. Organizator i uczestnik wielu konferencji, sesji naukowych, spotkań panelowych.

Ojciec Święty Benedykt XVI jasno powiedział,
że jednym z największych zagrożeń dla Kościoła jest ideologia gender.
Rozpoczęła się batalia o legalizację
związków partnerskich. Obecny rząd realizując lewicowe postulaty partii i środowisk liberalno - lewicowych oraz ogólnoeuropejskich i światowych tendencji
redukcjonistycznych, wpisuje się w ten
postmodernistyczny nurt ustanawiania
nowego porządku świata. Warto podjąć,
zdroworozsądkową i przytomną refleksję,
czy należy wprowadzać takie zmiany.
1. Czym jest ideologia gender?
Gender (czyt. dżender, pol. rodzaj, płeć
społeczno-kulturowa) – termin pierwotnie zamienny z angielskim sex (z ang.
dosłownie płeć), obecnie wykorzystywany do określenia płci kulturowej lub płci
społecznej (w odróżnieniu od płci biologicznej, którą obecnie określa się po angielsku sex). Gender oznacza tworzony
w sposób performatywny zespół cech
i zachowań, ról płciowych i stereotypów
przypisywanych kobietom i mężczyznom
przez społeczeństwo i kulturę. Inaczej,
gender nazywa się społeczno-kulturową
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tożsamością płciową1. Jest to krótka definicja w ujęciu przedstawicieli tego nurtu.
WHO definiuje gender jako „stworzone
przez społeczeństwo role, zachowania,
aktywności i atrybuty jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla
mężczyzn i kobiet”2.
W minionym stuleciu, zwłaszcza
w ostatnich dziesięcioleciach dokonuje
się rewolucja w obszarze pojęć, polegająca na językowych manipulacjach i przedefiniowaniach podstawowych znaczeń. Za
nimi idą pseudonaukowe teorie (wysuwające nieuprawnione postulaty w obszarze
nauki) w tym gender studies.
Ideologia gender uderza przede
wszystkim w rodzinę i dzieci. Wpisuje
się w tradycję nowożytnych totalitaryzmów i engelsowską koncepcję oddającą dzieci pod opiekę państwa a kobiety
wysyłającą na traktory. Współczesne
społeczeństwa robią dokładnie to samo.
Rewolucja genderowa redefiniuje pojęcie płci a swe inspiracje czerpie chociażby z takich źródeł jak Judith Butler, ame-

1

http://genderstudies.w.interia.pl/Liter/Litera.htm; http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender (23.01.2013).
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rykańska filozof i główny ideolog teorii
gender. Dąży ona do zniszczenia tożsamości i wstrząśnięcia społeczeństwem
u samych jego podstaw3. Ideologia, która
dotychczas uważana była jako absurdalny margines, znalazła w ostatnim czasie
ogromne zainteresowanie i wsparcie ze
strony elit politycznych, mediów i uniwersytetów. Nastąpiła fuzja homoseksualizmu z feminizmem, która to spłodziła siłę usiłującą podważyć naturalną
polaryzację płci. Heteroseksualność wg
ideologii gender jest stanem nienaturalnym, wymuszonym przez społeczeństwo. Zatem uznano, iż nadszedł czas
zmienić dotychczasowy stan rzeczy. Siła
ekspansji genderyzmu leży w ogromnym politycznym i finansowym wsparciu
ONZ, Unii Europejskiej czy takich ludzi
jak Rockefeller, George Soros, Ford, Bill
Gates… Ideologia ta wychodzi naprzeciw znanym planom ograniczania liczby
ludności, których wielkim zwolennikiem
był Henry Kissinger. Osoby i organizacje
wspierające homoseksualizm, feminizm
i genderyzm popierają światowe grupy
wpływu, elity, ludzie ze środowisk bardzo zamożnych. Wspierana i sponsorowana jest przez Unię Europejską główna
organizacja międzynarodowa skupiająca ruchy homoseksualne. Również ONZ
wspiera wielomilionowym budżetem
takie organizacje jak wiedeńska Fundamental Rights Agency czy instytut EIGE
w Wilnie4.

Homoseksualistom spod znaku gender
nie zależy już na pewnych prawach dla
siebie. To co dzieje się w Polsce w ostatnich miesiącach jasno wskazuje, iż chce
się narzucić skandaliczne prawo i amoralny styl życia całemu społeczeństwu.
Ironicznie nazwany 2013 Rokiem Rodziny przez premiera, to rok próby legalizacji paramałżeństw homoseksualnych,
sodomickich obyczajów i tolerancji zła.
Przy czym klasyczna rodzina boryka się
z potężnymi problemami dnia codziennego a prawo mające wspomagać rodziny,
zwłaszcza wielodzietne, karze je nadmiernymi obciążeniami i bezrobociem.
Absurd genderyzacji społeczeństw polega na tym, że zamiast walczyć z patologią, prezentuje się ją jako alternatywę
wobec zachowań heteroseksualnych.
Seksualna rozwiązłość, która dotychczas
postrzegana była w najlepszym razie jako
zjawisko subkulturowe, zdobywa rangę
współistnienia a nawet doskonalszej jakości życia wobec tradycyjnych form współistnienia. Pod fałszywie uknutymi hasłami tolerancji i niedyskryminacji rodzi się
nowa, najgroźniejsza z dotychczasowych
forma dyktatury. Powstała w latach pięćdziesiątych minionego stulecia, na nowo
zdefiniowała ludzką płciowość. Jej subiektywizm jest wynikiem wypaczonych relacji seksualnych, które przeciwstawia się
dzisiaj tradycyjnym koncepcjom związków międzyludzkich, których podstawą
jest związek kobiety i mężczyzny - relacji

3

Jej najbardziej znana książka – podręcznik genderyzmu – „Subversion of Indentity”.

4

Zob. Wywiad z G. Kuby, niemiecka socjolog i publicysta katolicki. Badacz m. in. fenomenu Harry

Pottera. Na podstawie jej badań Benedykt XVI wydał negatywną opinię o Harrym Potterze i zalecił
by katolicy nie czytali tej książki, gdyż zagraża duchowości chrześcijańskiej i bezpośrednio otwiera
na okultyzm. G. Kuby uczestniczyła w lewicowym ruchu studenckim 1968 roku. W 1997 roku nawróciła się na katolicyzm. Napisała 11 książek, m. in. Rewolucja genderowa, Harry Potter – dobry czy
zły?. Ostatnio wydała w Niemczech Die globale sexuelle Revolution. Zertörung der Freiheit im Namen der
Freiheit. W książce tej opisuje m. in. współdziałanie ONZ i Unii Europejskiej w promowaniu rewolucji seksualnej. Za: Polonia Christiana – pch24.pl(02.02.2013).
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których geneza wychodzi poza obszar jakiejkolwiek religii. Wywodzi się z antropologii i sięga czasów poprzedzających
istnienie społeczeństw5.
Właściwie, to należałoby się zastanowić, czy w ogóle można mówić o gender
jako filozofii. Filozofia ma na celu gruntowne dążenie, w swych poszukiwaniach,
do prawdy. Jest umiłowaniem mądrości
a nie urzeczywistnianiem absurdu. Ta druga cecha charakterystyczna jest ideologii,
która za cenę dobra i zła, wszelkimi dostępnymi środkami dąży do sukcesu. Bezwzględnie walcząc o swoje interesy, nie
liczy się ze skutkami owej walki. Wszelkie
ideologie totalitarne cechowała zapiekła
ekspansywność i absolutyzacja. Obserwując propagandę genderyzmu, ma się
przekonanie, iż trzeba potraktować owo
zjawisko jako najbardziej niebezpieczną
ideologię XXI wieku (mimo, że nie wiemy
jak ostatecznie zapisze się on w historii
ludzkości, zakładając, że w ogóle osiągnie
wiek pogodnej jesieni).
2. Źródła ideologii gender
Ideologia gender, jak mówi T. Guz, sięga swoimi korzeniami do rewolucji religijnej Marcina Lutra i jego zwolenników,
to jest do reformacji. Wszystkie drogi
homoseksualizmu, feminizmu i szeroko pojętej gender ideology prowadzą do
reformacji, gdyż bazują na systemach,
które expressis verbis łączą się i są spokrewnione ideologicznie z reformacją.
Dramat myśli protestanckiej polega
na zrozumieniu Boga, najpierw Ojca,
jako odwiecznego tyrana, który zabija

własnego syna już w wieczności. Owa
rewolucja religijna Lutra doprowadziła
do Heglowskiego przewrotu filozoficznego, który to utożsamił Absolut z popędem, gdyż jak stwierdził substancją
wszelkiej egzystencji jest popęd6. Absolut
w filozofii Hegla jest popędem ponieważ
rozumienie Boga w teologii protestanckiej Marcina Lutra jest właśnie takie, iż
Bóg Objawienia jest sprzecznością, tzn.
także popędem. Ta sama dialektyka heglowska jest u Marksa i Engelsa tylko
zmaterializowana. Marks z Engelsem
stwierdzili, iż muszą dokonać materializacji ducha absolutnego Hegla7.
W psychologii Karola Gustawa Junga
i Zygmunta Freuda następuje proces
psychologizacji tej samej dialektyki protestanckiej. Z jedną zasadniczą różnicą:
linia K. G. Junga jest linią ściśle wierną
wobec idealizmu absolutnego Hegla,
natomiast linia psychoanalityczna Zygmunta Freuda idzie bardziej po linii
Marksa i Engelsa. Ale mają jedną strukturę polegająca na tym, że Karol Gustaw
Jung, tak jak Marcin Luter, twierdzi, tak
jak w Hegel, iż pierwszym i ważniejszym
synem Boga jest diabeł. Prawdziwym
nieszczęściem jest fascynacja wielu
polskich psychologów psychologią głębi Karola Gustawa Junga, posiadającą
tę najgłębszą treść: że diabeł jest ważniejszy od Jezusa z Nazaretu8. Niestety,
psychologią głębi Carla Gustawa Junga
indoktrynujemy dzisiaj nawet na katolickich uniwersytetach.
Feminizm i homoseksualizm wyrastają z neomarksizmu, dlatego, że byt tego

5

Por. Teoria gender stwarza poważne problemy.

6

Por. Wykład ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza: Zagrożenia ideologii gender. Międzynarodowy

Kongres o Znaczeniu Małżeństwa i Rodziny w życiu osoby, społeczeństwa, Narodu i świata. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 17 marca 2013 r.
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7

Tamże.

8

Tamże.
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popędu seksualnego jest zinterpretowany monistycznie. To znaczy, że mamy
albo tylko męskość albo tylko kobiecość.
W efekcie idzie o to, by doszło do najpotężniejszego starcia homoseksualizmu i feminizmu, bo tylko taka wojna
zagwarantuje absolutny koniec bytu9.
Zwieńczeniem tej rewolucji ma być ideologia gender. Ideologia zagłady.
Gender jest dzieckiem lewackich
(masońskich) środowisk, które były
i są ateistyczne albo antyteistyczne.
Już samo założenie, iż Bóg nie istnieje,
a jeśli nawet jest, to nie ma nic wspólnego z człowiekiem i światem (deizm),
albo jest jakąś nieokreśloną siłą, energią (New Age), powoduje, że powstaje
smog ideologiczny w którym zarówno
spojrzenie na człowieka jak i otaczającą
go rzeczywistość jest mętne i niejasne,
a tym samym fałszywe. Gender porusza
się w owej przestrzeni, i jako ideologia
na etapie misyjnym, potrzebuje asymilacji, zwłaszcza w społeczeństwach
zbudowanych na gruncie chrześcijaństwa. Używać będzie zatem woalu frazeologicznego, pojęciowego, technicznego, kulturowego a nawet religijnego,
charakterystycznego dla danego środowiska czy obszaru, w którym zamierza
zaistnieć.
Ideologia gender propagowana jest
przez tzw. tęczową rewolucję – środowiska homoseksualistów (gejów i lesbijek).
Nie jest to jedyne jej źródło, ale w ostatnich latach bardzo głośne i promowane
nie tylko w mediach ale i w świecie po9

lityki, nauki, kultury… Swój wypaczony
model życia (współżycia) promują jako
idealny. Jest to także dorabianie teorii
do swych zachowań. Do tej grupy należą także fanatyczne feministki które
w ramach „wyzwolenia” kobiet chcą
„uwolnić” je od macierzyństwa, dzieci,
małżeństwa, rodziny i mężczyzn10. Promocja środowisk LGBT11 skierowana do
dzieci i młodzieży (także akademickiej),
często doskonale zakamuflowana pod
różnego typu postaciami (moda, programy telewizyjne, gry komputerowe,
filmy, muzyka, czasopisma, szkolnictwo
(np. promocja zdrowia, edukacja seksualna, współczesne zalecane lektury
szkolne, pseudonaukowe teorie, zwłaszcza w obszarze nauk humanistycznych
itp.). Zakres tych działań obejmuje zarówno dzieci w wieku przedszkolnym
aż po wyższe uczelnie. Publiczne manifestacje, obrażanie uczuć religijnych,
amoralne zachowania nie budzą sprzeciwu decydentów, a ostrze wymiaru
sprawiedliwości (nad którym unosi się
rozpaczliwy płacz Temidy) wymierzone
jest w tych, którzy próbują się przeciwstawić owej nachalnej propagandzie
neopatologii. Te „nowe” patologie są
znane ludzkości od zarania dziejów (biblijne Sodoma i Gomora czy grecka wyspa Lesbos). Współcześnie powracają,
m. in. w postaci gender.
Szerszym
spektrum
promującym
gender są wszystkie środowiska i siły
walczące z wiarą w Boga, występujący przeciw religiom monoteistycznym,

Por., tamże.

10

Por. Gender- nowa ideologia, zagrożenie? Ks. Dariusz Oko. http://solidarni2010.pl/14509-gen-

der--nowa-ideologia-zagrozenie(13. 03. 20013).
11

Z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders). Skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób

biseksualnych i transgenderycznych określający jako społeczność. Inne spotykane skróty to LGTB,
GLBT czy LGB (społeczność homo i biseksualna). Spotyka się również akronim z Q (LGBTQ i GLBTQ)
określający wszystkich nieheteroseksualnych.
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a zwłaszcza przeciw Kościołowi katolickiemu. Jest to niewątpliwie światowa
finansjera (wspierająca antykoncepcję,
aborcję, eutanazję i wszelkie inne formy
redukcji ludności świata) i masoneria,
która została zdecydowanie potępiona
przez Kościół i nazwana antykościołem12, obecnością szatańskiego ducha
w sekcie13, spiskujących związkach - wyuzdanych, świętokradczych i bluźnierczych14, której celem jest demoralizacja
młodzieży szkolnej, ich prawem jest
nieprawda, ich bogiem jest diabeł a ich
obrzędy niegodziwością15. Masonerię
potępili wszyscy papieże od momentu
jej powstania (Klemens VII, In Eminenti),
po współczesnych, mimo, że po Vaticanum II środowiska masońskie próbowały zmiękczyć stanowisko Kościoła w tej
kwestii. W rzeczywistości stosunek
Kościoła do masonerii się nie zmienił.
Istnieje jednak pewien zamęt we współczesnych środowiskach katolickich, wywołany obecnością działaniem w Kościele masonów i ludzi nieświadomie przez
nią inspirowanych. To co dzisiaj próbuje
się określić ukrytą schizmą w Kościele,
ma zapewne swe uzasadnienie w teorii,
która mówi o rozsadzaniu Kościoła „od
środka” przez masonerię. Dlatego też
bardzo wielu badaczy uznaje masonerię za pierwszego i największego wroga
Kościoła, a wspomniane obawy coraz
wyraźniej zarysowują się, zwłaszcza
w strukturze wyższej i na szczeblach
lokalnych, także środowiskach akademickich związanych z Kościołem. Mimo
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świadomości i ostrzeżeń wielu hierarchów (przede wszystkim ostatnich papieży), teologów i ludzi dobrej woli,
to w wielu przypadkach (zwłaszcza na
zachodzie i nie tylko) stanowisko radykalnej postawy wobec owych zagrożeń
równa się z samobójstwem zawodowym czy zsyłką w duszpasterski niebyt.
Należy mówić ideologii gender, także
w katolickich środowiskach naukowych,
na zasadzie krytycznego spojrzenia. Jak
podkreśla ks. Oko, trzeba znać swego
przeciwnika, a ideologia gender jest
obecnie jednym z „najważniejszych narzędzi intelektualnych środowisk lewacko-ateistycznych, często śmiertelnych
wrogów zarówno zdrowego rozumu jak
i chrześcijaństwa”16.
3. Gender i homoideologia to dzieła
szatana
Przykładem działalności wrogów
zdrowego rozumu jest reklama nowego napoju energetyzującego skierowana do ludzi młodych o nazwie DEMON.
Czołowy promotor satanizmu wśród
młodzieży, Adam „Nergal” Darski - który nosił sobie przydomek „Holocausto”,
obwieszony symbolami satanistycznymi wykrzykuje: „Nadchodzi nasz ulubiony tydzień - już dziś zaatakują wasze
zmysły Demony Seksu! Ale są to istoty
niezwykle wymagające, więc sprawdźcie czy nie musicie dolać nieco Demona,
by za nimi nadążyć! (…) Świat należy
do Ciebie! Niech wstąpi w Ciebie właściwy Demon. To ty decydujesz kim jesteś:

12

Zob. Leon XIII. Humanum Genus, nr 3.

13

Zob. Pius IX. List do biskupa Olindy w Brazylii.

14

Zob. Grzegorz XVI. Mirari vos

15

Zob. Pius VIII. Traditi. A także Leon XII.

16

Ks. Oko o wykładzie gender na KUL.

17

Czas na bojkot produktów Agros-Nova! Promocja napoju „Demon” jest promocją satanizmu.

Producent z tym się nie kryje.
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Demonem seksu, Demonem prędkości,
Demonem humoru…. A może jeszcze
szukasz swojego DEMONA…”17.
Ojciec święty Franciszek, jeszcze jako
kardynał, prymas Argentyny, powiedział, że gender i homoideologia są
dziełami szatana i ostrzegał katolików
przed łatwowiernością i naiwnością
wobec tych zjawisk18. Papież o tym zagrożeniu (a także o wielu innych w Kościele) zaczyna mówić głośno i bezpośrednio. Ci, którzy liczyli na inną optykę
niż jego poprzednik Benedykt XVI, będą
mocno zawiedzeni. Papież zdecydowanie określa pewne postawy i zachowania i pokazuje gdzie ich miejsce: „Także we wspólnotach chrześcijańskich
są karierowicze. Udają, że wchodzą do
niej, ale to złodzieje i zbóje okradający Jezusa z chwały (…), nie może być
mowy o religii przypominającej handel.
- to byłaby religia jak ze sklepu. Ja dam
ci chwałę, a ty dasz ją mnie”19 Kiedy
przedstawiają ci inną propozycję, nie
słuchaj jej - apelował papież. Następnie
zauważył: „Jest wiele ścieżek, być może
bardziej korzystnych, ale nie są one
prawdziwe”20.
Papież Benedykt XVI zajął zdecydowane stanowisko wobec ideologii
gender. Podczas spotkania w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum, zajmującej się
działalnością charytatywną na świecie,
Benedykt XVI powiedział: „Kościół powtarza swoje wielkie tak dla godno-

ści i piękna małżeństwa jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między
mężczyzną a kobietą, zaś nie dla takich
filozofii, jak gender, wynika z faktu, że
wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury,
jakiej pragnął Stwórca”21. I ten Papież
również przestrzegał przed naiwnością i łatwowiernością oraz zachęcał
do czujności we współpracy z organizacjami, które za kurtyną filantropi
i charytatywności ukrywają szkodliwe
cele swej działalności. Przestroga papieska dotyczyła współpracy ze środowiskami homoideologicznymi, których
materialistyczna wizja człowieka czyni
z niego ofiarę kulturowych pokus, które
czynią z niego niewolnika22. Benedykt
XVI przestrzegł też przed „ateistyczną
antropologią”, która - jak powiedział zakłada, że „człowiek sprowadza się do
funkcji autonomicznych, rozum ogranicza się do mózgu, zaś dzieje ludzkie
do przeznaczenia samorealizacji”23.
Zdaniem papieża z takiego punktu widzenia „wszystko to, co jest technicznie
możliwe, staje się legalne z moralnego
punktu widzenia, każdy eksperyment
jest do przyjęcia, dopuszczalna jest
każda polityka demograficzna, a każda
manipulacja jest legitymizowana”24.
Papież zdecydowanie i jednoznacznie
przeciwstawił się rozpowszechniającym się współcześnie koncepcjom dotyczącym ludzkiej płciowości. Kościół
stoi i stał będzie na stanowisku, że

18

Por. Tenże. Gender – ideologia totalitarna. Niedziela. 24/2013, s. 40-43.

19

Homilia Ojca św. Franciszka w Domu św. Marty. Poniedziałek 22 kwietnia 2013.

20

Tamże.

21

Benedykt XVI. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum. Waty-

kan 19 stycznia 2013.
22

Tamże.

23

Tamże.

24

Tamże.
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ludzka płeć nie jest kwestią wyboru,
nie jest przyjętej społecznie roli, jest
natomiast czymś danym w zamyśle
Stwórcy. Czymś przez niego wybranym
i zadanym do spełnienia człowiekowi,
jako jasno określona rola społeczna25.
Papież także powoływał się na opinie
wyznawców innych religii, chociażby
rabina Francji, Gillesa Bernheima, który
w działaniach ideologów gender widzi
największe zagrożenie współczesnej
rodziny.
Nowa ideologia czy filozofia seksualności uderza zarówno w wizję Boga
– Stwórcę jak i człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo (por.
Rdz. 1, 27). Podczas przedświątecznego
spotkania Benedykta XVI z przedstawicielami Kurii Rzymskiej26 papież kolejny
raz potępił ideologię gender mówiąc:
„Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze
i postanawia, że nie została ona jemu
dana jako fakt uprzedni, ale to on sam
ma ją sobie stworzyć”27. Papież przypomniał o naturalnym powołaniu kobiety
i mężczyzny, biblijnym obrazie stworzenia człowieka i zamyśle Stwórcy
względem niego. Każda manipulacja
w tym względzie jest zatem niedopuszczalna, zarówno na gruncie teorii jak
i praktyki.
Profesor Gabriele Kuby, niemiecka
socjolog sama przeszła przez wyboistą
drogę do Kościoła. Poszukując transcendencji, zajmowała się ezoteryką, New
Age, aby dotrzeć do Prawdy objawio-
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nej i nawrócić się na katolicyzm. Dzięki
tej drodze Kuby doskonale zna pułapki
i zagrożenia czyhające na młodych ludzi28. G. Kuby w swoich licznych wystąpieniach i publikacjach wyjaśnia czym
jest ideologia gender. Także demaskuje,
tych, którzy wspierają ruch genderowy.
Są to światowe grupy wpływu, elity,
ludzie z zamożnych środowisk, np. rodzina Rockefellerów czy Bill Gates, oraz
instytucje międzynarodowe, takie jak
Organizacja Narodów Zjednoczonych
czy Unia Europejska, które finansują organizacje promujące gender. – W Niemczech wszelkiego rodzaju instytucje
prowadzą warsztaty na temat gender
mainstreaming. To samo robią różne instytucje polityczne – zmieniają nawet
język. W szkołach zmienia się plan nauczania, nawet w przedszkolach dzieci
uczy się zacierania stereotypów na temat chłopców i dziewczynek – mówi
Gabriele Kuby. Tymczasem także na
uczelniach w Polsce pojawiają się kierunki zajmujące się propagowaniem
ruchu gender29. Ośrodkami, zajmującymi się teorią i tożsamością płciowości
w znaczeniu gender studies są:
- Uniwerwsytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie (Magdalena Stoch)
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (Paweł Leszkowicz, Błażej
Warkocki, Agnieszka Gajewska, Ewa
Kraskowska, Agata Jakubowska, Monika Bobako, Pracownia Pytań Granicznych UAM
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(Krystyna Slany, Małgorzata Radkiewicz, Patrycja Pogodzińska, Urszula

25

Por. Papież contra gender. Kurs 2012/2013.

26

Grudzień 2012.

27

Przemówienie do przedstawicieli Kurii Rzymskiej. Tamże.

28

Rewolucja Genderowa. Nasz Dziennik. Sobota-Niedziela, 16-17 marca 2013, Nr 64 (4603).

29

Zob. Tamże.
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Chowaniec, Anna Gruszczyńska, Anna
Nacher, Beata Kowalska)
- Uniwersytet Łódzki (Izabela Desperak,
Ewa Malinowska)
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Mirosława Buchholz, Radosław
Sojak, Katarzyna Więckowska)
- Uniwersytet Szczeciński (Inga Iwasiów,
Ewa Majewska)
- Uniwersytet Śląski (Krystyna Kłosińska,
Eugenia Mandal)
- Uniwersytet Warszawski (Małgorzata Fuszara, Bożena Chołuj, Agnieszka Graff,
Magdalena Środa, Joanna Mizielińska,
Jacek Kochanowski, Eleonora Zielińska)
- Uniwersytet Wrocławski (Dorota MajkaRostek, Monika Baer)
- Instytut Badań Literackich PAN (Maria
Janion, Grażyna Borkowska)
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
- Uniwersytet w Białymstoku (Krzysztof
Arcimowicz, Małgorzata Bieńkowska,
Ewa Kępa, Agnieszka Nowakowska,
Małgorzata Skowrońska)30.
Na początku 2011 roku została powołana Rada Programowa Studium
Podyplomowego GENDER STUDIES na
Uniwersytecie Łódzkim, reklamującym się jako wiodący ośrodek gender
studies i jedyny w Polsce który ujmuje
gender studies w sposób kompleksowy
z uwzględnieniem kwestii społecznych,
politycznych, kulturowych i filozoficznych. Warto przytoczyć głównych ideologów, jakże często zajmujący stanowiska i występujący jako eksperci w różnych kwestiach w mediach. W skład
Rady wchodzą: prof. Elżbieta H. Oleksy
– przewodnicząca Rady Programowej,
prof. Magdalena Środa, dr Barbara La-

buda, Wanda Nowicka (do niedawna
Ruch Palikota), prof. Danuta Waniek, dr
Kazimiera Szczuka, prof. Zdzisława Janowska, Dorota Golańska – kierownik
studiów (W lipcu 2010 roku otrzymała 3-letnie stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych
młodych naukowców)31.
Rodzina i wartości chrześcijańskie
są systemowo niszczone od czasów
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Najbardziej zaś niebezpieczne jest to, że dziś
rewolucja ta jest prowadzona przez
elity władzy pod hasłem „gender mainstreaming”32. Jednym z postulatów ideologii gender są prawa reprodukcyjne.
Traktują one aborcję jako „prawo człowieka”. Gender także postuluje przymusową edukację seksualną dzieci i młodzieży. Taka edukacja jest wymierzona
bezpośrednio w rodzinę i instytucję
małżeństwa. Uczy dzieci bezwstydności i wprowadza na drogę seksualnego
spustoszenia. Ośmieszana jest powściągliwość, wierność, dziewictwo, wartości religijne. Zakazuje się takich pojęć
jak zło, grzech, diabeł itp. Działania te
wspierane są przez międzynarodowe
organizacje, takie jak ONZ czy UE.
Parlament Europejski w Strasburgu
uchwalił rezolucję, zawierającą wymagania kulturowo-rewolucyjne dla
krajów bałkańskich, które starają się
o przyjęcie w poczet krajów członkowskich: Chorwacji, Albanii, Serbii,
Macedonii, Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry. W myśl rezolucji, należy przeprowadzać kampanie uwrażliwiające na
stereotypy związane z płcią. Muszą być
dostępne środki antykoncepcyjne. Kraje
te mają mieć dostęp do zdrowotnych

30

Za. Gender studiem. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender_studies (26. 06. 2013).

31

Dane: Strona Uniwerytetu Łódzkiego. http://www.gender-studies.pl/.(26. 06. 2013).

32

G. Kuby, op. cit.
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usług reprodukcyjnych, czyli do aborcji. Należy także wspierać prawa osób
o innych orientacjach niż heteroseksualna33. Strategia Unii Europejskiej na
rzecz równości kobiet i mężczyzn jest
programem Komisji Europejskiej na lata
2010-2015. Zawiera ona kompleksowe
wskazania w obszarze działań na rzecz
równości płci. Są one narzucane krajom
członkowskim, jako konieczne w projekcie wspólnej wizji Europy. Obejmuje ona
zarówno obszar prawodawczy, jak i kulturowy czy obyczajowy w tym edukację
dzieci i młodzieży. W strategii podkreśla
się wkład równości płci we wzrost gospodarczy jak i zrównoważony rozwój.
Ma się ona przyczynić do wdrożenia
wymiaru równości płci w strategii Europa 2020 i oparta jest na priorytetach
określonych w Karcie Praw Kobiet oraz
w doświadczeniach zebranych w związku z Planem działania na rzecz równości
kobiet i mężczyzn34. Efekty działań są
rokrocznie raportowane i zamieszczane
w Sprawozdaniu w sprawie równości kobiet i mężczyzn.
Promocja ideologii gender ma także
swój opłacalny wymiar. Prezes Fundacji Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia,
Tadeusz Szmigiel otrzymał na swą działalność 15 milionów złotych od Unii
Europejskiej, po warunkiem, że wprowadzi gender do przedszkoli. Za pieniądze z owej dotacji utworzono placówki
w Rudzińcu, Siewierzu, Żarkach, Olsztynie, Włodowicach, Niegowej. Fundacja
Edukacji Przedszkolnej działa na terenie
województwa dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Wśród szczytnych
założeń, znaleźć można działalność
33

na rzecz tzw. projektu „Równościowe
Przedszkole”. W skierowanym do pedagogów szkolnych projekcie można
między innymi przeczytać: Po pół roku
w przedszkolu czterolatek dostaje płeć.
Odgórnie, bez możliwości zmiany, nagięcia, bez szans na rys indywidualny.
Wpływ domu jest bez znaczenia. Posyłasz
do miłą androginiczną istotę nieświadomą wartości metek; której obojętne jest
czy wkłada majteczki w wyścigówki, czy
z kokardkami, o ile tylko nie spadają ani
nie wbijają się w pupę (…). A kogo odbierasz? Dziewczynkę w różowej baletowej
spódnicy (zdejmowanej wyłącznie do snu
i kąpieli) w białych skarpetkach z falbanką (mogą być brudne), świadomą swoich
umiejętności i możliwości.(…) Jeśli posłałeś do placówki chłopca, odbierasz chłopca. Publikacja została przygotowana
przez feministki: Annę Dzierzgowską,
Joannę Piotrowską i Ewę Rutkowską. Na
ten projekt fundacja miała otrzymać 1
400 000 zł.35 Projekt posiada cichą aprobatę MEN, mimo, iż ministerstwo wskazuje, iż o tym czy będzie on wdrażany
decyduje dyrektor placówki. W jednej
z rymowanek programu czytamy: Bawię się z kim chcę, robię to co chcę, płeć
nie ogranicza mnie. Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopakiem, mogę być
pilotką, mogę być strażakiem. Czy jestem
chłopakiem, czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką. Bawię
się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie
ogranicza mnie. Rodzice nie wszyscy
świadomi są zagrożeń. Mogą nie wiedzieć, że dziecko poddawane jest świadomej manipulacji, zwłaszcza, że ma to
miejsce w przedszkolach, które dotych-

Zob. G. Kuby. Wolność w kulturze gender nie oznacza dokonywania wyboru między dobrem a

złem - to samowola, op. cit.
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Por. Równość płci. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality (12.11.2013).

35

Zob. Promocja ideologii gender się opłaca. wPolityce.pl (12.11.2013).
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czas cieszyły się sporym ich zaufaniem.
Również kojarzona z systemem nauki
poprzez zabawę KLANZA proponuje pilotażowe warsztaty z elementami gender. Na początku grudnia zaplanowano
przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń
dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, studentów, rodziców i innych
osób pracujących zawodowo z dziećmi.
Na trzygodzinnych warsztatach zatytułowanych „Dziewczynki – przytulani,
chłopcy – twardziele. Czy dziewczynki
wychowuje się inaczej niż chłopców?”
ma być poruszana tematyka płci kulturowej (gender) a także (nie)równości płci
oraz stereotypów, które funkcjonują w naszym społeczeństwie. Poznański oddział
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i animatorów KLANZA najwyraźniej
postępuje z duchem czasu i wychodzi naprzeciw „palącym potrzebom”
współczesnej antypedagogizacji społeczeństwa, przy solidarnej, milczącej
aprobacie wielu członków Stowarzyszenia w Polsce. A można w nim znaleźć
nazwiska znaczących gwiazd współczesnej polskiej pedagogiki. Szkolenie
organizowane jest przez feministyczne Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”,
w którym spotkać można także „deski”
żeńskich lóż masonerii w Polsce. To
właśnie one formułują tezę, iż w Europie źródłem przemocy jest w dużej mierze
tradycja judeochrześcijańska36. W przygotowywanych materiałach w innym
miejscu czytamy: Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia systemów patriarchalnych, które ucieleśniają szkodliwe tradycje i przepisy prawa, doprowadzając do
ignorowania i przyzwalania na przemoc
wobec kobiet oraz odmawiania kobietom

prawa do godnego życia37. Doprawdy,
brzmi to jak manifest z Marsa.
Gender jest teorią opartą na fikcji.
Przez to jest ideologią niesłychanie
niebezpieczną. Dokonuje rozkładu społeczeństwa, zakładając, że nic nie jest
trwałe, nic nie ma charakteru obiektywnego, niezależnego od naszej woli
bądź wyobrażeń. Skoro ciągle możemy
zmieniać nasze orientacje życiowe, nie
możemy być wierni niczemu38. Jest to
ideologia bardzo niebezpieczna, gdyż
oparta na fikcji, zakłada, iż nic nie jest
fundamentalne, trwałe i obiektywne.
Zależy od subiektywnej percepcji i woli
człowieka. Jest postulatem tych samych środowisk i koncepcji co związki
jednopłciowe. Lobby genderowe i homoseksualne poprzez agendy ONZ czy
Radę Europy uprawiają homoterroryzm
i deprawację „braci najmniejszych”. Narzucają, poprzez sprzyjające im media
wypaczoną i nieludzką antropologię.
Obrany kurs na unicestwienie obrazu
Stwórcy w człowieku w efekcie jest pozbawianiem go prawa rozwoju i bytu.
Zbudowany na zakłamanym założeniu
nieistnienia Boga, staje się klasyczną
ideologią satanizmu, której owocem
były miliony ofiar nazizmu, komunizmu i wszelkich rewolucji począwszy
od 1789 roku aż do współczesnego męczeństwa nienarodzonych.
SUMMARY
Gender - anti-human ideology
Gender ideology has its roots in the religious revolution of Martin Luther and
his followers, it is up to the Reformation. All roads homosexuality, feminism
and the wider gender ideology leads to

36

M. Augustyn. Klanza brnie w gender. Nasz Dziennik. Środa 6 listopada 2013.

37

Tamże.

38

Abp Henryk Hoser w wywiadzie dla KAI.
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reformation, as based on systems that
explicitly bind and are ideologically related to the Reformation.
Gender is a child of leftist (Masonic)
environments that have been and are
atheistic or anti-theistic. Gender ideology propagated by the so-called. rainbow revolution - the environment Gay
(gay and lesbian). Gender ideology affects first and foremost a family and
children. Continues the tradition of
modern totalitarianism and Engels concept reflecting the children under the
care of the state and sending women
on tractors. Promoting greater spectrum of gender and environment are all
fighting forces of faith in God, acting
against the monotheistic religions, and
especially against the Catholic Church.
Father St. Francis, while still a cardinal,
primate of Argentina, said that gender
and homoideologia are works of Satan
and warned Catholics against gullibility
and naivety.
The new ideology or philosophy sexuality hits both in the vision of God - the
Creator and man, created in his image
and likeness (cf. Gen. 1, 27). Gender is
a theory based on fiction. This makes it

extremely dangerous ideology. Makes
distribution of population, assuming
that nothing is permanent, nothing is
not an objective, independent of our
will or imagination. It is a very dangerous ideology, as based on the fiction
that assumes that nothing is fundamental, durable and objective. It depends on
the subjective perception and the will of
man. It called for the same communities
and the concept of what sex relationships.
Gender and the homosexual lobby
supported by UN agencies and the
Council of Europe grow homoterroryzm
and depravity least of the brethren. Impose, by favoring the media distorted
and inhuman anthropology. The path
to the annihilation of course the image
of the Creator in man, in effect, is depriving him of his right of development
and existence. Built on the hypocritical
assumption of non-existence of God, it
becomes a classic ideology of Satanism,
which were the result of millions of victims of nazism, communism and any
revolution from 1789 years until today
the martyrdom of the unborn.

Levius fit patientia, quidquid corrigere est nefas.
Dzięki cierpliwości łatwiej znosi się to,
czego nie można naprawić.
(Horacy)
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Pedagogia systemu prewencyjnego
w duchu św. Jana Bosko
mgr Wiesław Szyszkowski – Doktorant UWM

w

Olsztynie

ur. 1985, stopień zawodowy magistra uzyskał na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie doktorant w Katedrze Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania: system zapobiegawczy świętego Jana Bosko, alternatywne formy edukacji, praca socjalna-asystent rodziny

Wstęp
Współcześnie wychowanie młodzieży jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców, a przede
wszystkim dla rodziców. Szybki rozwój
technologiczny, laicyzacja oraz liberalizacja życia społecznego wpływają
negatywnie na proces wychowawczy.
W tych okolicznościach zauważa się potrzebę większego zaangażowania środowisk wychowawczych oraz wzajemną ich współpracę w celu prawidłowego i kompleksowego rozwoju młodego
pokolenia. Młodzież poszukuje niezachwianych autorytetów, wielokrotnie
wśród ludzi show-biznesu, którzy często nie dają dobrego przykładu. Dlatego
na nowo należy odkrywać rolę i znaczenie autorytetu wychowawcy. Szczegółowe kryteria dobrego wychowawcy
przedstawił święty Jan Bosko, nie tylko
w założeniach systemu prewencyjnego, ale przede wszystkim we własnej
działalności wychowawczej. W ciągu
wieków powstawały wciąż nowe teorie
wychowawcze, jedne zastępowały drugie, jednak XIX-wieczna koncepcja wychowawcza świętego Jana Bosko wciąż
pozostaje aktualna. Swoją ponadczaso1

wość zawdzięcza trzem filarom, na których została oparta: rozumowi, religii
i miłości. Brak któregokolwiek z fundamentów systemu sprawia, że nie jest
on właściwie realizowany. Wychowanie w duchu księdza Bosko nosi nazwę
systemu prewencyjnego, zapobiegawczego bądź uprzedzającego. Wszystkie
te terminy niosą w sobie przewodnią
myśl, którą jest ustrzeżenie wychowanka przed popełnieniem zła.
Rozum źródło systemu
zapobiegawczego
Właściwe
wykorzystanie
Bożego
daru, jakim jest rozum, stanowi o sukcesie działań wychowawczych. Dlatego święty Jan Bosko często podkreślał
rolę rozumu i konieczność korzystania
z niego w kontakcie wychowawców
z młodzieżą.
Uwzględnienie rozumu w systemie zapobiegawczym nie można interpretować
w sensie zawężonym: tzn. nie chodzi tu
o kształcenie intelektualne lub woluntarystyczne z podkreśleniem absolutnego
obowiązku, nie chodzi też o przygotowanie do awansu społecznego lub kariery1.
Rozum jest punktem wyjścia dla po-

ML. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 85.
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ważnego oraz realistycznego wychowania, które zaowocuje przyjęciem przez
wychowana obowiązku, który okaże
się trwały w czasie2. Jan Bosko pojmował rozum jako dar Boży, wskazujący
wychowawcy dobro i cele, do których
należy dążyć oraz środki, jakimi je realizować3. Cele w procesie wychowania
są niezmiernie ważne. Błędne ich odczytanie lub zrozumienie prowadzi do
wypaczeń4. Ksiądz Bosko wiedział, że
sukcesy naukowe nie są ostatecznym
celem do osiągnięcia5. Najważniejszym
celem, którego świadomość powinien
mieć wychowawca jest cel ostateczny6. Rozum w ujęciu świętego oznacza
zdolność rozumienia, a co za tym idzie
kierowania i towarzyszenia młodzieży
w procesie rozwoju dojrzałej osobowości7. Nie należy zatem odbierać tego pojęcia w kategoriach teologicznych czy
filozoficznych, ale jako naturalny sposób
pojmowania rzeczywistości, elastyczność
w programowaniu, motywowanie poleceń,
2

kierowanie się słusznością rzeczy. Można
więc stwierdzić, że jest to realizm pedagogiczny i roztropność wychowawcza8, która w praktyce przejawia się w trosce
o dobro i rozwój wychowanka9.
Rozumem w systemie prewencyjnym
może posługiwać się tylko ten opiekun,
który posiada mocną i harmonijną osobowość, gotową wszczepiać w młodzież
wewnętrzny ład10. Od wychowawcy wymaga się wypracowania w sobie takich
cech jak: wrażliwość pedagogiczna,
podejmowanie trudu w ocenie procesu
rozwoju jednostki oraz grupy, postawa
ojcowska i macierzyńska11, otwartość,
działanie z umiarem i cierpliwością,
gotowość do zrobienia pierwszego kroku w stronę wychowanka. Tylko taka
postawa może wzbudzić między opiekunem a podopiecznym wzajemne zaufanie i przyjaźń. Obowiązkiem wychowawcy posługującego się rozumem jest
ułatwienie życia wychowankowi poprzez obustronne zrozumienie. Zrozu-

G. Gatti, Zawód wychowawca chrześcijański. Jego źródła: religia, rozum, dobroć, świadectwo, świado-

mość własnych ograniczeń, Warszawa 1997, s. 26.
3

C. Bissoli, Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko, Warszawa 2001, s. 72.

4

Jan Paweł II, Ojciec i nauczyciel młodzieży. List Ojca świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Viganò

przełożonego generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, w:
Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewęgłowski, Warszawa 2000, s. 64.
5

L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 87.

6

Jan Paweł II, Ojciec i nauczyciel młodzieży. List Ojca świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Viganò

przełożonego generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, w:
Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewęgłowski, Warszawa 2000, s. 64.
7

S. Chrobak, Rozum, religia i miłość w wychowaniu św. Jana Bosco, w: Wychowanie człowieka otwarte-

go. Rola „zmysłu religijnego” Luigi Gissaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 242.
8

S. C. Michałowski, Wybrane elementy systemu św. Jana Bosko w pracy Katolickiego Ośrodka Wychowa-

nia i Resocjalizacji Młodzieży Nadzieja w Bielsku-Białej, w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J.
Niewęgłowski, Warszawa 2000, s. 423.
9
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Tamże, s. 423.
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L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 69.

11

Jan Paweł II, Ojciec i nauczyciel młodzieży. List Ojca świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Viganò

przełożonego generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, w:
Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewęgłowski, Warszawa 2000, s. 65.
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mienie zaś polega na świadomości sytuacji w jakiej znajduje się wychowanek,
uwzględniając jego kontekst rodzinny,
psychosomatyczny oraz dziedziczny. By
zrozumieć wychowanków należy podchodzić do każdego z nich indywidualnie, w sposób odpowiedni do ich usposobienia12, ponieważ sama definicja
systemu prewencyjnego mówi o indywidualności jaką cechuje się osobowość
dorastającego człowieka13. Ksiądz Bosko
radził swoim współpracownikom nawiązywać z młodzieżą relacje w duchu
rodzinnym, których owocem miały być
szczere rozmowy o ważnych dla nich
sprawach14. Bez ducha rodzinnego nie
ma miłości, a bez niej brak jest zaufania –
mawiał święty15. W zamyśle księdza Bosko Oratorium miło strukturę rodziną,
w której wychowawca staje się bratem
i przyjacielem16. Cechą szczególną rozumności systemu prewencyjnego jest
ufności w dobrą wolę wychowanków,
w ich naturalną zdolność kierowania
się ku dobru17. Owa ufność dodatkowo motywuje podopiecznych do czynienia dobra. Tylko w momencie, gdy
dobrze zna się podopiecznych można
skutecznie wychowywać18. Zadaniem
wychowawcy jest dobrze poznać mło-

dzież, gdyż w każdym jest miejsce dla
dobra, należy tylko odnaleźć ten punkt
i zachęcać do pracy nad sobą, okazując
zaufanie19. Taka postawa odróżnia system prewencyjny od innych koncepcji
wychowawczych, ponieważ Jan Bosko
uczynił zaufanie niezbędnym czynnikiem pracy wychowawczej20.
Proces wychowawczy, w metodzie
księdza Bosko, rozpoczyna się od rozumu, będącego postacią wyraźnego
i godnego zaufania wyjaśnienia. Zadaniem opiekuna jest ukierunkowanie
wychowanka, by jasno wiedział co ma
robić, a następnie pomagać mu o tym
pamiętać21. Obowiązkiem wychowawcy
jest zapoznanie podopiecznych z regulaminem, nagrodami oraz systemem
kara, określonymi przez przepisy dyscyplinarne, aby nie mogli tłumaczyć się
nieznajomością zasad22. Spełniając to
kryterium w przyszłości można stawiać
podopiecznym racjonalne wymagania.
Jednak sformułowanie logicznych norm
i obowiązków to dopiero początek.
Ważne jest, aby wychowanek zaczął posługiwać się rozumnym myśleniem, co
w konsekwencji powinno przekształcić
się w świadomość osobistej odpowiedzialności23.
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L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 69.
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R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki księdza Bosko, Warszawa 2000, s. 106.
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L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 85.

15

R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki księdza Bosko, Warszawa 2000, s. 123.

16

Tamże, s. 135, 138.
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L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 71.
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R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki księdza Bosko, Warszawa 2000, s. 122.
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J. Bosko, Rozum, religia, miłość w słowach księdza Bosko, w: Wychowanie w duchu księdza Bosko, red.

L. Cian, Warszawa 2001, s. 275-276.
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R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki księdza Bosko, Warszawa 2000, s. 122, 124.
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L. Cian, Wychowanie w duchu księdza Bosko, Warszawa 2001, s. 197-198.
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S. Chrobak, Rozum, religia i miłość w wychowaniu św. Jana Bosco, w: Wychowanie człowieka otwarte-

go. Rola „zmysłu religijnego” Luigi Gissaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 242.
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Rozumny wychowawca w kontakcie
z młodzieżą potrafi zatroszczyć się o to,
by młoda osoba:
• dorastała w obrębie kultury, zachowując wierność tradycji równocześnie, pozostając otwartym wobec bieżących wymagań;
• dojrzewała w wolności w pełni biorąc
odpowiedzialność za podejmowane
decyzje;
• rozeznawała swoje powołanie życiowe w kontekście podstawowych wartości społecznych, religijnych i uczuciowych24.
Posługiwanie się rozumem wymaga
od opiekuna nieustannego formowania
w sobie odpowiedzialnych i dojrzałych
postaw, ponieważ system księdza Bosko
czyni wychowanka dobrym, wcześniej
czyniąc dobrym wychowawcę25.
Wychowanie zgodne z rozumem jest
więc dialogiem, który ubogaca wszystkich w nim uczestniczących. Wychowawca ufający rozumowi sprawia, że
podopieczni podejmują trud rozmowy,
a wychowanie nie jest już monologiem
opiekuna. Wymaga to umiejętności
słuchania, które jest trudną sztuką.
Znaczącym elementem w dialogu jest
język, kategorie myślowe oraz skala
wartości, jakimi posługuje się opiekun.
Należy dobierać je w taki sposób, by
dialog wychowawczy nie ograniczył się
jedynie do werbalizmu, stając się w ten

sposób niekomunikatywnym26. Toteż
dialog opiekun – podopieczny ma na
celu przekazywanie informacji, uczuć,
poleceń w taki sposób by wychowankowie otrzymywali możliwie jak najpełniejsze wyjaśnienia, tego czego się od
nich oczekuje27.
Kara a prewencja
Jan Bosko przeciwstawiał systemowi zapobiegawczemu system karzący,
który polegał na wyznaczeniu i przekazaniu wychowankom norm postępowania. Nieprzestrzeganie obowiązujących
zasad pociągało za sobą nałożenie kary.
Rezultatem tego działania była dyscyplina zewnętrzna, podopieczni sumiennie
wypełniali nakazy i zakazy wyznaczone
przez opiekunów, jednak hamowało to
rozwój osobowościowy wychowanka.
Proponowany przez księdza Bosko system uprzedzający kład przed wychowawcą obowiązek zapoznania z regułami życia społecznego i indywidualnego,
czuwając nad wychowankiem w każdej
sytuacji, aby uchronić go przed popełnieniem wykroczenia28. Właściwie realizowany system prewencyjny, gdzie
wychowawcy otaczają młodzież stałą
opieką, służąc im w miłości radą i pomocą, wyklucza stosowanie wszelkich
gwałtownych kar, a jeżeli to możliwe
nawet kar lżejszych29. Środki przymusu
w systemie zapobiegawczym są niedo-
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L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001, s. 98-99.
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J. Niewęgłowski, Charakterystyczne cechy wychowawcy w stylu ks. Bosko, w: Ksiądz Bosko i jego sys-

tem wychowawczy, red. J. Niewęgłowski, Warszawa 2000, s. 183.
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G. Gatti, Zawód wychowawca chrześcijański. Jego źródła: religia, rozum, dobroć, świadectwo, świado-

mość własnych ograniczeń, Warszawa 1997, s. 27-28.
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zwolone, zamiast nich należy stosować
perswazję i miłość30.
Możliwość wymierzenia kary Ksiądz Bosko określił następującymi warunkami:
• nie należy karać kogokolwiek, dopóki
nie wyczerpie się innych możliwych
rozwiązań;
• karę należy wymierzyć w odpowiednim momencie;
• karząc nie należy działać pod wpływem namiętności;
• należy działać w taki sposób, by pozostawić winnemu nadzieję na uzyskanie przebaczenia.
Należy mieć na uwadze, wymierzając karę, ażeby wychowanek ją rozumiał i wewnętrznie zaakceptował. Ma
to miejsce wówczas, gdy wychowawca
daje do zrozumienia, że jest mu przykro
z powodu kary jaką musi zastosować.
Powyższe zachowanie nikogo nie upokarza. Kara jest skutecznym środkiem
wychowawczym tylko, kiedy zmierza
do poprawy danej osoby31. Jan Bosko
nauczał, aby upominać, będąc całkowicie opanowanym, by nie działać pod
wpływem emocji, albowiem tak wymierzona kara stałaby się szkodliwa, a wychowawca straciłby autorytet32.
Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania
kary należy uczynić to w cztery oczy,
poza wzrokiem innych wychowanków. Największą karą jest odebranie
przychylności, co pobudza do współzawodnictwa, a jednocześnie nie poni30

ża. Ksiądz Bosko zauważył: pozbawione
serdeczności spojrzenie odnosi większy
skutek u niektórych niż wymierzenie im
policzka. Pochwała za dobrze zrobioną
rzecz i nagana za zaniedbanie już są
dużą nagrodą i karą33.
Jedyną karą, jaką dopuszczał Jan Bosko, było usunięcie wychowanka z Oratorium. Sytuacja ta miała miejsce wówczas, gdy niemożliwe było nawiązanie
kontaktu pedagogicznego z podopiecznym, czy też stanowił on zagrożenie
dla całej wspólnoty34. Pod koniec życia
w jednym z wywiadów ksiądz Bosko
powiedział: Wszyscy moi wychowankowie pracują nie tylko z wysiłkiem, ale
i z miłością: przez czterdzieści sześć lat
nie zastosowałem ani jednej kary35.
Religia centralnym punktem
pedagogiki księdza Jana Bosko
Formacja religijna podopiecznych stanowi ważny punkt w systemie prewencyjnym. Każdy człowiek odczuwa we
własnym wnętrzu potrzebę życia religijnego, poszukując odniesienia, które daje odpowiedzi na wiele ludzkich
pytań, między innymi o sens istnienia.
Ksiądz Bosko zakłada czynny, lecz nie
przymuszony, udział wychowanków
w życiu liturgiczno-sakramentalnym,
które przyczynia się do realizacji głównego celu, jakim jest życie wieczne.
Wcielenie religii w proces formacji osobowości powinno odbywać się

J. Bosko, O stosowaniu kar w domach salezjańskich, w: System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego
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w duchu wolności, ponieważ tylko wolny człowiek zdolny jest do otwarcia się
na działanie Boga, wskutek czego dobrowolnie nawiązuje relację personalną
z Chrystusem36. Ksiądz Bosko dokładał
wszelkich starań, by osiągnąć wyznaczony przez siebie cel wychowania religijnego, którym jest zbawienie wieczne37, często powtarzając: przyrzekłem
Bogu, że nawet moje ostatnie tchnienie będzie dla biednych moich chłopców. W tym,
co służy dobru zagrożonej młodzieży lub
zdobywaniu dusz dla Boga, ja posuwam
się aż do zuchwalstwa38. Zbawienie
wieczne w ujęciu Jana Bosko oznacza
kształtowanie młodzieży na świętych
ludzi, którzy będą gotowi w momencie śmierci stanąć przed obliczem Boga39. W osiągnięciu świętości pomaga
podopiecznym wychowawca, który towarzyszy w wypełnianiu codziennych
obowiązków, nauce, zabawie, praktykowaniu miłości Boga i bliźniego40. Bez
religii wychowanie byłoby nie tylko bez
skutku, ale mijałoby się z celem41, ponieważ motywuje ona młodzież do działania nad własnym rozwojem, sprzyja
36

temu szczególnie świadomość Boskiej
obecności42.
Życie liturgiczno – sakramentalne
Ksiądz Bosko w religijne wychowanie
swoich podopiecznych wkładał wiele
czasu i trudu. Przekazywanie prawd
wiary rozpoczynał od nauki katechizmu, który jasno i klarownie je formułuje, uzupełniając je poprzez kazania,
konferencje oraz osobiste rozmowy43.
Szczególną zaś rolę przypisywał Eucharystii i Mszy świętej, bowiem to one
podtrzymują dzieło wychowania44.
M. Graczyk wymienia dwa istotne
elementy, które powinny współistnieć
ze sobą, aby formacja religijna przyniosła oczekiwane owoce:
• Świadectwo – stoi przed słowem pouczającym, nie wykluczając go. Jan
Bosko mówił: mało słów, a wiele czynów45. W życiu religijnym świadectwo
pełni szczególną rolę, bowiem wychowanek nie jest przymuszany do praktyk religijnych, ale czyny, których jest
świadkiem zachęcają go do udziału
w nich. Tym samym nie należy zmu-

K. Misiaszek, System prewencyjny św. Jana Bosko w wychowaniu szkolnym, http://74.125.77.132/
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szać podopiecznych do przyjmowania sakramentów świętych, a jedynie
stwarzać im możliwości, w których
dobrowolnie wezmą udział w życiu
sakramentalnym.
• Otwartość i zaufanie – muszą wypływać ze strony wychowanka, dzięki
czemu może zaistnieć poprawna relacja z wychowawcą (podopieczny nie
jest podejrzliwy w stosunku do opiekuna). Otwartość na wartości religijne umożliwia wychowanie dobrych
obywateli – chrześcijan46.
Uczestnictwo w życiu Kościoła, w uroczystościach roku liturgicznego, wiązało
się ze spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii, do którego Bosko zachęcał
podopiecznych. Wskazywał przy tym
jak ważny jest sakrament Pojednania.
Spowiedź, nazywana przez Jana Bosko
kluczem wychowania, to ważny element formacji, ponieważ prowadzi do
wewnętrznej przemiany i duchowego
uzdrowienia. Ma to miejsce tylko wówczas, gdy sakrament ten jest poważnie
traktowany przez wychowanka, który
przystępuje do niego z powagą47. W regułach Oratorium święty Jan podkreśla,
że do uczestnictwa w sakramentach
nikt nie jest zmuszany. Zaleca jednak
przystępowanie do Komunii Świętej,
jeżeli jest to możliwe, nawet codziennie, a do spowiedzi przynajmniej raz
w miesiącu48.
Wychowanie świadomych chrześcijan Jan Bosko widział w osobistym

kontakcie młodzieży z Chrystusem.
Przyjacielska relacja z Bogiem jest źródłem wewnętrznego ubogacenia. Możliwość budowania przyjaźni z Jezusem
daje Eucharystia, która jest przepełniona obecnością Chrystusa: w braciach
i siostrach zgromadzonych przy stole
Pańskim, w słowie, w Ciele i Krwi oraz
w kapłanie. Jednak, aby doświadczyć
tej obecności należy uprzednio przygotować wychowanków, by świadomie
uczestniczyli w tym sakramencie49.
Miłość fundamentem procesu wychowawczego
Szczególne miejsce w pedagogii księdza Bosko zajmuje miłość, bowiem jest
ona podstawą wszelkich autentycznych
relacji międzyludzkich. Bez miłości wychowawczej między opiekunem a wychowankiem nie zaistniałaby przyjacielska więź, a działania wychowawcze
byłyby mało skuteczne.
Ksiądz Jan Bosko, przebywając w Rzymie w roku 1884, napisał do swoich
współpracowników list, mówiący o potrzebie otoczenia podopiecznych miłością, wskazując drogę, jaką powinien
kroczyć opiekun. List ten nazwano poematem miłości wychowawczej50. W pismach Jan Bosko używał włoskiego terminu amorevolezza, który nie ma swojego odpowiednika w języku polskim,
najczęściej tłumaczony jest jako miłość.
Amorevolezza zawiera w sobie takie terminy jak: opiekuńczość, życzliwość, ła-
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godność, dobroć, dlatego do słowa miłość
dodajemy określenie wychowawcza51.
Podstawą do opracowania systemu
prewencyjnego była dla księdza Bosko
nauka świętego Pawła52: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość (1 Kor 13, 4. 13). Miłość pozwala
widzieć w każdym człowieku bliźniego – brata i siostrę. Ona ukazuje, że
wszyscy są równie, niezależnie od pochodzenia czy urody. Dlatego Jan Bosko
zalecał wychowawcom traktować każdego z podopiecznych jednakowo, jako
stworzenie Boże, które trzeba zbawić
poprzez pracę wychowawczą, bowiem
miłość szuka Bożej chwały53.
Miłość, rozpatrywana w obecności
rozumu i religii, to przede wszystkim
szacunek do młodego człowieka, przejawiający się w poważnym traktowaniu
i poszanowaniu jego godności. Szacunek pozwala na zrozumienie potrzeb
każdej jednostki, a co za tym idzie daje
możliwość zindywidualizowanego wychowania54. Tylko wówczas, gdy wychowawca zna wady i zalety każdego
z podopiecznych, możliwe są działania
zapobiegawcze55. Miłość w systemie
prewencyjnym to również zaufanie,
które powinno zaistnieć między wychowankiem a wychowawcą, owocując
relacją przyjaźni w kierunku opiekuna. Każdy wychowawca powinien wiedzieć, że młodzież potrzebuje zaufania

i odwzajemnia je czując, że obdarzeni
autentyczną miłością płynącą z głębi serca. Miłość przejawia się również
w szczerości i poszukiwaniu prawdy,
aby umacniać bliźniego w jego autentycznych możliwościach56.
Luciano Cian wymienia następujące
cechy miłości wychowawczej:
• Miłość wychowawcza jest zażyłością.
Relacja ta nawiązuje się w momencie
przebywania z młodzieżą oraz przejawiania żywego zainteresowania jej
sprawami. Ta cecha wiąże się z osobistym doświadczeniem księdza Bosko, który w dzieciństwie dostrzegał
trudność w nawiązywaniu kontaktu
z kapłanami, i postanowił zmienić tę
sytuację, gdy sam został księdzem.
• Miłość wychowawcza objawia się
jako serdeczność przeniknięta głębią uczucia. Opiekun musi z miłością
podchodzić do podopiecznych, co nieustannie wyrażał Jan Bosko.
• Miłość wychowawcza jest uczuciem
okazywanym i wyrażonym. Nie wystarczy, że młodzież jest kochana,
musi ona odczuwać tę miłość, co
sprawia jej przyjemność.
• Miłość wychowawcza jest uczuciem
konkretnym i nadprzyrodzonym. Wychowawca pragnący dobra młodzieży
nie spocznie przed żadną trudnością.
Szuka zbawienia, które jest w Jezusie
Chrystusie, jeżeli przenika go miłość
nadprzyrodzona.
• Miłość wychowawcza jest uczuciem
bezwarunkowym. Kochać bez warun-
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ków to pragnąć dobra jakiejś osoby
niezależnie od wykroczeń jakie popełnia.
• Miłość wychowawcza jest uczuciem
czystym i niewinnym. To uczucie
musi być wolne od wszelkiego egoizmu. Wychowawca powinien kochać
wszystkich, dlatego nie dopuszcza się
jednostkowego przywiązania dziecka
do wychowawcy57.
Asystencja wychowawcy
Wychowanie jest sprawą serca58, mawiał ksiądz Bosko, dlatego wymaga
ono zaangażowania i ofiary z samego
siebie. Proces wychowywania nie może
prawidłowo przebiegać bez nawiązania
więzi z wychowankiem59. Charakterystyczną cechą systemu uprzedzającego
jest asystencja wychowawcy. Oznacza
ona stałą obecność, udział opiekuna we
wszelkich zajęciach podopiecznych, począwszy od pracy, nauki a skończywszy
na zabawie i odpoczynku60. Nie oznacza
to jednak, że między asystencją a nadzorem można postawić znak równości.
Rolą wychowawcy jest organizacja czasu w taki sposób, aby młodzież nie odczuwała nudy i tym samym nie szukała
innych zajęć, poza obecnością opiekuna61. Dzięki stałej obecności wśród

wychowanków możliwe jest udzielanie rad stosownych do danej sytuacji,
w jakiej znajduje się podopieczny, a co
najważniejsze wychowawca chroni wychowanka przed popełnieniem wykroczenia62. Czujnością zapobiega grożącemu złu, szczególnie złu moralnemu,
pozbawiającego łaski Bożej. Na tym
polu ksiądz Bosko rozpatrywał sukcesy
i porażki pracy wychowawczej63.
Stwierdzając, iż wychowanek ma predyspozycje do pełnego rozwoju osobowości, nie należy pozostawiać go
samego. Młodzież pozostawiona sama
sobie może zatrzymać się na poziomie
niedojrzałym. W tej sytuacji obecność
opiekuna – asystenta – jest niezmiernie
ważna, ponieważ jak zauważa L. Cian,
przez obecność wychowawca staje się:
• przyczyną sprawczą, dzięki której
wychowanek nie jest pozostawiony
sam sobie, postępując według zaleceń opiekuna formuje swoje wnętrze,
stając się dojrzałym człowiekiem;
• przyczyną pobudzającą wychowanka ku naśladowaniu; wychowanek
identyfikuje się z wychowawcą, który
daje mu dobry przykład; dzięki temu
podopieczny w miarę dojrzewania
jest zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji.
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Taki kontakt osobowy może zaistnieć
wówczas, gdy wychowawca odznacza
się postawą pełną pokory i miłości,
a wychowanek obdarza opiekuna zaufaniem64.
Powodzenie działań wychowawczych
zapewnia w dużym stopniu autentyczność opiekuna. Daje on w ten sposób
świadectwo i dzięki temu wychowuje
przez to kim jest i co mówi. Nauczyciel
daleki od odgrywania ról eksperta czy
przyjaciela młodzieży jest odbierany
jako autorytet65. Natomiast wychowawca, nadużywający swojego autorytetu
oraz prestiżu wychowawczego, doprowadza do konformizmu, zwracającego
się przeciw wartościom, które pierwotnie miały być realizowane66.
Zakończenie
Jan Bosko już od najmłodszych lat realizował swoje wychowawcze powołanie, które kulminacyjny punkt osiągnęło w postaci systemu zapobiegawczego.
Rozpatrując dzieło świętego dostrzega
się ponadczasowość jego założeń, których z powodzeniem można, a nawet
należy korzystać. Pedagogika księdza
Bosko swoją aktualność zawdzięcza
przede wszystkim specyficznemu podejściu wychowawcy do wychowanka.
Prewencja działań wychowawczych,
brak kar, prowadzenie dialogu i podmiotowe traktowanie podopiecznych,
które zapoczątkował, dziś stają się
nowym kierunkiem podejmowanymi
przez środowiska wychowawcze. Warto, aby chrześcijańscy wychowawcy
poszukując pedagogicznych rozwiązań
w pracy z młodzieżą, sięgali do peda-
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gogii Jana Bosko. Realizacja systemu
zapobiegawczego nie jest łatwa, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jednak
wymagania jakie stawia ksiądz Bosko
wychowawcom są możliwe do urzeczywistnienia. Potwierdzają to liczne Oratoria, które spełniają swoją posługę od
ponad 160 lat, wychowując młodzież
w duchu swojego założyciela, w oparciu o rozum, religię i miłość.
Streczczenie
Współcześnie wychowanie młodzieży jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców, a przede
wszystkim dla rodziców. Szybki rozwój
technologiczny, laicyzacja oraz liberalizacja życia społecznego wpływają
negatywnie na proces wychowawczy.
W tych okolicznościach zauważa się potrzebę większego zaangażowania środowisk wychowawczych oraz wzajemną ich współpracę w celu prawidłowego i kompleksowego rozwoju młodego
pokolenia. Młodzież poszukuje niezachwianych autorytetów, wielokrotnie
wśród ludzi show-biznesu, którzy często nie dają dobrego przykładu. Dlatego
na nowo należy odkrywać rolę i znaczenie autorytetu wychowawcy. Szczegółowe kryteria dobrego wychowawcy
przedstawił święty Jan Bosko, nie tylko
w założeniach systemu prewencyjnego, ale przede wszystkim we własnej
działalności wychowawczej. W ciągu
wieków powstawały wciąż nowe teorie
wychowawcze, jedne zastępowały drugie, jednak XIX-wieczna koncepcja wychowawcza świętego Jana Bosko wciąż
pozostaje aktualna. Swoją ponadczaso-
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wość zawdzięcza trzem filarom, na których została oparta: rozumowi, religii
i miłości. Brak któregokolwiek z fundamentów systemu sprawia, że nie jest
on właściwie realizowany. Wychowanie w duchu księdza Bosko nosi nazwę
systemu prewencyjnego, zapobiegawczego bądź uprzedzającego. Wszystkie
te terminy niosą w sobie przewodnią
myśl, którą jest ustrzeżenie wychowanka przed popełnieniem zła.
Summary
Contemporary education of young
people is a major challenge for teachers
and educators, especially for parents.
Rapid technological development, secularization and liberalization of society
have a negative impact on the educational process. In these circumstances,
it is noted the need for greater involvement of educational environments and
their mutual cooperation in order to
correct and comprehensive development of the younger generation. Young
people looking unshakable authority,
often among people of show business,
who often do not provide a good example. So once again to explore the
role and importance of the authority of
the teacher. Detailed criteria for good
teachers provided St. John Bosco, not
only in the assumptions of the preventive system, but also in their educational activities. Over the centuries, still
formed a new educational theories, one
replace the other, but the nineteenthcentury conception of St. John Bosco’s
educative still remains valid. His timelessness thanks to the three pillars on
which it is based: reason, religion and
loving. The lack of any of the founda-

tions of the system makes it is properly
implemented. Education in the spirit of
Don Bosco’s preventive system called,
preventive or pre-emptive. All these
terms carry on the guiding idea, which
is protect pupil from committing evil.
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Deliberandum est saepe, statuendum semel.
Rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz.
(Seneka)
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Godność osoby ludzkiej jako
uniwersalnej wartości w orzecznictwie
trybunału konstytucyjnego
Mg r Konrad Kozio ł - Dokt orant K UL
Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL oraz aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego RP,
skargi konstytucyjnej i związanych z nią postanowień tymczasowych, wolności i praw człowieka i obywatela
oraz organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Interesuje się również modelami skargi konstytucyjnej w
państwach europejskich, w szczególności rozwiązaniami niemieckimi.

Wstęp
Godność to charakterystyczna wartość
osoby ludzkiej jako człowieka, który pozostaje w relacjach interpersonalnych. Jest to niezbywalny warunek pozytywnej samooceny.
Godność występuje w wielu aspektach, jak:
psychologicznym, prawnym, filozoficznym,
daje podstawę do godności zawodowej i narodowej. Natomiast w etyce oraz w przepisach, które odwołują się do praw człowieka
uznaje się, że każdy człowiek niezależnie
od rasy, wieku, religii ma prawo wychowywać się w godności, a przede wszystkim ma
prawo do samej godności. Analizując pojęcie godności nasuwa się wniosek, iż należy
ono do pojęć o charakterze interdyscyplinarnym1. W czasie sporu o genezę praw i wolności jednostki, o to w jaki sposób należy je
ująć w Konstytucji występowały różne poglądy i koncepcje. Były wysuwane argumenty za prawnonaturalnym uzasadnieniem
instytucji praw i wolności, które zostały zawarte w treści art. 30 Konstytucji RP. Do tej
koncepcji nawiązuje właśnie polski ustrojodawca w dwóch aspektach. Po pierwsze
przyjmując regulację międzynarodowe, które wywodzą się z tych koncepcji, a po drugie
samemu stwierdzając, że istnieje przyrodzo-

na i niezbywalna godność człowieka, stanowiąca źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Uznaje on również, że godność
jest nienaruszalna i ustanawia obowiązek
jej ochrony i poszanowania przez władze
publiczne. Takie stanowisko ma decydujące
znaczenie w omawianej dziedzinie, ponieważ stanowi płaszczyznę, na jakiej ujmowane i interpretowane powinny być wolności
oraz prawa ujęte w rozdziale II Konstytucji,
uznawane jako podstawowe uprawnienia
jednostki. Wyrażona w art. 30 zasada stanowi niezwykle ważną rolę w odniesieniu do
prac Trybunału Konstytucyjnego w ramach
badania zgodności prawa obowiązującego
w Polsce z Konstytucją2. Dlatego też nieprzypadkowo art. 30 Konstytucji został umieszczony nad wejściem do dużej sali rozpraw
w Trybunale Konstytucyjnym.
1. Idea prawa jako podstawa
sprawiedliwości w odniesieniu
do pojęcia godności
Przyjmując, że idea prawa stanowi odbicie
idei człowieka, należy uznać pierwszeństwo
osoby ludzkiej obdarzonej przyrodzoną
i niezbywalną godnością przed ideą wartości w prawie. Racją bytu równości w prawie

1

Encyklopedia Katolicka, Godność, 1989, t. 5, s. 1231.

2

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 37.

3

Potrzeszcz J., Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2007, s. 119.
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jest uznanie równej godności istot ludzkich,
bez względu na fazę ich rozwoju osobowego, a w szczególności niezależnie od czynników takich jak rasa, płeć, wyznanie, narodowość, poglądy polityczne, wykształcenie
itd. Równość wobec prawa albo ma miejsce
albo nie ma miejsca. Nie można kogokolwiek wyłączyć spod tej ogólnej zasady, bowiem może to skutkować tym, że będziemy
mieli „równych i równiejszych”, a w najgorszym wypadku ktoś mógłby zostać pozbawiony osobowości prawnej3. Związek
pomiędzy godnością człowieka, a sprawiedliwością odnaleźć można w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego, który uważa,
że niezbywalna godność człowieka, wymaga by każda osoba była traktowana przez
prawo w sposób sprawiedliwy, czyli według
jednakowej miary i bezstronnie4. Zdaniem
Trybunału Konstytucyjnego wolność człowieka ściśle związana jest z jego godnością
uznając, że nakaz danego zachowania się
jest ingerencją w wolność człowieka, której ochrona gwarantowana jest przez Konstytucję5. Wolność i godność jednostki jako
istoty autonomicznej, która swoje sprawy
kształtuje według własnych preferencji
i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje
może urzeczywistniać się, jeżeli zostanie jej
zapewnione bezpieczeństwo prawne6. Tym
samym szacunku dla jednostki, która jest
autonomiczną i racjonalną istotą, domaga
się jej godność oraz wolność, wyrażająca
się w tym, że jednostka według własnego
uznania prowadzi swoje sprawy i ponosi
odpowiedzialność za swe decyzje7.
Pojęcie godności w Konstytucji RP
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z 1997r.8 występuje trzykrotnie. Po pierwsze odwołanie do godności występuję
w preambule: ”Wszystkich, którzy dla dobra
Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą
stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając
o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad
mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.” W drugim przypadku pojęcie
godności występuje w drugim rozdziale
Konstytucji „Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela” w art. 30, który brzmi
następująco: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.” W trzecim zaś przypadku dotyczy stanów nadzwyczajnych, gdzie
art. 233, ust. 1 brzmi, że „Ustawa określająca
zakres ograniczeń wolności i praw człowieka
i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw
określonych w art. 30 (godność człowieka)…”.
Trybunał Konstytucyjny w związku z systemem wartości zawartym w Konstytucji
wyraził pogląd, że zasada przyrodzonej
i niezbywalnej godności człowieka zajmuje
naczelne miejsce w tym systemie9. Stwierdził również, że godność ludzka może być
traktowana jako samoistny wzorzec konstytucyjny, w wyniku uznania art. 30 Konstytucji jako źródła praw podmiotowych,
ponieważ nadanie art. 30 Konstytucji sensu
prawa przedmiotowego w sposób nieprzekonywujący ograniczać może konstytucyjną ochronę jednostki10. Status człowieka

4

Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., sygn. akt P 2/99, OTK ZU Nr 5/1999, poz. 103.

5

Wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt K 45/02, OTK ZU Nr 4/A/2004, poz. 30.

6

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P 3/00, OTK ZU Nr 5/2000, poz. 138.

7

Wyrok TK z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. akt K 47/01, OTK ZU Nr 1/A/2002, poz. 6.

8

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).

9

Wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r., sygn. K 2/98, OTK ZU Nr 3(25)/1999, poz. 38.

10

Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt SK 6/02, OTK ZU Nr 5/A/2002, poz. 65.
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i obywatela RP został wyznaczony głównie
przez normy rozdziału II Konstytucji, których podstawą jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. Określają one
sferę wolności i praw zarówno człowieka,
jak i obywatela oraz tworzą podstawę do
sformułowania konstytucyjnych wolności
i praw, które w przypadku naruszenia mogą
stać się podstawą skargi konstytucyjnej11.
TK uznał, że z uwagi na fakt, iż godność
człowieka jest źródłem praw i wolności jednostki, to argument ten determinuje sposób ich rozumienia oraz urzeczywistniania
przez państwo, ponieważ zakaz naruszania
godności ma charakter bezwzględny i adresowany jest do każdego, a także obowiązek
poszanowania i ochrony godności nałożony
został na władze publiczne państwa. Godność podlega bezwzględnej ochronie i jest
to jedyne prawo, wobec którego nie jest
możliwe zastosowanie zasady proporcjonalności12. W związku z powyższym wszelkie działania władz publicznych powinny
uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii, w której ramach człowiek może się
realizować społecznie, a zarazem działania
te nie mogą doprowadzać do tworzenia się
sytuacji prawnych lub faktycznych odbierających jednostce poczucie godności13.
Godność człowieka zgodnie z linia orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego spełnia
kilka istotny funkcji. Po pierwsze jest pewnego rodzaju łącznikiem między Konstytucją, będącej aktem prawa pozytywnego,
a porządkiem prawnonaturalnym. Po drugie
stanowi determinantę interpretacji i stosowania Konstytucji. Jest również wyznacznikiem systemu oraz zakresu praw i wolności

człowieka i obywatela oraz podmiotowym
prawem jednostki o wyodrębnionej treści
prawnej14. Godność człowieka nie może być
rozumiana jako cecha czy zespół praw, które nadawane są przez państwo, ponieważ
jest ona w stosunku do państwa pierwotna, w wyniku czego zarazem ustawodawca
oraz organy stosujące prawo muszą respektować treści, które zawarte są w pojęciu
godności przysługującej człowiekowi15.
Trybunał Konstytucyjny w zakresie swojego orzecznictwa wyodrębnił dwa wymiary
konstytucyjnie gwarantowanej godności
człowieka. Stwierdził on, że godność człowieka jako wartość transcendentna, a także
pierwotna wobec innych praw i wolności
człowieka, przyrodzona i niezbywalna,
towarzyszy człowiekowi zawsze oraz nie
może być naruszona zarówno przez prawodawcę ani inne podmioty. W tym sensie
człowiek zawsze zachowuje godność i żadne zachowania nie są w stanie tej godności
go pozbawić ani jej naruszyć. W drugim
znaczeniu godność człowieka występuje
jako dana „godność osobowa”, która jest
najbliższa temu, co może być określane prawem osobistości, obejmującym wartości życia psychicznego człowieka oraz wszystkie
te wartości, które mogą określać podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie,
składając się, według powszechnej opinii na
należny szacunek w stosunku do każdej osoby. W związku z powyższym tylko godność
w tym drugim znaczeniu może być przedmiotem naruszenia, przez zachowanie się
innych osób czy uregulowania prawne16. Na
tej podstawie można wyróżnić dwa rodzaje
godności. Po pierwsze godności nienaru-
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Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02, OTK ZU Nr 4/A/2003, poz. 33.
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Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt K 7/01, OTK ZU Nr 3/A/2003, poz. 19.

13

Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, OTK ZU Nr 3(41)/2001, poz. 54.

14

Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt. SK 6/02, OTK ZU Nr 5/A/2002, poz. 65.

15

Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, OTK ZU Nr 3(41)/2001, poz. 54.

16

Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt K 7/01, OTK ZU Nr 3/A/2003, poz. 19.
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szalnej, przyrodzonej i niezbywalnej oraz
po drugie godności naruszalnej, którą można utracić. Tego typu rozróżnienie rodzajów
godności będzie miało wielki wpływ na
określenie zakresu ochrony praw człowieka. Jednakże w związku ze stosowaną przez
Trybunał Konstytucyjny terminologią rodzą
się pewne wątpliwości odnośnie wyróżnionych rodzajów godności. Godność osobowa
jako wartość bezwzględna jest podstawą
godności osobowościowej, ale relacji tej nie
można odwrócić. Zaznaczyć należy, że dość
często rozważana jest jedynie godność osobowa jako wartość ontyczna17.
2. Nienaruszalność przyrodzonej
i niezbywalnej godności człowieka
Nienaruszalność godności ludzkiej wyraża
się w tym, że nie zostaje ona utracona nawet
przez zachowanie się człowieka w sposób
jemu „niegodny”. Nie można godności odebrać żadnej istocie ludzkiej, jednakże uprawnienie z niej wynikające do domagania się
szacunku może stać się podstawą naruszeń.
Z orzecznictwa TK wyłania się jeszcze jeden
aspekt znaczeniowy godności człowieka,
gdzie jest ona rozumiana jako klauzula dopełniająca. TK stwierdził bowiem, że prawo
do ochrony życia prywatnego, podobnie jak
każda inna wolność czy prawo jednostki,
znajduje swoje umocowanie aksjologiczne
w godności osoby. Jednakże utożsamianie
naruszenia każdego prawa czy wolności
z naruszeniem godności spowodowałoby
pozbawienie gwarancji zawartych w art. 30
Konstytucji do samodzielnego zastosowania. Efektem tego stanu byłoby nadmierne
uproszczenie sensu i treści normatywnej
zawartej w pojęciu godności, obejmującej
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najważniejsze wartości, które nie korzystają
z innych, samoistnych gwarancji na gruncie konstytucyjnym, a które dotyczą istoty
pozycji jednostki w społeczeństwie w odniesieniu jej relacji do innych osób oraz do
władzy publicznej18. Przykład pojmowania
godności jako przyrodzonej i niezbywalnej
uwidacznia się w orzecznictwie TK dotyczącym ochrony życia i zdrowia. Uznaje on
bowiem, że życie jest najwyższą wartością
i nie podlega żadnym ograniczeniom ze
strony tworzących prawo, ponieważ prawo
do życia nie jest zależne od woli ustawodawcy, a jednocześnie nie można jego cech
znieść jakimkolwiek aktem normatywnym.
Ustawodawca nie posiada kompetencji do
przyznawania bądź znoszenia prawa do
życia jako wartości o charakterze konstytucyjnym. Nie ma tutaj znaczenia czy ustawodawca wyrazi to w sposób bezpośredni
w akcie normatywnym, ponieważ nie może
to w żadnym wypadku wpłynąć na przyrodzony charakter prawa do życia19. Poszanowanie i ochrona prawa do życia stanowi
jedną z podstawowych przesłanek, która realizuje zasadę przyrodzonej i niezbywalnej
godności człowieka. Dlatego też art. 38 Konstytucji, który brzmi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia.” należy rozumieć jako zakaz
pozbawiania człowieka życia20. Nie można
zatem mówić o ochronie godności człowieka, w przypadku gdy nie zostały stworzone skuteczne podstawy do ochrony życia.
W tym przypadku chodzi o ochronę życia,
niezależnie od społecznej wartości, a także
ze względu na niedopuszczalność różnicowania wartości ludzkiego życia w zależności
np. od pozycji społecznej człowieka21. Ze zro-
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Potrzeszcz J., Idea prawa…, dz. cyt., s. 130.

18

Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt. K 7/01, OTK ZU Nr 3/A/2003, poz. 19.

19

Potrzeszcz J., Idea prawa…, dz. cyt., s. 132-133.

20

Wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r., sygn. akt K 2/98, OTK ZU Nr 3(25)/99, poz. 38.

21

Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, OTK ZU Nr 1/A/2004, poz. 1.
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zumieniem godności człowieka jako pewnej
wartości ontycznej wiąże się zakaz nieosobowego traktowania człowieka. W sytuacji
gdyby stawał się on przedmiotem działań
podejmowanych przez władzę to jego rola
sprowadzałaby się do instrumentalnej postaci, co mogłoby być uznane za naruszenie
godności. Jednakże, aby doszło do takiego
naruszenia, każdy przypadek należy rozpatrywać na gruncie konkretnych okoliczności22. Wiele orzeczeń TK dotyczących naruszenia godności człowieka odnosi się do
zabezpieczenia godnych warunków życia,
w szczególności zabezpieczenia potrzeb
mieszkaniowych i środków utrzymania.
W orzeczeniach dotyczących eksmisji ukazano konieczność zapewnienia człowiekowi
pewnych minimalnych standardów życia.
Według TK przesłanką poszanowania godności człowieka jest między innymi istnienie pewnego minimum materialnego, które
zapewni jednostce możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
a także stworzenie szans na pełny rozwój
osobowy każdemu człowiekowi w otaczającym go środowisku23. W razie orzeczenia
eksmisji, w celu poszanowania godności
ludzkiej wymagane jest, aby przynajmniej
pewnej kategorii podmiotów z uwagi na ich
sytuację osobistą, rodzinną czy materialną
zapewnić ochronę24. TK wskazał w sferze
działalności socjalnej na obowiązek zapewnienia przez państwo jednostce pozostającej bez pracy, warunków realizacji jej prawa
do wolności i egzystencji ze względu na
niezbywalną, przyrodzoną godność człowieka. To zabezpieczenie socjalne powinno
gwarantować bezrobotnym pewne minimum socjalne. Z pojęciem godności nie-

rozerwalnie również pozostaje związana
sfera praw do ochrony czci i dobrego imienia, w odniesieniu do zasady domniemania
niewinności, gdzie TK bardzo często poruszał te zagadnienia w związku z ochroną
godności25. Dobra osobiste pozostające pod
ochroną Konstytucji w związku z pojęciem
godności, której poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych. Powinien on być realizowany przez władzę publiczne wszędzie tam, gdzie państwo działa
w ramach imperium i realizuje swoje zadania represyjne, których wykonanie nie może
zmierzać do większego ograniczenia praw
człowieka oraz jego godności26.
3. Funkcja godności jako fundamentu
sprawiedliwości
Naruszenie podstawowych praw człowieka stanowi według TK pogwałcenie godności człowieka. W orzecznictwie pojawia się
jednak pewnego rodzaju rozróżnienie pomiędzy prawami nawiązującymi wprost do
godności osoby ludzkiej, wyrażającymi jej
najwyższy sens, które mają charakter praw
fundamentalnych, a prawami niepochodzącymi od godności ludzkiej, stanowiącymi jedynie formę lub jedną z form zabezpieczenia
praw człowieka, o charakterze praw umożliwiających realizację innych praw i wolności. Z tego wynika, że prawa przyrodzone
nie mogą być kwestionowane, a także ograniczane przez ustawodawcę. TK uznał, że
nie są one zasadniczo w swojej treści uzależnione od woli prawodawcy oraz organów
stosujących prawo, a bez znaczenia pozostaje kwestia czy są to organy administracji
publicznej czy też sądy. Drugi rodzaj praw
jest jednakże uzależniony w swej treści od

22

Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt SK 6/02, OTK ZU Nr 5/A/2002, poz. 65.

23

Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn., akt K 11/00, OTK ZU Nr 3(41)/2001, poz. 54.

24

Wyrok TK z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt K 48/01, OTK ZU Nr 5/A/2002, poz. 62.

25

Potrzeszcz J., Idea prawa…, dz. cyt., s. 136-137.

26

Wyrok SN z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II CSK 269/07, OSNC-ZD 2008/3/75.
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woli prawodawcy, gdyż może on te prawa
kształtować w poszukiwaniu optymalnego modelu, stwarzającego możliwość ich
ochrony oraz kreującego instrumenty gwarantujące możliwość realizowania innych
wartości konstytucyjnych z uwzględnieniem rozważań na temat demokratycznego
państwa prawnego27. Prawo człowieka do
swobodnego zapewnienia swym dzieciom
wychowania moralnego i religijnego w zgodzie z własnymi przekonaniami jest według
TK przyrodzonym i niezbywalnym prawem
naturalnym28. Również ograniczenie praw
i swobodny działalności związków zawodowych może doprowadzić do naruszenia
praw pracowniczych, a w tym także godności człowieka29. Ze względu na fakt, że źródłem wszystkich wolności i praw jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka,
korzystają z niej również osoby prawne
o charakterze korporacyjnym, jednakże tylko w zakresie jakim ich działalność związana jest z wynikającej z Konstytucji wolności
zrzeszania się i innych praw dotyczących
jednostki, w tym prawa własności i innych
praw majątkowych30. Godność człowieka
uznać należy za wartość ponadpozytywną,
chociażby na przykładzie rozstrzygania dla
jednostki kwestii związanych z ochroną życia i zdrowia. TK przyznaje, że nie można
poddawać ocenie wartości ludzkiego życia
i na podstawie wyników tej oceny decydować o przyznawaniu jednostkom lub grupom społecznym prawa do życia i ochrony
zdrowia. Postawa TK odpowiada przyjętej
w tradycji personalistycznej wizji godności osobowej, która nie może podlegać
żadnym ograniczeniom czy naruszeniom.
Trzeba przyznać, że najważniejszą funkcją
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godności jest występowanie w charakterze
pewnego rodzaju łącznika pomiędzy Konstytucją a porządkiem prawnym. Godność
człowieka wyrażona w Konstytucji nie jest
jedynie pustym sloganem, lecz stanowi
aksjologiczny kierunek interpretacji całego
systemu prawa, co ma swoje uzasadnienie
w praktyce orzeczniczej TK, w ramach której godność człowieka rozumiana powinna
być w dwóch aspektach. Po pierwsze jako
wartość ontyczna, przyrodzona i niezbywalna, a po drugie jako wartość, którą człowiek
nabywa w trakcie życia i może ją również
stracić w konsekwencji działań własnych
lub innych podmiotów. Z równej godności
jednostki wynika zasada równego traktowania jako fundament sprawiedliwości.
Związek godności i sprawiedliwości został
uznany przez TK, w tym sensie, że niezbywalna godność człowieka wymaga, by każdy człowiek był przez prawo traktowany
sprawiedliwie, jednakowo i bezstronnie.
3. Godność jako podstawa
podmiotowości osoby ludzkiej
W odniesieniu do osoby ludzkiej uznać
należy godność jako podstawę jej podmiotowości. Osoba ludzka definiowana jest
jako jednostkowy, indywidualny i cielesnoduchowy podmiot, który jest zdolny do
działań w sposób rozumny, dobrowolny,
moralny i społeczny, mając na celu harmonijne wzbogacanie siebie i innych ludzi
w zakresie kultury31. Bowiem podstawą
i celem porządku społecznego jest osoba
ludzka będąca podmiotem niezbywalnych
praw, które nie zostały otrzymane z zewnątrz, lecz które wypływają z jej natury
i nic ani nikt nie może ich zniszczyć, żadna

27

Wyrok TK z dnia 15 listopada 2000 r., sygn. akt P 12/99, OTK ZU Nr 7(37)/2000, poz. 260.
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Orzeczenie TK z dnia 20 stycznia 1991 r., sygn. akt K 11/90, OTK 1991, poz. 2.

29

Wyrok TK z dnia 13 marca 2000 r., sygn. akt K 1/99, OTK ZU Nr 2(32)/2000, poz. 59.

30

Wyrok TK z dnia 29 maja 2001 r., sygn. akt K 5/01, OTK ZU Nr 4(42)/2001, poz. 87.

31

Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 69.
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siła zewnętrzna nie może ich unicestwić,
ponieważ ich korzenie tkwią w tym, co jest
najgłębiej ludzkie. Osoba ludzka jest podmiotem, który wyrasta ponad uwarunkowania społeczne, kulturalne, historyczne,
ponieważ człowiek, jako istota obdarzona
duszą dąży do celu, który wykracza poza
ramy zmiennych warunków jego egzystencji. Realizacji człowieka jako osoby nie może
przeciwstawić się żadna ludzka władza32.
Człowiek jako istota społeczna swoje życie opiera na wielu przeróżnych więziach,
kontaktach, układach, kręgach społecznych,
znajomościach. Można by się było zastanawiać jakby wyglądało życie bez drugiego
człowieka, jednakże pomijając wielokulturowość i odmienności występujące pomiędzy ludźmi na całym świecie trudno sobie
wyobrazić taką egzystencję człowieka przez
dłuższy czas. Pomimo, że często ludzie bywają do siebie wrogo nastawieni, wzajemnie nie darzą się sympatią czy występują
między nimi, inne różniące ich elementy
to w ostatecznym rozrachunku każdy człowiek odczuwa empatię i posiada sumienie,
które skłania do chwili refleksji. Oczywiście
spod tego modelu wyróżnić należy jednostki nieposiadające kręgosłupów moralnych,
bo i takie się znajdują, czyniąc zło drugiemu człowiekowi i czerpiąc jeszcze z tego
przyjemność, dlatego też ważnym jest,
aby takie wypaczone jednostki izolować od
społeczeństwa i w miarę możliwości leczyć
lub resocjalizować. Należy uznać godność
za naczelną zasadę społeczną, wypływającą z faktu, że człowiek jest osobą i posiada
swoje prawa33. Dzięki swojej godności naturalnej i nadprzyrodzonej osoba ludzka
w życiu społecznym staje się podmiotem
uprawnień nazywanych prawami osoby
czy człowieka, ale jest również podmiotem
odpowiedzialności za innych uczestników

życia zbiorowego, ponieważ społeczności
istnieją dla osób i dzięki też tym osobom.
Życie społeczne jest niezbędną koniecznością, ze względu na potrzebę rozwoju
człowieka w pełnym i każdym wymiarze,
zatem także w tym społecznym. Z właściwości ludzkiej natury wynika, że człowiekowi są potrzebne relacje z innymi ludźmi, ponieważ życie społeczne w pewnym
sensie dopełnia i wzbogaca osobę ludzką.
Człowiek się realizuje i aktualizuje swoje
właściwości osobowe w czasie kontaktów
z ludźmi, którzy są widziani przez nas jako
osoby, ponieważ zarówno nam, jak i tym
osobom przysługują te same prawa do rozwoju osobowego. Wynika z tego postulat,
że wzajemne relacja mają nas wzbogacać,
a także rozszerzyć szansę realizacji tego, co
w nas jest osobliwie ludzkie. W końcowym
rozrachunku mają ugruntować naszą ludzką podmiotowość. Gdyby nie istniało żadne życie społeczne, nasze życie duchowe
również wiele by straciło, bowiem byłoby
uboższe o cnoty społeczne, a w szczególności o miłość. Osiągając dobro społeczne
człowiek zdobywa swoją osobistą doskonałość, ponieważ nie jest on w stanie osiągnąć
dobra osobistego z wyłączeniem dobra społecznego. Zazwyczaj on to rozumie i sam poszukuje takich zbiorowości, bowiem sądzi,
że pomogą mu w indywidualnym rozwoju.
Mówiąc o rozwoju podmiotowości osoby
w życiu zbiorowym, pamiętać należy, że
dotyczą one zarówno praw i obowiązków
człowieka. W przypadku rozszerzenia podmiotowości, proporcjonalnie ze wzrostem
uprawnień wzrastają również obowiązki.
Ze względu na swoją społeczną naturę człowiek szuka kontaktów z innymi, wchodząc
z nimi w mniej lub bardziej trwałe relacje,
w efekcie kreując wszelakie typy ludzkich
zbiorowości, będących jedną z form realiza-

32

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1988 r., n. 1.

33

Borutka T., Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków 1994, s. 44.
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cji prawa człowieka do zrzeszania się. Prawo to uważa się za jedno z podstawowych
praw osoby ludzkiej34.
4. Godność jako źródło praw
człowieka
W sposób kompleksowy prawa człowieka
ujął w swojej nauce Jan XXIII, w szczególności w encyklice „Pacem in terris”, gdzie
wskazuje on na dwa poziomy godności
człowieka. W pierwszym przypadku na
poziom natury, na którym decydującą rolę
odgrywa wola człowieka i jego rozum;
a w drugim przypadku na poziom łaski,
wynikający z nadprzyrodzonej przyjaźni
człowieka z Bogiem. Godność człowieka to
nie tylko postulat, ale także fakt, a jej istnienie domaga się uszanowania. Wyraz tego
znajduje się w wymienionej już encyklice,
we fragmencie, gdzie czytamy, że „Wszelkie
współżycie ludzi, jeżeli chcemy, aby było dobrze zorganizowane i rozwijało się pomyślnie,
musi opierać się na podstawowej zasadzie, że
każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskutek czego ma prawa i obowiązki, wypływające bezpośrednio i równocześnie z własnej jego natury.
A ponieważ są one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie można się ich w żaden sposób
wyrzec”35 W związku z godnością człowieka
pozostaje jego podmiotowość w życiu zbiorowym. Jego podmiotowość, tak samo jak
godność jest niezbywalna. Człowiek w każdych warunkach życia zbiorowego ma prawo oczekiwać, aby ta podmiotowość była
respektowana. Jednakże, kwestią odrębną
jest czy otoczenie będzie tę podmiotowość
uznawać. W celu budowania życia społecznego uznawanie podmiotowości osób, któ34

re to społeczeństwo tworzą jest niezbędne.
Dlatego też powiązanie pomiędzy godnością człowieka, a podmiotowością osoby
ludzkiej w życiu społecznym jest konieczne
i zrozumiałe, a z chrześcijańskiej koncepcji
osoby ludzkiej wyłania się właściwa wizja
społeczności. Wyrazem społecznej natury człowieka nie jest jedynie państwo, ale
również pewne grupy pośrednie, takie jak
podstawowa jednostka, jaką jest rodzina,
a także wspólnoty gospodarcze, społeczne,
polityczne czy kulturalne. Z tej perspektywy trzeba spojrzeć na pojęcie społeczności
lokalnej, ponieważ w sytuacjach życia społecznego może dojść do sytuacji, gdzie realizacja praw osobowych jednych osób może
ograniczać szansę realizacji tych praw przez
pozostałe osoby. Może mieć to miejsce także w rodzinie, ale zarazem w zakładzie pracy, sąsiedztwie, jednak należy zaznaczyć, że
nie jest to przeszkodą do dopełnienia osobowego człowieka36.
5. Podsumowanie
Pojęcie godności człowieka ma bardzo
długą i bogatą historię. Zawarte jest ono
w filozofii, a także myśli prawnej. Jest to
jedno z najważniejszych zagadnień antropologii teologicznej oraz filozoficznej. Godność jest centralną kategorią dzisiejszych
systemów prawnych, która jest włączona
do porządków ustrojowych, stojących na
gruncie prawa pozytywnego. Historia formułowania się pojęcia godności człowieka
dostarcza nam interesującego materiału do
poszukiwania jej istoty. Wartość ta w cywilizacji europejskiej to dobro, które niewątpliwie zasługuje na promocję i ochronę.
Jako uznana i rozpoznana wartość ma ona
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ność lokalna, podmiotowość osoby ludzkiej i godność pracy” 26 października 2005, UKSW, s. 11.
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charakter normatywny, aktualizowany nie
tylko jako zakaz oraz bariera, ale też jako
zasada, która kształtuje porządek społeczny. Godność staje się kluczową wartością,
która powinna być chroniona w życiu. Godność jest zawsze niewzruszalnym i nadrzędnym punktem odniesienia oraz nie
jest porównywalna z innymi wyznacznikami prawa, ponieważ nie można zamienić
godności na inną wartość. Godność ludzka
wyraża się w poczuciu własnej wartości.
W stosunku do innych ludzi okazywana jest
także, gdy człowiek swoim zachowaniem,
życiem, oddaniem czy też jakimikolwiek
wyczynem zasłuży na szacunek. Trybunał
Konstytucyjny w orzecznictwie dostrzega
i nawiązuje do dwóch wymiarów godności:
osobowościowej oraz osobowej. W orzecznictwie znajdujemy potwierdzenie, iż każdy człowiek na ziemi ma prawo do godnego życia, w godnych warunkach oraz do
godnej śmierci. To stwierdzenia precyzyjnie
związane z godnością osoby ludzkiej, która
w takich przypadkach polega na tym, że ludzie są wartością samą w sobie i już z tego
względu mają do niej prawo, a uwłaczanie
godności jest niewłaściwe. Jest ona dla wielu ludzi ważna, przede wszystkim dla tych,
którzy cały czas żyją w zgodzie z zasadami
oraz nigdy nie wykraczają poza wyznaczone granice. Każdy człowiek musi uszanować
godność drugiego człowieka nawet, gdy nie
do końca się z nim zgadza.
Streszczenie
Godność jest charakterystyczną wartością
osoby ludzkiej jako człowieka, pozostającego w relacjach interpersonalnych. Jest to niezbywalny warunek pozytywnej samooceny.
Godność występuje w wielu aspektach, jak:
psychologicznym, prawnym, filozoficznym,
daje podstawę do godności zawodowej i narodowej. Natomiast w etyce oraz w przepi-

sach, które odwołują się do praw człowieka
uznaje się, że każdy człowiek niezależnie
od rasy, wieku, religii ma prawo wychowywać się w godności, a przede wszystkim
ma prawo do samej godności. Racją bytu
równości w prawie jest uznanie równej
godności istot ludzkich, bez względu na
fazę ich rozwoju osobowego, a w szczególności niezależnie od czynników takich jak
rasa, płeć, wyznanie, narodowość, poglądy
polityczne, wykształcenie itd. W odniesieniu do osoby ludzkiej uznać należy godność
jako podstawę jej podmiotowości. Osoba
ludzka jest podmiotem, który wyrasta ponad uwarunkowania społeczne, kulturalne,
historyczne, ponieważ człowiek, jako istota
obdarzona duszą dąży do celu, który wykracza poza ramy zmiennych warunków jego
egzystencji. Realizacji człowieka jako osoby
nie może przeciwstawić się żadna ludzka
władza. Pojęcie godności człowieka ma bardzo bogatą historię. Zawarte jest ono w filozofii, a także myśli prawnej. Jest to jedno
z najważniejszych zagadnień antropologii
teologicznej oraz filozoficznej. Godność jest
centralną kategorią dzisiejszych systemów
prawnych, która jest włączona do porządków ustrojowych, stojących na gruncie prawa pozytywnego.
Summary
The dignity of the human person as a universal value in the judicial decisions of the
Constitutional Tribunal
Dignity is the characteristic value of
the human person as a human being, remaining in interpersonal relations. It is
a non-negotiable condition for positive
self-esteem. Dignity is in many aspects,
as psychological, legal, philosophical, gives rise to the dignity of the profession
and the nation. However, the ethics and
regulations that refer to the human rights
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recognized, that every person regardless
of race, age, religion has the right to grow
up in dignity, above all, has the right to
the same dignity. The reason being equal
in the law is the recognition of the equal
dignity of human beings, regardless of
the stage of development of people, in
particular, regardless of factors such as
race, sex, religion, nationality, political
opinions, education, etc. With respect to
the human dignity should be regarded as
the basis of his subjectivity. The human
person is an entity, which rises above
the social, cultural, historical, as a man,
as a being endowed with a soul committed for the purpose that goes beyond the
changing conditions of his existence. Realization of man as a person can’t stand
up to any human authority. The concept
of human dignity has a very rich history.
It is contained in philosophy and legal
thought. It is one of the most important
issues of theological and philosophical
anthropology. Dignity is a central category of today’s legal system, which is incorporated into political agendas, standing
on the basis of positive law.
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Parafia w Kościele – Kościół w parafii
Teologiczno-społeczna wizja czy rzeczywistość
Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – KUL Stalowa Wola
W l. 1967-1972 studia teologiczne i socjologiczne na Wydziałach: Teologii KUL i Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W l. 1972-1975 studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL pracą licencjacką. W l. 1975-2008 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie na stanowisku kustosza zaś w r. 1982 doktorat. W r. 2002 kolokwium habilitacyjnego w Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Zainteresowania: problematyka duszpastersko-apostolska Kościoła,
formy i metody ewangelizacyjne Kościoła, ewangelizacja parafii. Od 2005 r. pracownik WZNoS
KUL w Stalowej Woli. Autor ok. 200 pozycji naukowych, popularno-naukowych, haseł, prasówek,
bibliografii przedmiotowych i podmiotowych, recenzji, itp.

Wstęp
A/ Parafia rzeczywistością nadprzyrodzoną: charyzmaty Ludu Bożego;
ewangeliczna przyjaźń i jedność. B/
Parafia wspólnotą przyrodzoną: parafia a wspólnota; „accomodata renovatio” wspólnoty parafialnej; określenie
wspólnotowego charakteru parafii. C/
Ku ewangelizacji optymalizacji parafialnej: główne problemy optymalizacji; przeobrażenia w relacjach osób duchownych ze świeckimi; o rzeczywistą
funkcjonalność gremiów konsultacyjnodoradczych. (Zakończenie). Przypisy.
Nie w pełni znana jest ranga i rola parafii w odnowie Kościoła i Jego ewangelizacji, aczkolwiek o jej teologiczno-socjologicznym i kanonicznym statusie napisano wiele. Wciąż dyskutuje się na tematy dotyczące podstawowych wymiarów,
struktur i funkcji, ewangelizacji parafialnej..., ostatnimi zaś laty na przeżywające
renesans wspólnoty religijno-kościelne,
które urzeczywistniają ją - wraz z urzędowym duszpasterstwem i apostolatem

- jako wspólnotę. Godnym uwagi byłoby
więc ogarnięcie w pewną całość tych wymiarów i funkcji, które wskazują na parafię jako miejsce odnowy Kościoła i Jego
posłannictwa. Fakt ten eksponowałby ją
do jeszcze ważniejszej roli w dziele urzeczywistniania się Kościoła Przełomu, do
miejsca dokonywania się i przecinania
wielu płaszczyzn, dziedzin, procesów
oraz elementów Jego odnowy i rozwoju.
Rozważmy więc najistotniejsze dla tegoż
posłanniczego dzieła wydarzenia eklezjo-twórcze i ewangelizacyjne, w których posiada parafia niezbywalny udział.
W tym misyjnym dziele - retorycznym
niewątpliwie zdaje się pytanie: jak - przy
urzeczywistnianiu się Kościoła doby nowej ewangelizacji - odnosi się ono do parafii jako teologicznej i zarazem socjologicznej rzeczywistości.
1. Parafia rzeczywistością
nadprzyrodzoną
a. Charyzmaty Ludu Bożego.
Zapomina się często o podkreślaniu najistotniejszej prawdy dla duchowego wzro-
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stu parafii, jaki stanowi pierwiastek boski,
bowiem przesądzającą jest - bez względu
na skalę posiadanych „zawartości” socjologicznych parafii i przyrodzonych możliwości jej wiernych - rola zawierzenia
parafian w istniejące dary Boże. Jest to
„wyposażenie” parafii w bezcenną Łaskę.
Wszędzie tam, gdzie dary takie uważa się
jako prozaiczne, mogą stawać się one nieoczekiwanie przesądzające w zradzaniu
wartości duchowych i dzieł apostolskich,
bowiem - jako „owoce” samego Ducha
Świętego - wykraczają poza ludzkie kalkulacje i możliwości. Dlatego istnieje konieczność łączenia rzeczywistości Ducha
z podmiotami dzieł ewangelizacyjnych,
gdyż nieznaną i zarazem tajemniczą jest
dokonująca się za przyczyną Łaski przemiana ochrzczonych oraz „owoce” ich
posiewu pośród braci. Niewątpliwie stanowi to podstawowy warunek widzialnego wzrostu Kościoła, podmiotów i dzieł
ewangelizacyjnych w parafii w postaci
charyzmatów i talentów, w które - jako
w nadprzyrodzone wyposażenie Kościoła
i zarazem podstawę autentycznego wzrostu – zaopatrzeni są wierni i ich wspólnoty. Stąd też staje się parafia miejscem teologicznych wydarzeń w postaci wspólnie
podejmowanych inicjatyw duszpasterskoapostolskich, ich różnorodnych kooperacji,
które wzbogacają niepomiernie indywi1

dualne oraz grupowe style życia i duchowo-religijne formacje parafian1. Nic więc
lepiej nie zrodzi drzemiących w ludziach
energii jak podejmowane przezeń wspólnie Dary modlitwy, Eucharystii i działania;
zatem brak wzajemnego podejmowania
Łask pozbawia Kościół i parafię cyrkulacji
bezcennych bogactw uświęcająco-zbawczych. Dlatego nie sprzyja wszelkiemu
indywidualno-eklezjalnemu
wzrostowi
w Łasce zbytnia instytucjonalizacja posług, zrutynizowanie urzędów, struktur
oraz funkcji, które mogą ów odrodzeniowo-ewangelizacyjny krwioobieg tamować
lub niszczyć2. Potencje, jakie składa Duch
Kościołowi w parafianach tkwią w posłannictwie Chrystusa, który inauguruje
klimat dialogu oraz oparte nań konkretne postacie współpracy i współodpowiedzialności. Jak dotąd - soborowa Lumen
gentium 34-36 jest za mało propagowana
w wymiarze fundamentalnego przesłania, a mianowicie, że każda kategoria wierzących i ich ugrupowań uczestniczy na
własny sposób w trojakim urzędzie-funkcji Chrystusa. Fakt ten eksponuje zasadę
Zbawiciela o konieczności stałego pogłębiania oraz przeorientowania w Kościele
i parafii form życia religijnego i ewangelizacji. Tyczy ono głównie rzeczywistości
ducha, które zradza i pomnaża niezgłębiona w Łasce wspólnota parafii3.

Zob. EN 58 / Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi - 1975/; RM 24 i n / Jan Paweł

II, Encyklika Redemptoris missio - 1990/; por. Z. Narecki, Grupowe duszpasterstwo, W: Encyklopedia
Katolicka. T. 6, Lublin 1993, k.229-231; W. Nowicki, Katolickie wspólnoty i ruchy religijne w Polsce
współczesnej, „Ateneum Kapłańskie” 1993, nr 506, s.89-122.
2

Zob. RM 28; por. N. Greinacher, Die Chance vorhandenen Pfarreien wahrnehmen, “Diakonia” 1988, nr

2, s.92 i n; J. Krucina, Ośrodek grup religijnych w parafii, “Colloqium Salutis” 1988, s.71-73.
3

Zob. DA 9-14 /Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem -

1965/; DV 42,64 /Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem - 1986/; EN 15, 27, 41, 60; KDK 43 /
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes - 1965/; RM 41-45; por. R. Kamiński,
Parafia wspólnota i instytucją. Aspekt historyczny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, z.6, s. 15 i
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Nieocenioną moc eklezjo-twórczą stanowią w parafii charyzmaty wierzących
parafian; sprawa dotyczy szczególnie
niedowartościowanych
zwyczajnych
charyzmatów świeckich, zwłaszcza kobiet. Dodajmy, iż niedostrzeganie tegoż
„wyposażenia” parafii powoduje szkodliwe zinstytucjonalizowanie Kościoła,
przeintelektualizowanie teologii, duchowości oraz zdominowanych przez czynnik męski, tj. piotrowy, posług ewangelizacyjnych, który winien równoważyć
ten kobiecy, zwany „maryjnym”. Jest to
problem złożony, który odzyskuje w Kościele właściwą sobie rangę teoretyczno
praktyczną4. To kobieta stanowi równoważny męskiemu filar Kościoła; winna
podkreślać swój styl obecności i sposób
działania, co - zgodnie z eklezjalną zasadą jedności w wielości - ubogaciłoby
i ukształtowało w pełni autentyczną
jedność Ludu Bożego5. Już od zarania
Kościoła - poza akcentowaną wartością
celibatu i dziewictwa, brzemiennym
w skutki wypaczeniem było pomijanie
żeńskich wartości w teologii i ewangelizacji. Stąd postulat, aby równolegle do
świeckich sfer życia i działań duszpastersko-apostolskich, konsekwentnie utrwalać i rozwijać właściwą pozycję i rolę
kobiet. Dotyczy to zarówno dziedzin:
duszpasterstwa zwyczajnego i rodzinnego, wychowania religijnego, stylów
duchowości i moralności chrześcijan,
sposobów życia i działalności ugrupowań religijno-kościelnych; nie może się
4

to dokonywać bez zmian w formacji duchowieństwa i jego posług6.
W oparciu o wykładnię teologicznospołeczną Kościoła, przy zakreślaniu rangi i specyfiki charyzmatów świeckich eliminować należy niezdrową rywalizację
międzypłciową i dyskryminację kobiet,
akcentować zdrową koncepcję i wartość
rodziny chrześcijańskiej. A to wszystko
w obliczu nazbyt nagłaśnianych i wprowadzanych w życie praw równościowych, które dotyczą związków partnerskich, obcych chrześcijaństwu form
prokreacji i wychowania potomstwa.
Bazując na pozytywnych w tym zakresie
doświadczeniach Kościoła, należałoby
oprzeć się na zdrowej mariologii katolickiej i charyzmatach maryjnych: dobroci,
łagodności, wrażliwości, ofiarności, wyrozumiałości, opiekuńczości, służebności, miłości... Wartości, które zasadzają
się na „geniuszu kobiety”, nie rozbudzi
faworyzowane wspólnot rodzinnych,
ruchów maryjnych, zespołów i instytutów żeńskich, itp. Dzieło domaga się
solidnych podstaw doktrynalnych w zakresie mariologii, teologii duchowości
i pastoralnej, a co za tym idzie – ujętych
całościowo, strukturalnych rozwiązań
ewangelizacyjnych, które wesprą odpowiednie nauki kościelno- społeczne i stosowane, zwłaszcza - wprowadzane na
co dzień do obiegu w parafii konkretne,
urzędowe i nieformalne posługi katechetyczne, modlitewne, eucharystyczne,
charytatywne...7.

Zob. KDK 9, 29, 49, 60; MD 27 / Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety Mulieris

dignitatem - 1988/; por. E. Cavalcanti, Zadania kobiety w Kościele, „Communio” (pol) 1993, nr 6, s.58-71.
5

Zob. KK 23 /Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium - 1964/; Rdz 1, 27 i n; 2, 18-25.

6

Zob. FC Cz. IV /Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio - 1981/; Jan Paweł II o mał-

żeństwie i rodzinie (1978-1982). Red. J. Sobiepan, Warszawa 1983.
7

Zob. EN 7-73; FC 69 i n; KDK 9, 52; RM 72; por. H. Muhlen, Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w

podstawowe doświadczenie chrześcijańskie, Kraków 1997, s. 9, 176, 306 i n; np. „Ateneum Kapłańskie”
1993, nr 507-508, s. 215 i n - został poświęcony ewangelizacji parafialnej, m.in. z udziałem kobiet.
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b. Ewangeliczna przyjaźń i jedność.
Konstytutywny i jednocześnie nadprzyrodzony składnik odnowy oraz
rozwoju parafii stanowi ewangeliczna
wspólnota przyjaźni i radości, z istoty
bezinteresowna, którą - na wzór ewangelicznego posiewu – odnajduje się
w wielu dziedzinach współpracy wiernych. Jest rzeczą zrozumiałą, że dziełu
tej odnowy mogą towarzyszyć: nadużycia, bądź to w postaci izolujących
się lub „wpadających w euforię prorokowania” grup charyzmatycznych;
bądź marazm lub obojętność ogółu parafian. Dlatego każda wspólnota musi
być przedmiotem czujnej i dyskretnej
opieki odpowiedzialnych podmiotów,
które potraktują wspólnoty za bezcenny dla ewangelizatorów dar Boży. Pomimo częstych zniekształceń przekazów,
które powodują ludzkie ułomności, owe
dary są bezcennym skarbem dla każdej
parafii8.W związku z tym, myśl o wspólnocie socjologicznej należy korygować
wciąż ze zdrowym realizmem i dojrzałym dystansem przez tych, którymi kieruje autentyczna wola uczestniczenia
we wspólnocie na „kształt zaczynu”.
Będzie to: z jednej strony - umiejętne
i zarazem delikatne „przeprowadzanie
do bezpiecznej przystani” zauroczonych uczestników wspólnot, którzy
mogą stawać się bezkrytycznymi lub
nawet „gorszącymi” z powodu braku
mądrości ewangelicznej; z drugiej wszystkich pozostałych, z reguły obojętnych i sceptycznych, którzy stojąc na

uboczu tej odnowy będą „gasić ducha”
i nadal wykazywać swoją bierność. Zasadą podstawową pozostaje, aby każdy
był na swój sposób czujny i rozważny,
zwłaszcza wtedy, gdy pozostaje w roli
uczestnika, który jest odpowiedzialny
za dzieło wzrostu w Łasce9.
Powyżej zakreślony dylemat reguluje
zasadniczo liturgia i życie sakramentalne, szczególnie Eucharystia, która
jest eklezjo-twórczą i najskuteczniejszą
„Ewangelizatorką”. W przestrzeni jej
oddziaływania jako całości winna żyć
i działać każda struktura parafialna,
którą tworzy: wielokształtność postaw
i odpowiedzialnych zaangażowań - poczynając od ludzi indyferentnych oraz
wrogich Kościołowi czy religii - aż po
najbardziej oddanych parafian, którzy
zaprezentują się w różnorodności formacji oraz stylów życia i działania jednostkowego bądź zbiorowego. Wedle
soborowej Lumen gentium - sprawa dotyczy różnicowania a nie monopolizowania podmiotów, zasad i metod ewangelizacji z tej racji, że jedynym węzłem
jej dynamizmu pozostaje sam Chrystus jako Alfa i Omega, który gromadzi
przez Ducha w jedno. Stąd też do tego
eucharystycznego odniesienia winny
zmierzać wszystkie parafie i ich dzieła10. Ogólnie podkreśla się, że Eucharystia jest jądrem całego dzieła, zwłaszcza jego wspólnotowego i służebnego
ukierunkowania. Stąd wywodzą się
naturalne elementy odnowy oraz siła,
która kształtuje parafię jako ewange-

8

Zob. Łk 15, 11-32; Mt 13, 44; 25, 14-30; RM 26 i n.

9

Por. R. Kamiński, Parafia wspólnota wspólnot, W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Ma-

riański, Olsztyn 1990, s. 210 i n; H. Muhlen, dz. cyt., s.40, 103 i n.
10

Zob. KK 7, 12, 21, 24, 39; zob. też DM 4 / Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej

Kościoła Ad gentes divinitus - 1965/; KDK 45; RM 5-6; cenne sugestie podaje: Program Duszpasterski na
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rok 1992/93 pt.: Ewangelizacja i Eucharystia, Katowice 1992; Drugi Polski Synod Plenarny. Teksty robocze,
Poznań 1991, s.69 i n; itd.
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liczną wspólnotę przyjaźni i jedności.
W sumie - to prowadzona pod przewodem proboszcza widzialna społeczność,
która dąży do zbawienia siebie i innych
w: liturgii słowa i ołtarza; świadectwie
wiary i życia; posłudze braciom przez
miłość11.
Niezbywalnym tworzywem parafialnej wspólnoty eucharystycznej jest
przyjaźń wzajemna, zakładająca pomiędzy poszczególnymi kategoriami
wiernych partnerską współpracę, której udział przedstawia potrójny urząd
Chrystusa. Wyrażane wówczas w tej
przyjaźni z Bogiem prorockość, kapłańskość i królewskość, kształtują dyspozycje: gotowości każdego do konkretnej
służby, jako efektu przewartościowania
stosunku do życia i otoczenia; traktowania parafii jako „ołtarza”, z którego
„rozprowadza się” ofiary Eucharystii;
wyrażania tej relacji z Panem poprzez
posłanniczą formę słowa i czynu; ciągłej gotowości wiernych do dawania
świadectwa na Boże wezwania. Formy te stanowią naturalną substancję
współpracy oraz - „ posiewy” Łaski
w postaci darów Ducha Świętego. Spośród tych darów wyróżnia się: nadzieję
oczekiwania na Zmartwychwstanie, nawrócenie i odnowę wewnętrzną, radość
ze wspólnotowego przeżywania ducha
11

i jedności, adorację i uwielbienie, łączność ze zmarłymi i duchami Bożymi,
ubogacanie się we wzajemnej jedności
i miłości. To dzięki nim można w parafii
doświadczać: głębi prawdy o człowieku
i wspólnocie, wystrzegać się całej nędzy ofert światowych i preferowanego
przezeń ubóstwa duchowego, przedkładać chrześcijańskie rozwiązania nad
wszelką znieczulicę i ludzki egoizm,
tamować ekspansję dóbr konsumpcyjnych i materialnych. Cenna w tym
względzie jest propozycja wartości zawarta w priorytetach „cywilizacji życia
i miłości” Jana Pawła II12. Zatem każda
parafia, a poprzez nią Kościół lokalny,
posiada niezmierzone w różnorodności
wyposażenia darów i charyzmatów jej
członków, które można wciąż w ewangelizacji odkrywać i przekazywać poprzez mądre zagospodarowywanie ich
w duchu ewangelicznej głębi miłości
i jedności13.
2. Parafia wspólnotą przyrodzoną
a. Parafia a wspólnota.
Problemem podstawowym jest poszukiwanie dróg rzeczywistego kształtowania parafii jako wspólnoty, gdyż
- jak podkreślają socjologowie i pastoraliści - odstaje ona bardzo od tej rzeczywistości; zresztą dość rzadko daje

Zob. DA 6; KK 7-8; KL 40 /Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Con-

cilium - 1963/; RM 51; 89; SC 70 i n /Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum
Caritatis - 2007; Jan Paweł II, List apostolski o Tajemnicy i kulcie Eucharystii, Roma 1980.
12

Zob. CA 13 i n /Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus - 1991/; RM 87-91; SRS 12 i n /Jan Paweł

II, Encyklika Sollicitudo rei socialis - 1987/; VS 35 /Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor - 1993/; por.
T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1994.
13

Zob. RM 71 i n; SC 88 i n; Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła w Polsce,

W: Drugi Polski Synod Plenarny, s.185 i n; por. Z. Narecki, Priorytety współczesnej ewangelizacji parafialnej w Polsce, W: Program Duszpasterski na rok 1994/95 pt. Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła,
Katowice 1994, s.439 i n; R. Rak, Teologiczno-pastoralne podstawy powołania i misji świeckich w Kościele
i świecie, W: Ewangelizacja i Eucharystia. Program Duszpasterski na rok 1992/93, Katowice 1992, s.329 i
n; W. Wesoły, Misja świeckich w Kościele i świecie (2), „Animator” 1993, nr 1, s.114-127.
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się zbliżyć jej realne kształty do wspólnoty jako całości. Niemniej jednak jawi
się realna szansa zdynamizowania
zróżnicowanych struktur poprzez małe
grupy oraz ich wspólnotowe postacie
– co potwierdza tezę, że ta „grupowa
droga” jest jedną z realnych metod jej
upodmiotowienia. O personalistycznowspólnotowych walorach oraz efektach
małych grup i ich metod pisze się w literaturze przedmiotu dość wymownie,
wskazując jednoznacznie na uzasadniającą tą tezę praktykę formacyjno-wychowawczą i ewangelizacyjną, w której
upatruje się kilka przewodnich nurtów
postępowania. Nurt przewodni stanowi
ożywianie i dynamizowanie w parafii
już istniejących struktur i wspólnot,
bądź tych nowopowstających, które należy zadomowić i włączyć w jej
ewangelizacyjny obieg. Wskazywane
w teorii, a zwłaszcza w praktyce, postacie tej aktywizacji to ruchy: modlitewno-formacyjne, społeczno-akcyjne,
apostolsko-duszpasterskie; instytucjonalne i charyzmatyczne; spontaniczne
i formalne; otwarte i elitarne; zorganizowane i stowarzyszeniowe, itp.14.
Ponieważ w obecnych parafiach występują dość różnorodne ugrupowania
oraz specjalizacje ich stylów i form
14

ewangelizacyjnych, dlatego istnieje
powszechne nastawienie na ich wspieranie oraz rozwój w duchu dialogu
i współpracy. Warunkiem klarowania
się tej wspólnotowej tendencji jest ciągłe integrowanie tychże struktur z całą
parafią, a następnie - ukierunkowanie
parafii na Kościół lokalny; eklezjo-twórczą zasadą tej idei są wspólnoty, które w tym procesie parafię dynamizują
i rozwijają jako wspólnotę wspólnot15.
b. „Accomodata renovatio” wspólnoty
parafialnej.
Według soborowej Lumen gentium 15
i 42, jedną z najważniejszych wspólnot
Kościoła jest parafia. To prowadzona
przez proboszcza jako reprezentanta biskupa lokalna struktura, w której realizuje się wspólnota wierzących w Chrystusa poprzez: przepowiadanie Słowa;
sprawowanie liturgii i sakramentów
- na czele z Eucharystią; życie wiarą
w braterskiej miłości i jedności. Stąd
to parafia reprezentuje ustanowiony
na ziemi widzialny Kościół; jako podstawowe ogniwo, urzeczywistnia Jego
istotne funkcje. W sumie - klaruje się
znane pojęcie parafii: 1 - gdzie wspólnocie wierzących przewodzi proboszcz
jako posłannik biskupa; 2 - wspólnotę

Por. Y. Congar, Grupy nieformalne w Kościele z katolickiego punktu widzenia, „Collectanea Theologi-

ca” 1972, f. 4, s.5-37; Małe ruchy religijne we współczesnym Kościele, „Forum Duszpasterskie. Biuletyn
pastoralny” 1991, nr 4, s.5 i n; Życie wedle Ducha. Red. E. Weron, Poznań 1987.
15

Zob. ciekawą na te tematy dyskusję z Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego pt. Materiały Syno-

dalne, „Forum Duszpasterskie...” 1993, nr 12, s. 4 i n; na szczególną uwagę zasługują propozycje
zawarte m.in. w „Gen,s” 2005, nr 4 (8) pt. Parafia i ruchy kościelne. A. Fallico, Projekt parafii jako
wspólnoty wspólnot - w świetle Christifidelis laici Jana Pawła II, Kielce 1995, wymienia syntetycznie jej
urzeczywistnianie się jako Kościoła poprzez: składniki (komunijność, wspólnotowość, ministerialność, misyjność); cele (jedność, służba, misja); drogi realizacyjne (wspólnota, laikat, terytorium);
konkretne postacie odnowy (podział na różne strefy ewangelizacyjne, dobór oraz przygotowanie
animatorów i koordynatorów, zapoczątkowanie faktu zaistnienia małych wspólnot, inicjacja perma-
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nentnej katechezy oraz zaangażowań społeczno-politycznych na własnym terenie, duszpasterstwo
wspólnotowe we współpracy z różnymi grupami religijno-kościelnymi).
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taką znamionuje żywa świadomość
jednoczącej obecności Ojca, stałe oddziaływanie Syna i uświęcająco-zbawcza siła Ducha Świętego; 3 - dąży się
w niej do wspólnego zbawienia wyznawców przez Słowo, Kult i jednoczącą Miłość16.
W związku z powyższym - jawią się
trzy kluczowe składniki tak sformułowanego ujęcia parafii: materialny; formalny, który stanowi więź istotową;
funkcjonalny, tj. działaniowy17. Zatem
„accomodata renovatio” parafii jako
wspólnoty to głównie sprawa przekształcania jej materii, formy i funkcji.
Ponieważ składniki te stanowią jedną
całość, powyższe ujęcie rozwijają następujące wątki zasadnicze: - stopniowe
odchodzenie od parafii jako zbiorowości tradycyjnie pojętej, prawnie zarządzanej i funkcjonalnie kierowanej przez
proboszcza - ku parafii jako współtroszczącej się wspólnoty, zarówno w wyrazie wewnętrznym i zewnętrznym. Jest
to otwarcie się Kościoła na otoczenie
poprzez: niwelowanie weń jakichkolwiek podziałów, stosowanie zasad dialogu i współpracy, obdarzanie wiernych
i grup zaufaniem oraz odpowiedzialnością wobec wyznaczonych i spontanicznych zadań; rozszerzanie ugruntowanego przez teologię ewangelizacji źródła
odnowy, jakim jest dialog, współpraca
i współodpowiedzialność. To w nich
winny być rozwijane dalsze zasady
odnowy życia i ewangelizacyjnej podmiotowości parafii, które - pomimo różnorodności charyzmatów i talentów jej
członków - niwelowałyby wszelkie niechęci i podziały oraz otwierały te struk-

tury na świat. Zatem w formowaniu
parafii-wspólnoty bazowymi pozostają
zasady funkcjonalne, bowiem materia
i forma nie od razu ukształtują się jako
gotowy i komplementarny efekt zamierzonego działania; dokona się to często
w sposób pośredni i długofalowy. Z kolei - „accomodata renovatio” Kościołów
lokalnych należałoby oprzeć się głównie na: 1 - funkcjach podstawowych, tzn.
katechizacyjno-homilijnych, liturgiczno-sakramentalnych, na charyzmatach
miłości i jedności oraz na funkcjach
uzupełniających, które do dziś spełniają pewną żywotną rolę (misyjna, kontroli społecznej, integracyjna, zarządczo-gospodarcza); 2 - nowych, zwanych
nowo-ewangelizacyjnymi, jakie pełnią
obecnie wszelkie ugrupowania społeczno- kościelnie. Takich ruchów w Kościele jest obecnie bardzo wiele; w dziele
odnowy powodują one u wierzących
przemianę wartości religijno-eklezjalnych w konkretnych funkcjach: pierwotnych i wtórnych, wewnętrznych
bądź zewnętrznych, podstawowych
lub uzupełniających, tradycyjnych czy
nowo-ewangelizacyjnych.
Podsumowującą nasze rozważania niech będzie
wypowiedź Jana Pawła II nt. miejsca
i roli ruchów: jeśli włączają się z pokorą w życie Kościołów lokalnych i zostają
przyjęte serdecznie przez Biskupów i kapłanów w strukturach diecezjalnych i parafialnych - stanowią prawdziwy dar Boży
dla nowej ewangelizacji i dla działalności
misyjnej we właściwym słowa znaczeniu.
Zachęcam gorąco, by szerzyć je i korzystać
z nich dla przywrócenia, zwłaszcza wśród
młodzieży, witalności życiu chrześcijań-

16

Zob. DA 6; KDK 40; KK 2; KL 40, 42; SC 70 i n.

17

Por. J. Majka, Socjologia parafii, Lublin 1971, s.64; H. Żochowski, Parafia wobec przemian współcze-

snych. (Charakterystyka przemian - kierunki nowego duszpasterstwa), W: W służbie Ludowi Bożemu. T. 6.
Red. B. Bejze, Poznań 1983, s.372 i n.
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skiemu i ewangelizacji, w pluralistycznej
wizji form zrzeszania się i działania18.
c. Określenie wspólnotowego charakteru parafii.
W rekonstrukcji wspólnotowego modelu parafii należy jednoznacznie odchodzić od tradycyjnie i powszechnie
pojętego wzorca funkcjonalnego parafii;
alternatywnym więc będzie posoborowy
model parafii wspólnotowej zwany dynamiczno-misyjnym, nowo-ewangelizacyjnym. I aczkolwiek przestrzeń między
modelem tzw. trydenckim a lansowanym na ostatnim Synodzie Biskupów jest
przepastna, bowiem zawierająca ogrom
wariantów pośrednich, jednakże zdecydowanie mocno lansowany jest w teorii
i praktyce jej model misyjno- ewangelizacyjny. Koniecznym zatem kompromisem
jest przyjęcie wariantu parafii jako continuum, kiedy obok jej elementów tradycyjnych, „wkraczają” zwolna w obieg
przeobrażające ją we wspólnotę elementy nowo-ewangelizacyjne, które wyrażają nowe zadania i strukturalno-funkcjonalne specjalizacje. Zatem niezgłębiona
mozaika bliższych bądź odleglejszych
temu modelowi funkcjonalnych typów
parafii zakreśla ogrom naturalnych
i nadprzyrodzonych składników oraz uwarunkowań społeczno-humanizacyjnych i ewangelizacyjnych, dotyczących
zarówno duszpasterstwa i apostolatu
świeckich. Dlatego należy każdy z nich
traktować jako ogniwo nieskończonego
18

szeregu owego continuum, jako przypadek, który ten model mniej lub bardziej
urzeczywistniają. Zadziwia obfita na ten
temat literatura przedmiotowa, zarówno socjologiczno-teologiczna oraz kanoniczna, która od pamiętnych rozważań
Franciszka Mirka - poprzez późniejsze
prace Józefa Majki -zatrzymując się na
aktualnych refleksjach socjologiczno- pastoralnych / np. R. Kamiński, J. Mariański, M. Nowak.../, problem ten dogłębnie
analizują; podkreśla się tam konieczność
odchodzenia od administracyjnej obsługi
wiernych - ku posługom odpowiedzialnych i współpracujących w tym procesie
podmiotów świeckich i duchowieństwa
oraz ich grup. Na przykładzie modelowej
transformacji parafii widać z jednej strony: - ograniczanie elementów formalno-zarządzających i jurydycznych, jakie
wyrażają skupione wokół proboszcza
urzędowe posługi katechetyczne, liturgiczno-sakramentalne i diakonijne jego
koadiutorów; z drugiej - wzrost oddolnie
wyrastających i wyrażających wolę podmiotów inicjatyw doradczo-konsultacyjnych i ewangelizacyjnych. Jednocześnie
dostrzega się konieczność wzbogacania
tego procesu o: elementy formacyjno-duchowe, wspólnotowo-służebne - z istotnym udziałem osób świeckich oraz ich
spontanicznych i formalnych gremiów,
w których uobecniane wciąż są zasady
personalizmu i współodpowiedzialności.
Całe to dzieło animuje, porządkuje i jednoczy proboszcz19. Zatem - w rozumia-

RM 72; zob. też kapitalną wypowiedź Jana Pawła II, Zadania stojące przed ruchami i nowymi wspól-

notami kościelnymi, „Gen,s” 2005, nr 4 (8), s.3-4; por. E. Firlit, Ekstensywne funkcje parafii, W: Rola parafii
rzymsko-katolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym. (Raport z badań ogólnopolskich).
Red, E. Firlit i In., Warszawa 1990, s.117 i n; R. Kamiński, Funkcje tradycyjne i nowe parafii terytorialnej,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, z. 6, s.51-67; J. Majka, dz. cyt., s.53-54, 224-225.
19
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Zob. RM 51; VD 99 i n /Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini - 2010/; por. A. Exe-

ler, Od obsłużonej parafii do współtroszczącej się wspólnoty, „Seminare” 1983, s.5 i n; Charyzmat na ten
czas, „ Jedność i Charyzmaty” 2008, nr 1-2, s.4 i n.
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nym całościowo procesie odchodzenia
od charakteru prawno-administracyjnego - ku jej nowo-ewangelizacyjnej wizji,
dostrzega się parafię jako niezbywalny
element Kościoła lokalnego, w którym:
urzeczywistnia się Kościół powszechny
jako wspólnota wiary, kultu i miłości;
asystuje Duch Święty-Promotor, który
czyni Słowo w pełni skuteczne oraz łączy misteryjnie wierzących z tajemnicą
Chrystusa20.
W rekonstrukcji ewangelizacyjnego
modelu parafii nie można zakwestionować jej instytucjonalizmu, który stanowi teologiczne miejsce dla wydarzeń
Ducha, Słowa, Sakramentów i Miłości21.
Często występuje pokusa przeakcentowania lub nawet wykluczenia jednego
z tych dwóch wymiarów, jeśli wiadomo,
że tylko ich harmonijny związek umożliwia tworzyć z parafii pełnię wspólnoty i zarazem instytucji. Realizując swój
wymiar duchowo-wspólnotowy musi
pozostawać parafia instytucją na tyle,
na ile to konieczne; głównie musi stawać się miejscem urzeczywistniania
się teologicznego wydarzenia, którego
realnymi symptomami są: działanie Ducha Bożego, jaki ożywi jej społeczności
do pokuty, modlitwy i wspólnoty Ołtarza; gdzie funkcjonujące grupy będą
ewangelizować w harmonijnej współpracy z urzędowym duszpasterstwem;
kiedy instytucjonalno-terytorialne ele20

menty parafii przenikną treści duchowe, a funkcje weń realizowane obejmą
w jedno misterium te dwie, zdawałoby
się przeciwstawne sobie rzeczywistości. Innymi słowy - wszystkie składniki
i funkcje, które urzeczywistniają parafię
jako wspólnotę Bożą, tj. rodziny, ruchy,
teologia, duszpasterstwo, apostolat...
jednoczy w tym ewangelizacyjnym
procesie zarówno wymiar duchowy
i instytucjonalny, gdzie jedno ubogaca
i przenika to drugie na kształt jednego
Ciała. W sumie - obecne ujęcie parafii eksponuje wspólnotę, lecz tylko na
tyle, na ile zachowa ona wymiar instytucjonalny w takim zakresie i sposobie,
iż doprowadzą one do pogłębienia jej
charakteru charyzmatyczno-ewangelizacyjnego, zwanego też wspólnotowosłużebnym22.
3. Ku ewangelizacyjnej
optymalizacji parafii
a. Główne problemy optymalizacji.
Po pierwsze - konieczność optymalizacji ewangelizacyjnej, zarówno duszpasterstwa i apostolatu świeckich, powstaje szczególnie w tych parafiach,
które są poddane wielokierunkowej
migracji społecznej, infiltracji nowopowstających osiedli, dzielnic przemysłowych i handlowo-usługowych,
które „nie pokrywają się” z granicami
dotychczasowej lokalności i jej trady-

Zob. ChL Rozdz. IV / Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifidelis laici - 1988/; DV

1-7; RM 52-54; VD 121-124.
21

Por. M. P. Dominiques, Parafia jako miejsce ewangelizacji, W: Nowa ewangelizacja, „Communio” (pol)

1993, nr 8 (specj.), s.305 i n; F. Klosterman, Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip der kirchlichen Lebens
und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens, Wien 1965, s.25 i n; H. Muhlen, dz. cyt., s. 306.
22

Zob. RM 51-52; Duszpasterstwo wobec problemów nowej ewangelizacji, W: Ewangelizacja w tajemni-

cy i misji Kościoła, s.429 i n; por. S. Movilla, Od katechumenatu do wspólnoty. Wprowadzenie teologicznoduszpasterskie, Warszawa 1990, s.166 i n; M. Nowak, O nowa wizję parafii, Warszawa 1994, s.130-136;
T. Sikorski, Parafia dziś. Nadzieje i niepokoje. Kilka uwag teologicznych, W: Dziś i jutro parafii. Red. A.
Lepa, Łódź 1991, s.119 i n.
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cji. Powstaje więc na tych terenach,
związany z niedostatkiem sieci świątyń, brak organizacji i posługi kościelno-ewangelizacyjnej, co uniemożliwia
obejmowanie opieką ludzi nań mieszkających - poczynając od zwyczajnego
nawiązywania z nimi relacji społecznych. Trudno wówczas myśleć o podstawowych szansach kształtowania
określonego modelu parafii, w którym
funkcjonowałyby sprawne struktury
ewangelizacyjne - na czele z rodziną
i religijno-kościelnymi ugrupowaniami.
Po drugie - te struktury pośrednie wypełniałyby przestrzeń dzielącą ewangelizatorów z ogółem parafian, z reguły
zobojętniałych i biernych; ponadto ożywiałyby i udoskonalały powstające
oraz działające w parafii aktualnie podmioty ewangelizacji. Dlatego w obliczu
zróżnicowanych przemian tradycyjnych środowisk lokalnych, powodowanych przeobrażeniami współczesnego życia oraz działalności człowieka,
które znacznie dezorganizują parafie
terytorialne, musi Kościół zwiększać
swoją efektywność ewangelizacyjną
m.in. poprzez: 1 - ustawiczną reorganizację i usprawnianie dotychczasowego
systemu parafii, głównie w wielkich
skupiskach społecznych i przemysłowo-handlowych; 2 - kumulowanie parafii
rozdrobnionych,
terytorialnie
niespójnych, zwłaszcza w regionach
silnie zmienionych, wyludnionych, naznaczonych destrukcją moralną oraz
materializacją życia mieszkańców; 3
- pogłębianie formacji duchowo-religijnej wiernych tam, gdzie sytuacja wzrostu żywotności religijnej wiernych lub
23

aktywizacja ich ugrupowań staje się
faktem namacalnym. Brak takich działań ze strony parafii będzie przejawem
dziedziczonej po przeszłości jej organizacyjno-funkcjonalnej niewydolności,
brakiem troski i umiejętności do dojrzałego, organizacyjno-ewangelizacyjnego
przystosowania do wymogów czasu.
Tylko nowoczesna struktura duszpastersko-apostolska, która postępować
będzie z duchem nowej ewangelizacji
oraz - przy istotnym wsparciu wspólnot i aktywistów świeckich, będzie
w stanie wyjść naprzeciw religijno-kościelnym oczekiwaniom wszystkich kategorii wierzących. Powinna więc każda parafia stawać się - pod przewodem
proboszcza i jego aktywnych gremiów
- operatywną wspólnotą dialogu i odpowiedzialności
współpracowników.
Ten ogólno-parafialny trend i zarazem
ewangelizacyjny wymóg, którego wymiernym efektem stają się: różnorodność ugrupowań i ich ewangelizacyjne
zadania; formalne instytucje i stowarzyszenia religijno-kościelne, z którymi te nieformalne realizują wspólnie
dzieła; przygotowujące ludzi świeckich
oraz ich gremia do nowych zadań, różnorakie inicjatywy formacyjno-socjalizacyjne, katechetyczno-pedagogiczne...; rozwijane zgodne z potrzebami
parafii, funkcje zwyczajne i nadzwyczajne (specjalne); towarzyszące świeckim w środowiskach ich życia i pracy,
zadania humanizacyjno-społeczne ....
- oto jedne z ważniejszych przejawów
ich ewangelizacyjnej optymalizacji23.
Kolejny problem stanowi właściwe dostosowanie działań ewangelizacyjnych

Problem ten jednoznacznie podkreślają Programy i Synody krajowe z ostatnich dziesięcioleci. No-

woczesne propozycje działania podaje obecnie literatura przedmiotowa, w której eksponuje się treści
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formacyjno-wspólnotowe tej ewangelizacji jako wymóg konieczny - zob. RM 72; por. „Gen,s” 2005 nr
4 (8); Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin 2001, s.81 i n.
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w parafii, głównie poprzez strukturalno-funkcjonalne usprawnianie ugrupowań religijno-kościelnych, ich form,
metod i środków ewangelizacji wobec
ogółu parafian. Wyjściowy warunek tej
optymalizacji stanowi taka elastyczność ich struktur i funkcji, która umożliwi szybką reakcję wobec zaistniałych
lub pojawiających się problemów.
W interesie dobra wspólnego będzie
to odsuwanie jakichkolwiek - często
typowych dla polskiej rzeczywistości parafialnej - uprzedzeń, nawyków,
podziałów, głównie - marazmu i braku inwencji. Warunek następny to konieczność ciągłej analizy zmian, które
dokonują się w parafii, z pierwszoplanowym uwzględnieniem posłanniczego
dobra Kościoła, gdzie przeprowadzanie
reform będzie nie absolutyzowane, lecz
zasadne - z racji jawiących się potrzeb
dobra ogółu oraz szans na skuteczną
i wiarygodną ewangelizację; nie powinny one budzić zastrzeżeń, zarówno od
jej strony ideowo-merytorycznej oraz
sposobów realizacji24.
Fundamentalny problem optymalizacyjny stanowi konieczność ogólnej aktywizacji ludzi świeckich. Do niezbędnej w tym dziele gruntownej formacji
świeckich - na miarę możliwości ich
angażowania - winny przyczyniać się
wszelkie struktury w parafii: poczynając od kluczowego współudziału rodzin
i ich wspólnot - poprzez różnorakie
ugrupowania religijno-kościelne - kończąc na indywidualnym świadectwie
chrześcijan oraz na humanizacyjnospołecznych inicjatywach ludzi „dobrej
woli”, aczkolwiek niezrzeszonych, lecz
24

współpracujących z wierzącymi nad
wspólnym dobrem społeczności lokalnych. W tyglu dynamicznych przemian
społeczności parafialnych, istotny wyznacznik przekształceń stanowi - uzasadnione racją stanu i potrzebą chwili
- akomodowanie parafii do aktualnych
wymogów, z jednoczesnym zachowaniem niezbywalnych tradycji oraz
wartości społeczno-moralnych i religijnych tych lokalności, które w rezultacie
utrwalają tożsamość oraz rozwijają Naród i Kościół. Nie może być w tym bezprzedmiotowego odrzucania: wartości
religijności ludowej, energii duchowych
wierzących i siły jedności rodzin, trwałych „zawartości” kulturowych Narodu
i Kościoła, które stanowią szacowne instytucje, organizacje, stowarzyszenia,
akcje, uroczystości, itp., jeśli wiadomo,
że - przy dzisiejszym zalewie relatywistycznej komercji oraz tandety - są one
oparciem dla trwania i wzrostu wszelkich społeczności, zwłaszcza - dla indywidualnego człowieka i jego rodziny.
Stąd jakże priorytetowym będzie dzieło
odradzania i propagowania tych ewangelizacyjnych postaci duszpasterstwa
i apostolatu, ich instytucji i wspólnot,
które: dostarczą wierzącym identyfikacji z wartościami uniwersalnymi i podstawowymi prawami człowieka; pogłębią w nich motywacje i sens życia,
i w ogóle upowszechnią - dyktowane
dobrem wspólnym - dążności i ideały,
które zakładają ideały oraz tożsamość
patriotyczną i religijną Polaków25.
Zarysowane powyżej problemy ewangelizacyjnej optymalizacji, zwłaszcza
te zawarte w wykładni współczesnej

Na temat tej zasady ewangelizacji wypowiadano się w większości Synodów diecezjalnych, np.

na Drugim Polskim Synodzie Plenarnym nt. Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła
w Polsce, s.185 i n.
25

Zob. ChL 26 i n; Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła w Polsce, W: tamże.
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nauki Kościoła ostatniego Synodu Biskupów, należy uznać za newralgiczne w ciągłości bytu i rozwoju Kościoła
w Polsce najbliższych dekad XXI wieku.
Nakazują przełamywać nieświadomość
i bierność laikatu oraz mentalność,
utwierdzonego w „ samowystarczalności” swej misji, duchowieństwa; istnieje więc stała potrzeba analizowania,
diagnozowania i prognozowania rzeczywistości parafialnych - co zakłada
ciągłą współpracę ze społeczno-pastoralnymi ośrodkami wszelkich szczebli, dostosowywania ich do wymogów
chwili i wskazywanych w tej odnowie
celów. Nakazem czasu obecnego staje
się odnowa struktur Kościoła i formacji
religijnej wierzących, co jest osiągalne
przez optymalizację struktur oraz taką
realizację ich funkcji i zadań, których
granice zakreśla wskazana wizja nowoewangelizacyjnej parafii”26.
b. Przeobrażenia w relacjach osób duchownych ze świeckimi.
Jednym z istotnych symptomów odchodzenia od jurydycznego ujmowania
parafii są przemiany, jakie dokonują się
w zakresie pojmowania jej misji oraz
relacji osób duchownych ze świeckimi. Postępująca wciąż demokratyzacja
i pluralizm życia człowieka w wielu
dziedzinach jego doczesnych zaangażowań, podważyły dotychczasowe pozycje i autorytety, np. ludzi starych,
kapłanów, rodziców i wychowawców.
Nawet w środowiskach tradycyjnych
zarysowuje się ta tendencja, której wy-

razem są liczne krytyki i dyskusje, pojawiające się głosy doradcze, przejawy
indywidualnych lub zbiorowych inicjatyw czy sprzeciwów...; często dostrzec
można w nich konstruktywną wolę
wymiany własnych doświadczeń oraz
wpływania na losy parafii; może prowadzić to do licznych zadrażnień a nawet konfliktów, których rozwiązywanie
zależy w znacznej mierze od postawy
osobistej, autentyzmu i zaangażowania
stron, umiejętności empatii, dialogu
i współpracy, zwłaszcza - zakładającego rozliczne zróżnicowania parafian
- talentu i taktu ewangelizatorów. Dzisiaj takie pluralistyczne objawy postaw
i zachowań parafian spotyka się często,
czego dowodem są nabrzmiałe bolączki
wielu typów środowisk społeczno-parafialnych, w których przeplatają się
racje osobiste z kościelnymi, partykularne interesy niechętnych wierze ioraz
Kościołowi osób i grup - z postawami
i dążnościami tych, dla których ważne
jest dobro parafii. Muszą dziś duszpasterze wykazywać się wieloma psychologiczno-społecznymi i pragmatycznymi umiejętnościami, ideowo-osobowymi walorami oraz taką wolą dialogu
i współpracy, która poszukiwać będzie
z różnymi oponentami wspólnego porozumienia lub kompromisu27.
Poczynając od Kodeksu Jana Pawła
II - ujętą w kontekście nowej ewangelizacji nową wizję duszpasterstwa, jej
status i rolę, wzajemne odniesienia do
duchownych i świeckich parafian, kreśli nowe prawodawstwo Kościoła. Do-

26

Por. Z. Narecki, Parafia w pedagogii nowej ewangelizacji, ”Pedagogika Katolicka” 2012, nr 11, s.45-55.

27

Zob. cenne wskazania na te tematy podaje Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej

Pastores dabo vobis - 1992; VD 99-108; Chrystusowe kapłaństwo służebne w Kościele w Polsce, W: Drugi
Polski Synod Plenarny, s.13 i n; Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Misja ewangelizacyjna kapła-
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nów w nauczaniu Kościoła. (Program Duszpasterski na rok 1994/95), Katowice 1994; zob. też poświęcone temu tematowi „Ateneum Kapłańskie”, nr 504-505; itd.
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strzega się tam wyraźną troskę o nadanie wszystkim jej kwestiom orientacji
eklezjalnie ugruntowanej, pastoralnie
ukierunkowanej oraz „ wdrukowanej”
w kontekst kościelno- parafialny. Zarówno Kodeks i późniejsze dokumenty
Kościoła usilnie dążą do optymalizacji
swoich przepisów wobec ewentualnych
wymogów oraz kontekstów parafialnych Kościołów lokalnych wedle przewodniej przesłanki wspólnotowej, której przewodzi proboszcz. Jako wyłączy
pasterz powierzonej mu przez biskupa
społeczności, przyczynia się do jej budowania na sposób braterskiej więzi
pomiędzy wszystkimi członami wspólnoty. Stąd charakter więzi pomiędzy poszczególnymi podmiotami, które pełnią
w parafii urzędy lub misje, określane są
teologiczno-wspólnotową specyfiką jej
prawnej struktury28. Streśćmy zatem
kluczowe składniki orientujące parafię
na wspólnotę ludu Bożego.
1/ W odróżnieniu od Kodeksu z 1917
roku zauważa się w nowym Kodeksie
wyraźne zaznaczenie związku posługi pasterskiej proboszcza z misją
biskupa w diecezji. Tam to określany jest proboszcz za właściwego pasterza, któremu zlecono służbę nad
wiernymi w określonej cząstce diecezji. Jego obowiązkowe funkcje to: nauczanie, uświęcanie i kierowanie, tj.
28

troska nad religijnym rozwojem całej
wspólnoty parafii, przy oczywistym
współudziale kapłanów-koadiutorów
oraz ludzi świecki29.
2/ Posoborowe prawodawstwo kościelne
wymienia szereg okoliczności, które
w różnorodności parafii ową pasterskość proboszcza umacniają, usprawniają i rozwijają. Głównie dotyczy to
zapewnienia wystarczającej obsady
urzędów i funkcji - i jeśli zachodzi potrzeba - łączenia parafii bądź jej dzielenia z powodu: braku koadiutorów
i wspierających gremiów; zaistniałych
w parafii nadzwyczajnych okoliczności, np. pojawienia się zgromadzeń
czy instytutów życia zakonnego, prężnych wspólnot religijno-kościelnych
lub osób świeckich z tzw. pogłębioną
wiarą; potrzeby tworzenia w nich tzw.
centrów, ośrodków, misji duszpastersko-apostolskich; powoływania parafii
personalnych, kościołów rektoralnych
i kaplic, specjalnych urzędów oraz posług, np. duszpasterskich, animacyjnoformacyjnych, zarządczych, zastępczo-pomocniczych, itp. Wraz z tymi
okolicznościami prawo przewiduje powoływanie - równoległych do urzędu
proboszcza - funkcji specjalnych: kapelanów, duszpasterzy migrantów i turystów, rektorów, różnorakich administratorów parafialno-kościelnych30.

Por. J. Dyduch, Funkcja proboszcza i wikariusza parafialnego w świetle Nowego Kodeksu Prawa Ka-

nonicznego, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1984, nr 1-2, s.14-23; I. Pękalski,
Specyfika struktur prawnych wspólnoty parafialnej, W: Dziś i jutro parafii, s. 95 i n.
29

Zob. KPK Kan. 215 p.1; 451 p.1; 519 /Kodeks Prawa Kanonicznego - 1983/; DB 30 / Sobór Watykań-

ski II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus - 1965/; por. B. Basio, Co
znaczy: być proboszczem? „Communio” (pol) 1982, nr 3, s.105-116; R. Corti, Przewodzić wspólnocie,
W: Kapłaństwo. Red. L. Bartel, Poznań 1988, s.200 i n; E. Sztafrowski, Współpracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu, Warszawa 1977.
30

Zob. KPK Kan. 517; 520; 526; 540 p.1-2; PPK, T. II, z. 2, nr 2941-3135, 3060, 3068-3072 /Posoboro-

we Prawodawstwo Kościelne, Warszawa 1968-1983/; por. M. Żurowski, Współuczestnictwo kościelne. „Ius
ad communionem”, Kraków 1978, s.235 i n.
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3/ Wedle zasad nowego Kodeksu, określa się wikariuszy pojęciami: „wikariusz parafialny”, „wikariusz współpracownik” - co już można było spotkać w soborowym Dekrecie „Christus
Dominus” 30. Jak potwierdza nowy
Kodeks w Kan. 545 p.1 - są oni współpracownikami proboszcza i uczestnikami jego troski, wspólną z proboszczem
radą i gorliwością oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi. Zresztą w całym Kodeksie przewija
się usilna troska o to, by sprawy duszpasterzy były rozwiązywane w duchu
wzajemnego porozumienia i troski
o dobro wspólne, która obejmuje
pewną część lub całość zespołu oraz
- ich funkcji. W poprzednim Kodeksie
nie ma takich określeń, które wskazywałyby - w imię ogólnego dobra parafii - na przymioty posługiwania pasterskiego w duchu ewangelicznych
zasad dialogu, współpracy i miłości;
występują tam jednoznacznie elementy
formalno-instytucjonalnego
„urzędu władzy”31.
4/
Wedle
nowo-ewangelizacyjnych
sugestii i zasad ostatniego Synodu
Biskupów, w obszarze troski o duchowo-eklezjalne dobro i rozwój parafian, lokować należy uświęcającozbawcze posługi pasterzy w zakresach Słowa, Kultu i Sakramentów oraz
Wspólnoty Miłości. Dokonujące się
dziś na gruncie gospodarki, kultury,
mediów, oświaty i moralności... przemiany życia społecznego, poważnie
nadszarpnęły zaufanie międzyludz31

kie i więzi wspólnotowe; pociągając
za sobą pełzającą sekularyzację, pluralizm stylów życia i subiektywizm
jego wartościowań, szerzą patologie
indywidualne i rodzinno-społeczne,
itp.; przyczyniają się też znacząco
do naruszania tradycyjnych postaw
moralności w formie relatywizmu,
zaniku poczucia wiary i grzechu, bowiem eliminują z obiegu społecznego wartości uniwersalne, zwłaszcza
solidarności i odpowiedzialności za
dobro wspólne. W społeczeństwie
polskim pogłębiają się wciąż procesy
dezintegracji społecznej, selektywności i indyferentyzmu religijnego,
chociaż parafianie nadal wykazują
przywiązanie do religii i Kościoła32.
Naprzeciwko w/w tendencjom winno wychodzić stale specjalizujące
się duszpasterstwo ewangelizacyjne,
zwłaszcza to o profilu odrodzeniowoformacyjnym, które zorientuje się na
parafian selektywnych, zobojętniałych i krytycznie zdystansowanych
do wiary i Kościoła. Nie powinno także zabraknąć troski wobec katolików
o wierze pogłębionej, którzy szukają kontaktów ze wspólnotami oraz
- sposobności wyrażania weń swojego zaangażowania. Niewątpliwie
przysłuży się do tego zorientowany
misyjnie apostolat zorganizowany
i spontaniczny. Co w sumie nadaje tej
rzeczywistości znamion nowo-ewangelizacyjnych - zachodzi potrzeba
ewangelizacyjnej współpracy tychże
struktur z małymi grupami; to jakby

Zob. KPK Kan 457; 545 p. 12; 682 p. 1; por. I. Pękalski, dz. cyt., s.102-104; S. Wójtowicz, Autorytet

i kolegialność w parafii, „Homo Dei” 1980, nr 1, s.18-24.
32

Por. Z. Narecki, Obraz zagrożeń zagrożeń etosu współczesnego społeczeństwa polskiego, „Społeczeń-

stwo i Rodzina” 2009, nr 20, s.8 i n; W. Piwowarski, Tło społeczno-polityczne i religijno-kościelne punk-
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dwa główne nurty-zadania czyniące
zadość pasterskiej odnowie parafii
w warunkach rodzimej rzeczywistości duszpastersko-apostolskiej, która
staje w obliczu wielokierunkowych
przeobrażeń religijności, zarówno„
słabnącej” i „pogłębionej”, ze znacznie wspomagającymi ją ugrupowaniami religijno-kościelnymi. Jest to więc
szansa na całościowe, a nie wynikłe
z inicjatywy samych duszpasterzy,
przeciwstawianie się spontanicznej
i zorganizowanej sekularyzacji oraz
prywatyzacji życia wiernych, które
potęguje niebezpieczna relatywizacja
moralna współczesnych Polaków. Wyłaniający się z konfrontacji nowych
wzorów organizacji i posług duszpasterskich, stylów religijności i ewangelizacji, alternatywnych wartości
życia i działania parafian... - wspólnotowo-misyjny model parafii zdaje się
być na aktualne bolączki najbardziej
satysfakcjonujący, pożądany i zarazem optymalny33.
c. O rzeczywistą funkcjonalność gremiów konsultacyjno-doradczych.
Warto wspomnieć, iż w nowym Kodeksie zwraca się uwagę na - analogiczne do szczebla diecezjalnego - dwa
parafialne zespoły doradcze: radę duszpasterską i administracyjną34. Normy
ogólne dotyczące parafialnych rad duszpasterskich zawiera Kanon 536. Zakreśla
się tam procedurę ustanawiania rad,
33

które powoływane są przez biskupa
w celu prawidłowego funkcjonowania
wspólnot parafialnych, usprawnienia
ich duszpasterstwa. Radom przewodniczy proboszcz, zaś uczestniczą z urzędu
wikariusze, katecheci oraz zaangażowany aktyw apostolski parafii. Ogólnie
określa się je nie za organy reprezentacyjno-kierownicze, lecz za pomocnicze
gremia konsultacyjno-doradcze, których głos ma posłużyć proboszczowi w duchu właściwie rozumianego dobra
wspólnego - w sprawach organizacyjno-pasterskich35.
Drugim gremium konsultacyjno-doradczym są rady administracyjne, zwane też gospodarczymi, których istotę,
sposób powoływania, kompetencje...
określał stary Kodeks w Kan. 1521-1523,
znacząco zaś zaktualizował ich pozycje
i rolę nowy Kodeks w Kan. 537. Wyraźnie zachęca się tam, aby zainteresowane parafią strony podejmowały trud
współodpowiedzialności w kwestiach:
ekonomii oraz jawności i przejrzystości jej inwestycji, stanu i zarządzania
finansami; zasadności podejmowania
określonych zadań charytatywnych,
akcji duszpastersko-apostolskich, itp.
Ten kierowany przez proboszcza zespół
winien służyć cenną poradą, postawą
moralną i kompetencjami członków
w obopólnym reprezentowaniu stanowisk i podejmowaniu inicjatyw. Radni
winni być wiarygodni, tj. nie tyle popularni, co raczej starannie dobrani z racji

Zob. EN 58; RM 48-51; Program Duszpasterski na rok 1996/97 pt. Ewangelizacja w tajemnicy i misji

Kościoła: Pokuta i nawrócenie; por. J. Kowalski, Ewangelizacja w parafii poprzez przekaz wiary i kształtowanie postaw, „Colloqium Salutis” 1990, s.27-49.
34

KPK Kan. 536-537; zob. DB 27; KPK Kan. 511-514; Okólnik Kongregacji ds. Duchowieństwa z 25 I

1973, nr 6-11 nt. Rad Duszpasterskich, PPK, T. VII, z. 1, nr 12974-12991.
35

Por. J. Dyduch, Parafialne gremia doradcze, „Notificaciones e Curia Metropolitana Cracoviensi”

1982, nr 9-11, s.235 i n; R. Sobański, Uwagi o strukturze parafialnej rady duszpasterskiej, „Ateneum
Kapłańskie” 1973, nr 387, s. 137 i n.
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na posiadane walory duchowo-moralne oraz praktyczne umiejętności i doświadczenia. Kanon 537 podaje w tej
kwestii dalsze i bardziej szczegółowe
rozporządzenia, które budują wzajemne zaufanie i dialog w parafii. Jak wiadomo z doświadczenia, taka atmosfera
winna przysłużyć się do kształtowania
dobra ewangelizacyjnego w parafii; jej
brak taką współpracę niejednokrotnie
utrudniał lub niwelował36.
Reasumując - w świetle nowego Kodeksu, parafia to miejsca teologicznego urzeczywistniania się Kościoła Chrystusowego, w której pod kierunkiem proboszcza
oraz współpracujących z nim duchownych i świeckich - we wspólnym dziele
ewangelizacji oraz zarządzania - realizuje się uświęcająco-zbawcze posłannictwo Kościoła. Z podkreślanych w rozważaniach duchowo-wspólnotowych relacji
wynikają przesłanki, a mianowicie, że
instytucjonalno-prawną strukturę parafii stanowią wszyscy wierni, którzy kierowani są poprzez delegowanego przez
biskupa proboszcza. W duchu pedagogii
nowej ewangelizacji, takie kierownictwo
jest z natury pasterskie, co nadaje prawnej strukturze parafii znamion religijnoeklezjalnego wydarzenia. W związku
z tym - wszyscy biorący w tym procesie
udział działają z upoważnienia biskupa;
wszystkie też struktury formalne i gremia nieformalne wspierają proboszcza
w skutecznym wypełnianiu przez niego
zadań; w sumie - każdy na swój sposób
i w zakresie własnych możliwości spełnia w tej bosko-ludzkiej rzeczywistości
humanizacyjno-społeczne zadania i jednocześnie ewangelizuje.
36

Streszczenie
Bacząc na wzajemne odniesienia Kościoła /lokalnego/ do parafii, szczególnie - na wyrosłą z soborowej eklezjologii
koncepcję Kościoła-Wspólnoty, upatruje
się w parafii fundamentalną strukturę
z dwojakiego względu: 1/ jako miejscewydarzenie urzeczywistniania się całego Kościoła; aby realizować się jako
Wspólnota, musi być parafia otwarta na
struktury nadrzędne, stanowić z nimi
jedność i czerpać nieprzerwanie z Jego
ewangelicznego uniwersalizmu zarówno: „w górę” - ku diecezji i Kościołowi
powszechnemu; „w dół” - ku pomniejszym wspólnotom religijno-kościelnym, z rodziną na czele; 2/ jako jedna
społeczność, chociaż złożona z przyrodzonych talentów i nadprzyrodzonych
charyzmatów swoich członków, uczestniczy w posłannictwie Osób Bożych
/A - B/. W sumie - okazuje się parafia nie
tylko instytucją terytorialną, lecz głównie - rodzinną wspólnotą wiary, kultu
i miłości; staje się jednocześnie podmiotem i przedmiotem ewangelizacji ,
która dokonuje się w warunkach wielokierunkowej jej specjalizacji, różnorodności potrzeb wierzących oraz wielości
wspólnot i apostolskich inspiracji świeckich. Jak wynika z analiz - w obliczu
rozwoju dzieł ogólno-kościelnych i ich
odradzania, zachodzi dziś konieczność
modyfikacji ewangelizacji parafialnej,
ale - z zachowaniem najbardziej stałej
wartości, tj. jedności z całym Kościołem
jako Instytucją i zarazem Misterium
Chrystusa /C/. Tylko wówczas zaistnieje szansa: całościowego ogarnięcia tej
misji i potrzeb bieżących, ocen i inicja-

Zob. DK 17 /Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis -

1965/; zob. też prace Wspólnej Komisji Mieszanej Rządu i Episkopatu z ostatnich lat dotyczące od-
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zyskania mienia kościelnego, zagarniętego przez władze PRL; por. J. Dyduch, dz. cyt.; F. Pasternak,
Urzędy i beneficja kościelne: majątek kościelny, Warszawa 1970.
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tyw wierzących dzięki podejmowaniu
szeregu przedsięwzięć zwyczajnych
i specjalnych; organizowania i funkcjonowania struktur pośrednich wraz
z przyznaniem każdej z nich takiej pozycji i zadań, które nie krępowałoby ich
oddolnych inicjatyw ze strony scentralizowanego,
„samowystarczalnego”,
duszpasterstwa. Zatem eklezjologiczna
zasada podmiotowości tychże struktur,
która dokonuje się w warunkach postępującego pluralizmu i demokratyzacji
życia wierzących, zakłada odnowę ich
działalności ewangelizacyjnej na zasadzie równowagi pomiędzy skrajnościami: centralizmem i „samowystarczalnością” duszpasterstwa a zbytnią swobodą
tych wspólnot, które niosą Kościołowi
szkodliwy horyzontalizm i charyzmatomanię. Wiadomo z praktyki - co wyraża
zasada „wierności Bogu i człowiekowi”
- że równowaga pomiędzy tymi boskoludzkimi wymiarami parafii i Kościoła
to: właściwie rozwijające swoją działalność, parafialne ugrupowania religijno-kościelne; kształtowane w klimacie
dialogu, współpracy i współodpowiedzialności, dzieła ewangelizacyjne duszpasterstwa i apostolatu. Taką ewangelizacyjną odnowę parafii ugruntowuje
- wyrosłe na nauce Vaticanum II oraz na
zasadach społeczno-moralnej wykładni
ostatnich papieży - wizja parafii jako
wspólnoty wiary, kultu i miłości, którą
trzeba realizować.
Co wyraziliśmy dobitnie w rozważaniach - wraz z powolnym postępem
dojrzałości, kwalifikacji i kompetencji podmiotów parafialnych, zwłaszcza poprzez stosowne przekazywanie
przez nie posiadanych talentów przyrodzonych i otrzymanych darów Łaski,

jawi się rzeczywista szansa odnowy
ewangelizacji w jej wszelkich przejawach: katechetyczno-kaznodziejskich,
kultyczno-sakramentalnych i diakonijnych; i zarazem - na coraz lepiej rozpoznawanych oraz wykorzystywanych
przez ludzi świeckich i ich gremia - humanizacyjno-społecznych
obszarach
doczesnej działalności. Generalnie sumując - nie jest to jakaś tylko wizja-iluzja ewangelizacyjna parafii, lecz wyłaniająca się w całej okazałości realizacyjna rzeczywistość, jaką należy zwolna
urzeczywistniać!
Summary
A parish in the Church - the Church in
a parish: socio-theological vision or reality
Looking at the relation between the
(local) Church and a parish, especially
at the conciliar concept of the Churchas-a-Community, a parish is believed to
be the fundamental structure for two
reasons. First, it is both place and event
of realization of the whole Church. In
order to be realized as a Community,
a parish must be open to parent structures and be one with them. It must
also draw constantly from God’s evangelical universalism both in an upward
direction, to the diocese and the universal Church, and downwards, to minor
religious communities of the church, including family. Second, a parish as a one
community, though composed of natural talents and supernatural charisms of
its members, participates in the mission
of the Trinity (A - B). Therefore, a parish
is not only a territorial organization,
but mainly a family community of faith,
worship, and love. It becomes both the
subject and object of evangelization,
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which is achieved in terms of its multispecialization, diversity of believers’
needs, and multiplicity of communities
and apostolic inspirations of lay people.
As is clear from the analyses, in the face
of the development of ecclesial works
and the necessity of their revival, there
is still a need to modify the evangelization of a parish, while maintaining the
most constant value, i.e. the unity with
the whole Church as an Institution and
at the same time the Mystery of Christ
(C). Only then there is a chance to fully
embrace the mission and current needs,
as well as believers’ opinions and initiatives by conducting a series of regular
and special projects. It would also be
possible to organize the intermediate
social bodies by giving them position
and tasks that would not hinder their
bottom-up initiatives by the centralized or “self-sufficient” ministry. So
ecclesiological principle of subjectivity
of these structures, which takes place
in progressive pluralism and democratization of believers’ lives, assumes renewal in their evangelistic actions. This
is done by means of a balance between
two extremes: centralism and “self-sufficiency” of the ministry as opposed to
excessive freedom of these communi-

ties that bring harmful horizontalism
and charisms to the Church. It is known
from experience, and expressed by the
principle of “fidelity to God and man”,
that the harmony between the divine
and human dimensions of a parish lies
in: properly operating parish groups, as
well as evangelizing work of the ministry and apostolate, which is formed in
the atmosphere of dialogue, cooperation and co-responsibility. This evangelizing renewal of a parish is confirmed
by the vision of a parish as a community of faith, worship, and love, which
should be gradually realized. Such vision stems from the teaching of Vaticanum II and the socio-moral exposition
of recent popes.
As we have clearly expressed in the
discussion, along with the slow development of skills and competencies of
parish entities, particularly through appropriate transfer of their inherent talents and gifts of grace, there appears to
be a real prospect of renewal of evangelization in all its manifestations. These
include catechetical, sacramental and
diaconal forms, as well as humanizing
and social aspects that are more and
more recognized and used in the earthly areas of activity of the laity.

Imperare sibi maximum est imperium.
Panować nad sobą to najwyższa władza.
(Seneka)
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Mass media – władcy umysłów

Mgr Marta Misiewicz –

doktorantk a

UŚ K atowice

Ur. 22.09.1988 roku w Sosnowcu, magister Politologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Logistyki na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, obecnie doktorantka II roku kierunku Nauki o Polityce
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, rzecznik prasowy drużyny Futsal Ekstraklasy – AZS UŚ
Katowice, instruktor łyżwiarstwa figurowego i fitness, animator czasu wolnego, wśród zainteresowań
naukowych wyróżnić należy – marketing (również sportowy), reklamę, nowe media, public relations,
szeroko pojętą komunikację.

Wprowadzenie
Media masowe są dziś obecne w każdym obszarze ludzkiego życia, informują, bawią, przekazują wartości, pokazują to, co według nadawców ważne. Od
dawna zwraca się jednak uwagę na to,
że media zamiast rzeczywistości pokazują jedynie jej lustrzane, często nieco
zniekształcone, odbicie. Nie jest nowością także fakt, że dzięki swojej powszechności i atrakcyjności przekazu,
mają pośredni lub bezpośredni wpływ
na postawy i zachowania odbiorców.
Komunikowanie masowe często sprowadza się do perswazji, poprzez którą,
świadomie lub nieświadomie jesteśmy
nakierowywani na to o czym i jak myśleć. Perswazja jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i młodzieży, ale
w ogromnym stopniu dotyka także dorosłych, którzy często bezrefleksyjnie
1

przyjmują to, co w pięknym opakowaniu podają media.
1. Komunikowanie masowe
Definiując komunikowanie masowe
nie sposób nie wspomnieć wcześniej –
choćby krótko – o cechach samego procesu komunikowania. Wśród wielu definicji oraz problemów językowych1 dotyczących tego zagadnienia, niewątpliwie
można stwierdzić, iż komunikowanie
jest po pierwsze procesem symbolicznym (komunikat pojawia się w postaci
symbolicznych znaków), po wtóre jest
procesem społecznym (symbole wymieniane są między podmiotami społecznymi), to także relacja wzajemna
(symetryczna lub asymetryczna), przebiegająca na określonym poziomie. Komunikowanie jest nieprzerwane, składa
się z wielu sposobów i form komunika-

Problematyczne jest nie tylko stworzenie jednej uniwersalnej definicji, zwierającej wszystkie

aspekty komunikowania ale także samo nazwanie tego procesu. Badacze mówią o różnicach pomiędzy terminami: „komunikowanie się”, „komunikowanie”, czy „komunikacja”. Na potrzeby tego
artykułu ta problematyka nie będzie szerzej poruszana. Zob. więcej : Filipiak M., Homo Communicans
wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s.13-20, a także
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s.41-46
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cyjnych, właściwie każde zachowanie
można nazwać komunikowaniem2. Do
tego jest to proces transakcyjny, w którym uczestnicy negocjują znaczenia3.
Komunikowanie to zatem sprawne
posługiwanie się środkami komunikowania, nazywanymi także środkami
przekazu lub mediami. Często, przy
opisywaniu komunikowania masowego, używa się pojęcia środki masowego
przekazu. Aby odpowiednio interpretować to pojęcie należy wspomnieć nieco
więcej właśnie o samych środkach (mediach) przekazu. Według kryterium charakteru kanału komunikowania środki
te dzieli się na:4
• Środki prezentacji (wyrażania), czyli
werbalne i niewerbalne formy zachowania człowieka, jego głos, wyraz
twarzy, ruchy ciała, a także jego cechy anatomiczne - aparycja, to jak się
ubiera, jak pachnie. Te środki mogą
być wykorzystywane w zasięgu wzroku, słuchu, węchu drugiej osoby.
• Środki reprezentacji (rejestracji), to
jest narzędzia i urządzenia, które
mogą utrwalać rzeczywistość a co za
tym idzie komunikacyjne zachowania człowieka, od tych najprostszych
jak ołówek i kartka, aż po kamerę czy
magnetowid. Przekaz zostaje „zahibernowany” i można go przedstawić
kolejnej osobie ale już w innym miejscu i czasie.
• Środki transmisji, są to urządzenia
i ich zespoły, które służą do powielania
i przenoszenia przekazu, urządzenia
nie wywierają wpływu na jego kształt,

zajmują się jedynie dystrybucją poszerzając liczbę odbiorców – to między
innymi sieci kablowe, łączność telefoniczna czy przekaźniki satelitarne.
Z podziału środków przekazu wyłania
się pewna fazowość procesu mediatyzacji – najpierw artykulacja, następnie
utrwalenie a na końcu dystrybucja, dodatkowo widać tu „łańcuchowość” mediatyzacji, gdzie każde z mediów jest
przedłużeniem poprzedniego, i tak media prezentacji przedłużają procesy psychologiczne, media reprezentacji stanowią przedłużenie mediów prezentacji,
media transmisji natomiast obu wspomnianych wcześniej5. Uwagę zwraca
również swoista zależność mediów od
procesu prezentacji, wyrażania człowieka. To znów, mimo wszystko, najważniejszy jest człowiek, bez którego
nie można poruszać się w górę procesu
komunikowania. Zarówno piramida poziomów komunikowania – od tego wewnętrznego, intrapersonalnego, aż do
tego najbardziej złożonego i najsilniej
oddziałującego – masowego, jak i droga
do dystrybucji przekazu zaczyna się od
wnętrza człowieka i na człowieku się
kończy. Z jednej strony jest to, po raz
kolejny, dowód na to, że to od jednostki
zależy jakość przekazu, z drugiej odpowiedzialność, która spada na człowieka
– to on decyduje o tym co i jak, świadomie lub nieświadomie, przekazuje
– człowiek nie może przecież przestać
komunikować, komunikuje w każdej
sekundzie swojego istnienia, czy chce
tego, czy nie.

2

Filipiak M., Homo Communicans wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, op.cit., s 18-19

3

Verderber.R, Communicate!, Beimont 1993, s.4, za: Filipiak M., Homo Communicans wprowadzenie

do teorii masowego komunikowania, op.cit., s. 19
4

94

Mrozowski M., Media Masowe władza rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa

2001, s.17-18
5

Tamże, s. 18

ARTYKUŁY
Czym zatem od innych poziomów komunikowania różni się komunikowanie
masowe? Przede wszystkim publicznym
charakterem i masowością odbioru, wyłączone są tu przekazy skierowane do
określonych adresatów i/lub o ograniczonej dystrybucji. Masowa jest także
produkcja i dystrybucja przekazów, co
powoduje swego rodzaju standaryzację
treści. Ważna jest także cecha jednokierunkowości i niesymetryczności przekazu – gdzie komunikacja następuje z jednego centrum do wielu odbiorców, bywa
jednak że media mogą stać się swoistym
forum debaty publicznej, gdzie liczy się
opinia zwykłych ludzi. Kolejnymi cechami komunikowania masowego są periodyczność i schematyczność, odbiorca
otrzymuje przekaz regularnie w danym
układzie tematycznym i przy określonej
objętości, w odpowiednich odstępach
czasu. Przekazy nie są tutaj trwałe, bowiem bardzo szybko się „zużywają” będąc niemal natychmiastowo zastępowane przez kolejne, które uzupełniają lub
dezaktualizują te poprzednie. Podkreśla
się również, że wbrew pozorom środki
komunikowania masowego nie są zbyt
czułe na doniosłość wydarzeń – wynika to z faktu, że mają tyle samo miejsca czy czasu w momencie katastrofy
jak w momencie względnego spokoju6.
Zwraca się także uwagę na depersonalizację i wynikającą z niej anonimowość
przekazu, relację tę, opierającą się na
pewnej obietnicy i umowie bez wzajemnej odpowiedzialności, cechuje manipu6

lacyjność i wyrachowanie7. Niektórzy
autorzy wspominają również o ważnej
funkcji w komunikowaniu masowym
tzw. gate-keepera, czyli selekcjonerów,
którzy wybierają z natłoku informacji
te, które ich zdaniem dla odbiorcy będą
najciekawsze8.
Mass media są tak ważne w życiu
społecznym, ponieważ pełnią szereg
ważnych dla człowieka funkcji. Na
pierwszy plan wysuwa się funkcja informacyjna, media są odpowiedzialne
za dostarczanie wiadomości na temat
aktualnych wydarzeń, wskazują stosunki władzy a także pomagają w procesach innowacji, adaptacji i postępu.
Dodatkowym zadaniem mediów jest korelowanie, wyjaśnianie, komentowanie
i interpretowanie zdarzeń, socjalizacja
przez zapewnienia wsparcia dla autorytetów i norm. Do korelowania zalicza
się także koordynację działań, budowę
konsensusu oraz ustalanie hierarchii
wartości. Nie bez znaczenia jest udział
mediów w ciągłości – podtrzymywaniu
wspólnoty wartości, wyrażaniu kultury
i pojawiających się zmian kulturowych.
Jedną z częściej wymienianych funkcji
jest także funkcja rozrywki rozumiana
po pierwsze jako dostarczenie zabawy
i odprężenia a po drugie jako proces
redukcji napięcia społecznego. Mobilizacja poprzez media, ma zaś na celu
przeprowadzanie na forum kampanii
dla celów społecznych9. Warto wspomnieć także o wymienianej przez Paula F. Lazarsfelda i Roberta K. Mertona

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,

op.cit., s. 110-113
7

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.72-73

8

White D.M., The Gate-keeper. A case-study in Selection of News, “Journalism Quarterly”, 1950, nr

27, s. 383-390, za: Filipiak M., Homo Communicans wprowadzenie do teorii masowego komunikowania,
op.cit., s. 33
9

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, op.cit., s. 111-112
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dysfunkcji mediów masowych. Według
nich patrząc od strony nie zadań ale
faktycznych następstw działań mediów,
oprócz funkcji nadawania statusu informacjom, ludziom, organizacjom i funkcji wzmacniania norm społecznych (media nagłaśniając przypadki pogwałcenia
norm społecznych starają się zmniejszyć rozbieżność pomiędzy moralnością prywatną i publiczną) media pełnią
także „narkotyzującą dysfunkcję”, która
sprawia, że odbiorcy są coraz bardziej
uzależnieni od środków przekazu, wybierając je zamiast bezpośredniego kontaktu z otoczeniem. Jednostki stawiają
znak równości między poszukiwaniem
i przyswajaniem wiedzy o aktualnych
wydarzeniach i działaniem w danej
sprawie, uciszając w ten sposób swoje
własne sumienie10.
2. Mass media a człowiek
i rzeczywistość
Mass media mają niewątpliwie ogromny wpływ na życie współczesnego człowieka. Coraz więcej czasu społeczeństwo poświęca na ich konsumowanie,
stają się nie tylko zwykłą formą rozrywki ale informatorami, doradcami – więcej, przyjaciółmi, których trzeba mieć
zawsze przy sobie. Rzeczywistość, którą
kreują media często sprawia jednak, że
człowiek staje się zagubiony, nie mogąc
odnieść się niemal do niczego, co znane,
stałe, tradycyjne.
Media zmieniają ludzkie pojmowanie rzeczywistości, wpływając przede
wszystkim na inne odczuwanie czasu
i przestrzeni. Czas stał się skompresowany tak mocno, jak nigdy wcześniej –

96

dzięki mediom wszystkie zdarzenia są
jednoczesne i namacalne. To co dzieje
się równolegle może być odbierane równocześnie, nawet pomimo niezgodności
lokalizacji ludzkiej jednostki i wydarzenia. Zmieniło się odczuwanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To co
było, przekazywane nie jest już bezpośrednio, rolę tradycji przejęły przekazy
medialne, to telewizja, książki, gazety
są dziś nauczycielem historii. Inaczej
pojmowana jest również teraźniejszość,
która „rozpadła się na kilka teraźniejszości”, przeżywana intensywniej, z natłokiem informacji i bycia wewnątrz jednoczesnych zdarzeń z całego świata. Przyszłość stała się trudna do przewidzenia,
wielowymiarowa, zaplątana w wydarzenia kolejnego dnia. Możliwość bycia
wszędzie, wszechstronnego poznania,
sprawia że, coraz trudniej umiejscowić
siebie w przyszłości11.
Także przestrzeń uległa znacznemu
zmniejszeniu. Transmisje „na żywo”,
możliwość niemal bycia w miejscach
do niedawna tak odległych, sprawiła że
zniesione zostały bariery przestrzenne.
Współczesny człowiek może „wybrać
się” w miejsca, w których prawdopodobnie fizycznie nigdy nie będzie, siedząc
w domu na wygodnej kanapie. Media
wpływają nie tylko na możliwość dotarcia do odległych zakątków ale także na
sposób ich pojmowania, tworząc pewne
wyobrażenia o tym, czego tak naprawdę namacalnie nie doświadczono12.
Media tworzą więc swoistą nową rzeczywistość, są jedynie odbiciem tego co
realne. Stają się jednak coraz częściej
tak wiernym przekazem rzeczywisto-

10

Mrozowski M., Media Masowe władza rozrywka i biznes, op.cit., s. 114-115

11

Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

2006, s.119-120
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ści, że odbiorca bezrefleksyjnie wierzy
w tę medialną „prawdę”. Wystarczy
jednak spojrzeć na program telewizyjny aby zobaczyć charakterystyczne
przemieszanie faktów z fikcją i celowe
zacieranie granicy między nimi. Filmy
dokumentalne, czy reportaże starają
się przekształcić rzeczywistość w widowisko telewizyjne, natomiast inne propozycje jak np. talk-showy działają odwrotnie – z widowiska chcąc stworzyć
rzeczywistość13.
Nie ma już wokół rzeczywistości „niezmediatyzowanej”, wszystko czego
człowiek dowiaduje się o świecie pochodzi z mediów. Paradoksalnie zweryfikować informacje medialne można
tylko poprzez poszukiwanie ich śladu
w innych mediach, popadając tym samym w jeszcze głębszą „dezinformację”. Możliwość przedstawiania rzeczywistości w krzywym zwierciadle jest
tym większa im mowa o odleglejszym
wydarzeniu – tutaj możliwości weryfikacji i poznania wydają się niemal nie
istnieć. Jedyną obroną przed „pseudowydarzeniami” wydaje się być obserwacja, osobiste poszukiwanie, wreszcie
myślenie odbiorcy – niestety takie zachowania w kulturze masowej przestały być modne. Wygodniej jest przecież
przyjmować to co dają media, pominąć
refleksję i zgodzić się na ten wymyślony
ład społeczny. Człowiek dziś postrzega
świat poprzez media, uznając medialne
poglądy częściowo za swoje własne14.
Dodatkowo jednostki coraz częściej
myślą o rzeczywistości, w tym o sobie
samym, w taki sposób w jaki realność

pokazują media, czyli w kategoriach
sensacji, dramatu, konfliktu, władzy,
sukcesu, czy łatwej przyjemności. Jest
to równoznaczne z odrzucaniem myślenia i działania zgodnie z wartościami,
myślenia odpowiedzialnego, wrażliwego i pełnego sensu15. Człowiek woli
uciekać w tę iluzoryczną medialną rzeczywistość, znajdując w niej pewną
stałość, pozorne bezpieczeństwo, którego brakuje w realnym świecie. Kompresja czasu i przestrzeni, a co za tym
idzie praktycznie brak barier sprawiła,
że człowiek jest wolny jak nigdy przedtem. Wydaje się jednak, że przerażający
dla współczesnego człowieka jest nadmiar wolności, który sprawia, że coraz
trudniej zdecydować kim się jest, co
chce się osiągnąć i w którą stronę iść.
Media dopasowując się do kultury makdonaldyzacji nie tylko upodabniają się
do siebie nawzajem, ale tak jak w barze
szybkiej obsługi serwują to co dziś na
czasie – zestandaryzowane informacje,
podane bardzo szybko i równie szybko
zapomniane. Informacje, które dokładnie tak jak jedzenie w fast foodach,
pozostawia w nas poczucie wypełnienia ale i ciężaru. W mediach rzadko
odnaleźć można ślady dobrych emocji,
sprzedaje się przecież szok, przemoc,
seks – ale współczesny człowiek, który
poszukuje jakiejkolwiek stabilności – po
mediach przynajmniej wie, czego może
się spodziewać.
Utożsamianie przekazu medialnego
z rzeczywistością staje się jeszcze bardziej naturalne, bo ludzie nawiązują
z mediami podobną interakcje jak mię-

13

Mrozowski M., Media Masowe władza rozrywka i biznes, op.cit, s.321-323

14

Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe
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15
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dzy sobą. Jednostki reagują na media
w sposób naturalny i społeczny, bywają
grzeczni dla telewizora, który po włączeniu „mówi” dzień dobry, przypisują
postaciom fikcyjnym niezwykle bogatą
ludzką osobowość16. Nass i Reeves tłumaczą to zjawisko słabym przystosowaniem ewolucyjnym człowieka oraz
przekładaniem tradycyjnych zachowań
i reakcji na zupełnie nowy świat, piszą: „Ludzki mózg rozwijał się w świecie,
w którym jedynie ludzie przejawiali tak
bogate zachowania społeczne, w świecie,
w którym wszystkie postrzegane przedmioty były realnymi przedmiotami fizycznymi. Wszystko co wydawało się rzeczywistą osobą bądź realnym miejscem, było
rzeczywiste. (..) Świat posiadający cechy
społeczne i fizyczne wywołuje automatyczne reakcje, które były i w dalszym ciągu są podstawą poruszania się w życiu. (..)
Współczesne media współdziałają z dawnymi mózgami. (..) Nie istnieje żaden przełącznik w mózgu, dzięki któremu można
by było rozróżnić świat rzeczywisty od
medialnego”17.
Medialny przekaz, traktowany jako
rzeczywistość znacząco wpływa na życie społeczne jednostki ustalając o czym
i co ma myśleć. Działanie mediów i ich
influencja na odbiorcę są większe, kiedy
nie budzą jego podejrzenia o manipulację. Jedną z ciekawszych teorii takiego
działania jest teoria agenda-setting,
według której media używając prostych
sposobów mogą zdecydować na czym
odbiorca skupi swoją uwagę.
3. Teoria agenda-setting
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O koncepcji agenda-setting jako
pierwszy pisał już w 1921 roku Walter
Lippman. Stwierdził on, że otaczająca
człowieka rzeczywistość jest tak skomplikowana, że jednostki aby mogły ją
zrozumieć tworzą w swoich umysłach
jej uproszczone obrazy – na tworzenie
i wygląd tych obrazów, według Lippmana, dominujący wpływ mają media masowe. Na empiryczne potwierdzenie tej
tezy trzeba było czekać aż do roku 1968,
kiedy to amerykanie Maxwell McCombs
i Donald Show podczas wyborów prezydenckich przeprowadzili badania dotyczące słuszności teorii18.
Sama hipoteza agenda-setting mówi,
że media masowe przekazując odpowiednie informacje i tworząc ich
hierarchiczną strukturę, przekonują
odbiorców do przyporządkowania odpowiedniej wagi konkretnym informacjom. Innymi słowy media zwracają
uwagę publiczności na określone wydarzenia, odwracając ją tym samym od
innych. Podstawą teorii jest procesowy
charakter agenda-setting. Pierwszym
ogniwem są autentyczne wydarzenia
i sprawy, które podlegają selekcji dokonywanej przez dziennikarza – to on decyduje która z informacji nadaje się na
newsa, i która będzie odpowiadać przyjętej linii redakcyjnej. Później następuje
bardzo ważny etap, czyli wybór rodzaju medium informacyjnego, w którym
ukaże się informacja. O jej charakterze
decyduje czwarty etap procesu – typ
historii, czyli sposób zaprezentowania
i umiejscowienia danego wydarzenia,
która pełni ważną rolę w różnicowaniu

16

Nass C., Reeves B., Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 13-29
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orientacje teoretyczne, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2001, s. 75
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znaczenia, czy wagi newsa. Stopień emfazy dotyczy tego, jak często dana informacja jest pokazywana w mediach,
oczywiście im jakaś sprawa jest poruszana częściej, tym większą wagę jest
jej w stanie przypisać społeczeństwo.
Druga strona modelu, dotyczy odbiorców – w związku z zainteresowaniem
i wiedzą odbiorców tworzy się potrzeba orientacji. Zaspokojenie tej potrzeby można osiągnąć dwojako – albo poprzez poszukiwanie informacji w mass
mediach albo poprzez kontakt z innymi

ludźmi, dwie części modelu łączą się na
etapie tworzenia hierarchii ważności
wydarzeń, hierarchia ta ustanawia wiedzę społeczną a ta prowadzi do zachowania społecznego19.
Agenda-setting to niezwykle dynamiczny proces pojawiania się pewnych
kwestii20, wchłaniania ich przez agendę
i ustawiania się w hierarchii, kwestie
które wygasają są zastępowane przez
nowe. Oczywiście agenda medialna nie
działa w próżni, przenosząc ważność
kwestii do agendy publicznej egzystu-

Rys.1. Model procesu agenda-setting

Źródło : Littlejohn S., Theories of Human Communication. Belmont: Wadsworth Publishing
Company, 1983, za: Pyzikowska A., Teoria agenda-setting i jej zastosowanie, op.cit., s. 77
19

Pyzikowska A., Teoria agenda-setting i jej zastosowanie, op.cit., s. 76-77
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Kwestie to ogół problemów powstających wokół wydarzenia, to zespół wątków i problemów,

pojęcie szersze od wydarzenia, agenda to zbiór kwestii – za: Dobek-Ostrowska B., Przedmowa do
wydania polskiego, [w:] Ustanawianie agendy Media masowe i opinia publiczna, M.McCombs, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. XVII - XVIII
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je w towarzystwie agendy politycznej.
Kwestie poruszane w agendzie medialnej krążą wokół pozostałych agend,
przenosząc ich wagę z jednej do drugiej, mówi się więc o wzajemnym wpływie, przenikaniu kwestii i ich ważności
między wszystkimi agendami. Agenda
medialna oddziałuje na publiczną i polityczną ale także sama pozostaje pod ich
wpływem i przejmuje ich kwestie, powodując właśnie efekt agenda-setting.
Przykładowo skumulowany przekaz polityczny prezentowany w mass mediach
może mieć ogromny wpływ na decyzje
wyborcze21.
Agenda-setting nie kończy się jednak
na ustalaniu samej hierarchii ważności
kwestii. Selekcja informacji i nagłaśnianie konkretnych wiadomości, przy pomijaniu innych, to tylko jeden poziom
teorii. Drugi dotyczy przeniesienia
atrybutów omawianych kwestii – czyli
nadanie określonego wydźwięku informacjom, przypisanie im cech – dobrych
lub złych, ukazanie pozytywnego lub
negatywnego stosunku do danej osoby, czy sprawy. W ten sposób agenda
medialna wpływa na odpowiednie postrzeganie danych kwestii przez opinię
publiczną22.
W poszukiwaniu źródeł agendy medialnej można przywołać metaforę
obierania cebuli – agenda medialna to
środek, do którego prowadzą koncentryczne warstwy, reprezentujące liczne
wpływy na ostateczny kształt przekazu.
Wpływy warstwy zewnętrznej są mody-

fikowane przez warstwy, które znajdują
się bliżej środka. Najbardziej zewnętrzna warstwa to źródła informacyjne,
do których można zaliczyć np. głowę
państwa, działania public relations,
czy kampanie polityczne. Idąc w stronę
wnętrza, kolejnym poziomem jest tzw.
agenda intermedialna, czyli wzajemne przenikanie się i nakładanie agend
poszczególnych mediów – przykładowo informacje telewizyjne odwołują
się do tego co zaprezentowała gazeta,
albo portal internetowy cytuje wypowiedź, którą wyemitowano w telewizji.
Ogromny wpływ na ostateczny wygląd
agendy medialnej ma to, co znajduje
się najbliżej środka – normy społeczne
i tradycje dziennikarskie. Normy regulujące tworzenie informacji mają decydujący wpływ na ukształtowanie się agendy medialnej23.
Agenda-setting działa dlatego, że pojemność agendy publicznej jest mocno
ograniczona. W ostatnich latach dominowało przeświadczenie, że w danej
chwili mieści się w niej od 5 do 7 kwestii.
Jest to związane po pierwsze z ograniczeniem czasowym i psychologicznym
odbiorców ale także ograniczeniem samej agendy medialnej – limitowanego
czasu w przypadku telewizji, czy limitowanej przestrzeni w przypadku prasy.
Walczące o pozycję w hierarchii kwestie bardzo często szybko pojawiają się
w agendzie publicznej i jeszcze szybciej
ją opuszczają24. Często po okresie nagłaśniania danej sprawy brakuje tego
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miotów między agendą mediów a agendą publiczności – analiza pierwszego poziomu agenda-setting, [w:]
Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, pod red. E.Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s.19-20
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co najważniejsze – informacji związanych z tym, jaki był finał danego wydarzenia i jakie wywołało skutki, wydaje
się że właśnie takie podsumowujące
i wyjaśniające pewne sytuacje informacje byłyby odpowiednią przesłanką do
całościowego i rzetelnego zrozumienia
otaczającej człowieka rzeczywistości25.
Komunikowanie masowe porównuje się
do nieformalnej klasy – ludzie mimowolnie uczą się z mediów. Przyswajają
sobie fakty, które często kreują ludzkie
poglądy i wyobrażenia na dany temat.
Korzystając z przekazów medialnych
społeczeństwo wciela agendę medialną
do swojej własnej agendy kwestii najważniejszych – przesuwając na szczyt
hierarchii, to o czym zwykle w nadmiarze, informują media26.
Podsumowanie
Niezaprzeczalny wpływ mediów na
opinie i zachowania współczesnego
człowieka potwierdzają liczne teorie
zweryfikowane empirią. Należy jednak
pamiętać, że nigdy w historii mass media same w sobie nie były ani dobre, ani
złe. Za przekazem medialnym zawsze
stoi człowiek, który nadaje środkom
przekazu odpowiedniego kształtu i charakteru. Świadomość manipulacyjnego
działania powinna odbiorcę zmusić do
jeszcze bardziej wnikliwej obserwacji
rzeczywistości ale także przepuszczania wszystkich medialnych informacji
przez własne wartości i osobistą moralność. Mimo, że w ówczesnym świecie
ani myślenie ani podążanie w stronę
dobra nie jest modne, to wydaje się być
jedyną obroną przed wizją medialnego
zawładnięcia ludzkim duchem i ciałem.

Streszczenie
Media masowe niemal od początku
swojego istnienia są niezwykle ważną
częścią ludzkiego życia. Informując i bawiąc, ukazując na swój sposób pewien
obraz otaczającej człowieka rzeczywistości, wpływają na społeczne postrzeganie świata. Influencja przekazów
medialnych na każdą jednostkę jest niezaprzeczalna, coraz częściej człowiek
ma świadomość, że media starają się
wpłynąć na jego postawy – mimo tego
nadal niezwykle trudno się przed tym
bronić. Szczególnie wpływowe i niełatwe do wychwycenia są działania mało
natarczywe, wręcz mało widoczne, postrzegane jako naturalne. Selekcja informacji, hierarchia ich wartości, wreszcie
zwrócenie uwagi na to o czym człowiek
ma myśleć – to jeden z poziomów teorii agenda-setting, która dzięki swojej
niepozorności ma ogromny wpływ na
opinię publiczną. W artykule podjęto
krótko charakterystykę komunikowania
masowego a także jego funkcji, w szczególności zaś zwracając uwagę na współoddziaływanie mediów, rzeczywistości
i odbiorcy. W ostatniej części przedstawiono założenia teorii agendy-setting,
jako przykładu na wpływ mediów na
społeczeństwo.
Summary
Mass media – intellect rulers
Mass media almost since its inception, are an extremely important part
of human life. By the way of informing and entertaining, the mass media
reveals in its own way a picture of the
surrounding reality and affects the public perception of the world. Influence
of mass media for every person is un-
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deniable, although more often a man
is aware that the media try to affect
on his attitude - even though it is still
extremely difficult to defend ourselves.
Particularly influential and not easy to
capture are the actions, which are qualified as little insistent, almost barely
visible, seen as natural. Selection of information, the hierarchy of values, and
finally draw attention to what a man
has to think - this is one of the levels
of agenda-setting theory, which, due
to its inconspicuous has a huge impact
on public opinion. The article briefly
characterize mass communication and
its functions and particular pay attention to the interaction of the media, the
reality and the recipient. The last part
presents the theoretical assumptions of
agenda-setting theory, as an example of
the media impact on society.
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E-wolontariat „w sieci nigdy nie jesteś sam”
Mgr Renata Matusiak –

doktorantk a
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Ur. w 1988 roku w Tarnobrzegu. Absolwentka socjologii na Wydziale Zamiejscowym Nauk o
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. W ramach zainteresowań naukowych odbyła studia podyplomowe: Kryminologia z elementami profilaktyki przestępczości. Od roku 2012 uczestniczka studiów doktoranckich na kierunku pedagogika, a także studiów podyplomowych z zakresu
profilaktyki społecznej i terapii uzależnień. Specjalizuje się w komunikacji społecznej, patologiach i dewiacjach społecznych, cyberprzestępczości oraz tematyce bezpieczeństwa w sieci.

Wstęp
Tematyka zagrożeń jest dziś bardzo
popularna w mass mediach, forach akademickich oraz publikacjach naukowych.
Internet postrzegany jest jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Organy ścigania zamieszczają informacje
na swoich stronach internetowych o nowych mechanizmach przestępczości internetowej. Z każdej strony przekazywane
są użytkownikom internetu negatywne
aspekty korzystania z tego osiągnięcia
technologicznego. Owszem, zagrożenia
są te jak najbardziej aktualne i faktycznie
należy rozważnie korzystać z sieci, jednak
daje ona także szereg możliwości czynienia pozytywnych rzeczy nie tylko dla
siebie, ale także dla innych osób. Taką popularną formą pomocy jest e-wolontariat.
Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym,
wykorzystujemy coraz więcej technologii
w swoim życiu, co powoduje, że i więcej
czasu spędzamy w świecie wirtualnym.
Sytuacja powyższa coraz częściej dotyczy
dzieci i młodzieży, którym trudniej jest
prosić o pomoc w trudnej dla nich sytuacji,
rozmowę w świecie rzeczywistym. Należy
zauważyć, że rozwój kompetencji związa-

nych z korzystaniem z sieci spowodował
upośledzenie umiejętności nawiązywania
relacji interpersonalnych i proszenia o pomoc. Wirtualny wolontariat jest swego
rodzaju sposobem na pomoc osobom, które nie mają odwagi prosić o taką pomoc
w świecie rzeczywistym. Wiele osób działających na forach internetowych, komunikatorach, portalach społecznościowych
udzielających porad, wskazujących drogę
działania w skomplikowanych sytuacjach
nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że
są e-wolontariuszami, gdyż wolontariat
w sieci może być inicjatywą własną niepowiązaną z żadną organizacją. Zauważmy,
że coraz częściej swoje problemy, wątpliwości, których nie możemy rozwiązać,
a szukanie pomocy wśród najbliższych
sprawia nam problem kierujemy właśnie
do sieci. W sieci wybierając dowolną przeglądarkę internetową poszukujemy frazy,
która nas interesuje, grup, forów, gdzie
omawiany jest podobny problem jak nasz.
Zakładając posta prosimy o pomoc osoby
doświadczone, mające styczność z daną
tematyka i tak tworzy się swego rodzaju
pomoc, wskazówki oraz bezinteresowna
pomoc ze strony innych użytkowników.
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Wolontariat okazał się bardzo pozytywnych zjawiskiem w świecie rzeczywistym,
użytkownicy internetu wraz z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom
w trudnej sytuacji postanowili utworzyć
możliwość wolontariatu w sieci, czyli pomocy użytkownikom, działania dla dobra
społecznego przy wykorzystaniu internetu. Zgodnie z definicją propagowaną przez
twórców strony e-wolontariat.pl tego typu
wolontariat podlega takim samym zasadom jak ten realizowany w terenie, jedyna
różnica dotyczy tego, że e-wolontariusze
wykorzystują internet, komputer, zestawy mówiące i szereg innych osiągnięć
technologicznych, aby pomóc innych
użytkownikom1. W kwestii tego zjawiska
należy się bliżej przeanalizować różnice
między wolontariatem tradycyjnym, a ewolontariatem, dokonać odpowiedzi na
pytanie w jaki sposób zorganizowany jest
e-wolontariat, co jest celem tego przedsięwzięcia? Niniejsze kwestie zostaną przedstawione w dalszej części artykułu.
1. ABC wolontariatu
Zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy w o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie , bez ponoszenia przy tym korzyści materialnych wykonuje prace na rzecz
wybranych przez siebie organizacji i instytucji na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie2. Wolontariat jest świadczeniem nieodpłatnym, a sam wolontariusz
jest ochotnikiem wykonującym powierzone
mu zadania przez organizację. Jest to ogólna definicja prawna określająca kim jest
wolontariusz, która ma także zastosowanie
1

do e-wolontariatu, gdyż e-wolontariat jest
jedną z form wolontariatu.
Z pomocy wolontariuszy może korzystać
organizacja pozarządowa przez którą rozumie się każdą instytucję (osobę prawną,
a także jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej). Warunkiem jest to, aby została utworzona na podstawie ustaw, nie była
jednostką sektora finansów publicznych,
oraz musi działać w celu innym niż osiągnięcie zysków. Do organizacji pozarządowych
więc zaliczamy: fundacje, partię polityczną,
związki zawodowe, samorząd zawodowy,
organizacje pracodawców, każde stowarzyszenie. Jedynym wyjątkiem nie zaliczonym
do organizacji pozarządowej są organizacje
kościelne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, mają możliwość prowadzenia działalności pożytku publicznego
na analogicznych zasadach jak organizacje
pozarządowe określone w ustawie. Z pomocy wolontariuszy nie mogą korzystać
podmioty komercyjne i organy administracji
publicznej i jednostek organizacyjnych im
podległych lub podlegające ich nadzorowi.
Kwestią nie rozwiązaną prawnie jest świadczenie przez wolontariuszy pomocy osobom
indywidualnym, aby świadczyć pomoc na
zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wolontariusz musi nawiązać współpracę
z jedną z organizacji pozarządowych uprawnionych do korzystania z pomocy wolontariuszy, a następnie powinien być oddelegowany do pomocy wybranej osobie3.
Wolontariusze rozpoczynający swoje zadania w różnych organizacjach zastanawiają się na początku tej drogi czy sobie poradzą z powierzonymi obowiązkami. Zwykle

E-wolontariat, http://e-wolontariat.pl/pl/czym-jest-e-wolontariat/definicja/item/136-e-wolontariat

-znosi-bariery, (dostęp 09.11.2013r.).
2
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fachowa wiedza nie jest potrzebna, aby
zostać wolontariuszem. Wyjątkiem są zadania, gdzie wolontariusz, aby pełnić swoją funkcję musi posiadać specjalistyczną
wiedzę z danej dziedziny na przykład, aby
pełnić wolontariat lekarski musi być lekarzem specjalistą z danej dziedziny z której
będzie udzielał porad lekarskich w ramach
wolontariatu, czy pomagał w różnych akcjach społecznych. Wymagania te zawsze
są szczegółowo opisane w ogłoszeniu o zapotrzebowaniu na wolontariuszy w danej
placówce, organizacji. Należy zaznaczyć, że
osoby, które nie posiadają specjalistycznej
wiedzy mogą zajmować się innymi zadaniami w organizacjach pozarządowym,
które są równie pożyteczne4.
Wolontariusz poza powierzonymi zadaniami podlega też wielu obowiązkom jakie
wobec niego ma organizacja z nim współpracująca. Każda organizacja korzystająca
z pomocy wolontariusza ma obowiązek
poinformować go o warunkach współpracy, szczególnie o niebezpieczeństwach dotyczących pełnienia wolontariatu, jeśli tak
owe występują. Istotne jest to, że wolontariat tradycyjny pełniony jest w różnych
środowiskach takich jak np. środowisko
narkomanów, osób uzależnionych od alkoholu, gdzie ryzyko wystąpienia sytuacji
niebezpiecznych dla zdrowia i życia jest
większe. Obowiązkiem organizacji jest także przygotować wolontariusza do pracy
w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowanie takie w celu
uniknięcia kosztów związanych ze szkoleniem BHP może przeprowadzić członek organizacji przeważnie jej lider, który w czasie spotkania z wolontariuszem informuje
go o zasadach wykonywania zadania, potencjalnych zagrożeniach i czynnościach
wykonywanych w celu uniknięcia zagro4
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żeń. W zależności od wykonywanego zadania wolontariusz może otrzymać odzież
ochronną, być poddanych różnym szczepieniom zabezpieczającym jego zdrowie.
Przejście szkolenia BHP wolontariusz najczęściej poświadcza swoim podpisem na
zaświadczeniu potwierdzającym, iż został
zapoznany z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy w danej organizacji. Do kolejnego obowiązku organizacji należy pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem
wolontariusza, jeśli tak owe szkolenie jest
mu niezbędne, pomocne w wykonywaniu
swoich zadań w tym także pokrycie dojazdów do miejsca szkolenia i noclegu. Pokrycie takich kosztów związanych z szkoleniami określany jest mianem diety, wysokość
diety określa Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej. Do diety zaliczane są także koszty związane z pełnieniem
wolontariatu takie jak koszt dojazdu do
miejsca pełnienia wolontariatu, rozmowy
z telefonu wykonane w związku z wykonywaniem obowiązków co rozliczane jest na
podstawie biletów PKS, MZK czy bilingów
telefonicznych wolontariusza. Z racji tego,
że środki finansowe organizacji na szkolenia, kursy i pozostałe koszty wynikające
z diety są zwykle bardzo małe wolontariusz może sam dobrowolnie zrezygnować
z otrzymywania zwrotów poniesionych
kosztów całkowicie lub częściowo. Rezygnacja z zwrotów kosztów określana jest
mianem zwolnienie korzystającego (organizacji/fundacji itd.) z działań wolontariusza z obowiązku zwrotu diety, zwolnienie
takie, aby było ważne musi być sporządzone na piśmie. Wszystkie organizacje pozarządowe korzystające z usług wolontariuszy mają obowiązek poinformować ich
o prawach jakie im przysługują z tytułu
pełnienia służby wolontariackiej5.
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Wolontariat tworzą ludzie, osoby pełne
pasji i zapału do pomocy innym, zapisy
prawne służą uporządkowaniu poszczególnych kwestii działania wolontariatu
w Polsce, ale także na świecie oraz mają
za zadanie zabezpieczyć wolontariuszy
przed wykorzystywaniem ich przez różne
nieuczciwe organizacje.
2. „E-wolontariat znosi bariery!”
E-wolontariat znosi bariery to jedno
z haseł promujących idee wolontariatu
w sieci. Znoszenie barier jest rozumiane na kilka sposobów. Pierwszą znoszoną barierą jest bariera lokalizacji, często
zdarza się, że osoby chcące uczestniczyć
w konkretnym wolontariacie muszą dojeżdżać do miejsca siedziby bura organizacji, e-wolontariat znosi taką potrzebę,
e-wolontariusze nie mają konieczności
pojawiania się w biurze, bo wszystkie
kwestie mogą zgłaszać za pośrednictwem sieci (zarówno za pośrednictwem
poczty elektronicznej jak i programów
typu skype, oraz innych komunikatorów).
E-wolontariusz nie musi mieszkać nawet
w tym samym mieście czy województwie
co organizacja do której należy6.
Kolejna znoszona bariera to bariera czasu. Wolontariusze to także osoby, które
pracują, studiują, chodzą do szkoły, podlegają innym zobowiązaniom i kwestia w jakim czasie wykonują obowiązki wynikające z wolontariatu jest istotna, a nawet decydująca czy będą dalej wykonywać swoje
powołanie. E-wolontariat umożliwia prace
w każdej chwili, nawet w nocy, wtedy kiedy najczęściej student/uczeń ma czas7.
Bariery te także są istotne z punktu
widzenia organizacji wolontariackich.
Do najważniejszych dla organizacji jak
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i samych korzystających z wolontariatu
należą:
- zwiększenie liczby wolontariuszy wynikające z braku granic przestrzennych i czasowych dla potencjalnych wolontariuszy,
- z racji braku barier do wolontariatu
mogą włączyć się także eksperci z różnych dziecin, których nie ma w miejscu
lokalizacji organizacji pozarządowej,
chodzi tu najczęściej o specjalistów
z dziedziny informatyki, bezpieczeństwa
w sieci, prawników i osób z wąskich specjalizacji przydatnych w wolontariacie8.
E-wolontariusze nie tylko pomagają,
ale i sami korzystają z pomocy innych
osobom, jest to nie tylko satysfakcja z pomocy drugiej osobie. Osoby ograniczone
z racji swojej niepełnosprawności mają
możliwość włączyć się w działanie organizacji, której cele są im bliskie. Internet
pozwala na aktywizacje takich osób, które
często są wykluczone z życia społecznego, ale także poznać nowe osoby i wymienić sie spostrzeżeniami na różne tematy.
Podobna sytuacja dotyczy osób starszych
i młodych rodziców, dzięki dostępowi do
internetu mogą spełniać się w e-pomocy,
wykorzystując swoje doświadczenie
w różnych dziedzinach i wiedzę. To co
umożliwia działanie e-wolontariatu, czyli internet, nowe technologie jest także
wyzwaniem, gdyż nie wszyscy mogą skorzystać z bycia wolontariuszem w sieci,
czy korzystania z pomocy wolontariuszy.
Związane jest to z wykluczeniem cyfrowym. Mimo znacznego rozwodu technologicznego w ostatnich latach wciąż
istnieją gospodarstwa domowe, które nie
mają dostępy do komputera, sieci internetowej. Zarówno wolontariusze jak i petenci, czasem nawet organizatorzy mają
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trudności w obsłudze nowoczesnych
technologii, obsłudze urządzeń związanych z kontaktem z innymi osobami. Sposoby komunikacji często nie pozwalają na
dokładne wyrażenie swoich myśli, doprecyzowanie kwestii niejasnych zarówno
dla wolontariusza jak i odbiorcy9.
Wolontariat w sieci pozwala na poznanie wielu ciekawych osób, pozwala
uzyskać satysfakcje z pomocy innych,
związany jest także z wieloma ograniczeniami i wyzwaniami, które jednak będą
pomocne w przyszłej pracy zawodowej
i dalszym wolontariacie.
3. Tworzenie e-wolontariatu
E-wolontariat jak już w poprzedniej
części zostało napisane to wszystkie dzia-

łania wolontariuszy on-line. Nie jest to
zjawisko, które funkcjonuje od niedawna,
a od początków powstania internetu, tylko wtedy nie było to sprecyzowane i osoby pomagające, włączające się w działanie w sieci nie miały świadomości swojej
postawy. Nie można jednoznacznie określić, że wolontariat w sieci jest bardziej
skuteczny od wolontariatu tradycyjnego,
oba niosą ze sobą wymierne korzyści
i wzajemnie się uzupełniają. O ile wiadome jest jak organizowany jest tradycyjny
wolontariat, to e-wolontariat często jest
zagadką dla samych zainteresowanych.
Wiąże się to z licznymi pytaniami o wykorzystanie technologii, przygotowanie
zadań dla organizacji, instytucji czy społeczności. Najbardziej obrazowym opi-

Rys.1. Etapy współpracy z wolontariuszami10.

9

Tamże.
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to

Etapy współpracy z wolontariuszami, rysunek opracowany na podstawie E-wolontariat- z czym
się

je?

http://e-wolontariat.pl/pl/dla-organizatorow/e-wolontariat-krok-po-kroku/item/367-e-

wolontariat-z-czym-to-si%C4%99-je, (dostęp 10.11.2013r.).
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sem przygotowania działań wirtualnego
wolontariatu jest poniższy rysunek.
Etap pierwszy obejmuje przygotowanie
organizacji. Związany jest z diagnozą sytuacji organizacji, zebraniem podstawowych
informacji administracyjnych takich jak
liczba pracowników, liczba wolontariuszy,
zadania jakie mają wyznaczone poszczególne osoby. Na tym etapie dokonuje się
także wyznaczenia zdań wolontariuszom
stosownie do możliwości praktycznych
i sprzętowych. Właściwe dopasowanie
zadań jest podstawą skuteczności wirtualnego wolontariatu, gdyż wolontariusz nie
może przyjść do siedziby organizacji i dopasować godzin swojej pracy do godzin
w jakich otwarte jest biuro organizacji. Ma
to jeszcze jedną zaletę, e-wolontariat może
trwać całą dobę, gdyż różni jego członkowie pracują w różnych godzinach11.
Drugi etap to oferta i promocja. Internet
to także swego rodzaju rynek, gdzie i wolontariat jest produktem, który należy odpowiednio „sprzedać”. Nabywcą jest w przypadku etapu organizowania wolontariatu
potencjalny e-wolontariusz. W tym etapie
dowiaduje się o ofercie jaką proponuje mu
poszczególna organizacji, czyli co może robić, jakie są cele organizacji. Zachętą ze strony organizatorów jest także przedstawienie
korzyści jakie uzyska e-wolontariusz, nie są
to oczywiście korzyści materialne, ale podnoszące kompetencje społeczne, szansa na
nawiązanie nowych znajomości czego skutkiem jest także nauka od drugiej osoby, niezależnie czy wolontariusza, czy petentów.
W ofertach wolontariatu w sieci autorzy
podkreślają, że nie trzeba mieć szczególnych
umiejętności komputerowych, czy być informatykiem, do tego rodzaju inicjatyw mogą
się przyłączyć osoby, które mają dostęp do
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Tamże.
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Tamże.

13

Tamże.

internetu, oraz chęci pomocy innym. Częstą obawą kandydatów jest to czy poradzą
sobie z wyznaczonym zadaniem. Organizatorzy w celu uniknięcia takiej sytuacji na
swoich stronach umieszczają poszczególne
zadania jakie należy wykonać w ramach
wolontariatu, określają szczegółowo zakres
zadania, kompetencje wolontariusza, zakres
czasowy i sposób realizacji zadania. Potencjalny kandydat analizuje zadanie i sam
ocenia czy spełnia kryteria do wykonania
zadania i czy chce się go podjąć, z chęcią
współpracy zgłasza się do organizatora.
Promocja w ten sposób pozwala zwiększyć
liczbę e-wolontariuszy i tym samym wykorzystać ich potencjał wszędzie tam, gdzie
są potrzebni. Tego rodzaju działania są podejmowane na różną skalę o regionalnej po
międzynarodową, co samo w sobie staje się
reklamą dla organizacji i wolontariatu12.
Trzeci etap polega na naborze kandydatów przez drogę wyznaczoną w ogłoszeniu o konkretnym zadaniu. Organizacja
może wyznaczyć różne formy kontaktu:
telefoniczny, przez komunikatory, pocztą
elektroniczną, ten ostatni jest najbardziej
popularny. Z racji tego, że najczęściej do
jednego zadania zgłasza się kilku lub kilkunastu chętnych, po wyborze odpowiedniej osoby należy podziękować innym za
chęć współpracy. Brak takiej postawy
w przyszłości może zniechęcić użytkowników do podejmowania prób pomocy
w wolontariacie, jest to także podziękowanie za poświecenie swojego czasu i reakcji na ogłoszenie13.
Etap czwarty polega na wprowadzeniu
wolontariusza w działania organizacji. Wolontariusz nie może przyjść do biura osobiście, więc osoba odpowiedzialna za kontakt
z wolontariuszem przesyła mu materiały
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przez sieć, wskazuje stronę internetową
z opisem działalności, jeśli tak owa istnieje. Z uwagi na brak możliwości spotkania
e-wolontariuszy osobiście i poznania się
wzajemnie organizowane są także wideo
konferencje ( odpowiednie zorganizowanie
pozwala na przeprowadzenie takiego spotkania bez chaosu komunikacyjnego)14.
Etap piąty dotyczy współpracy z ewolontariuszem i motywacji do dalszych
działań. Jest to etap w którym następuję określenie sposobu wykonania i czasu
zadania, osoba odpowiedzialna za kontakt z wolontariuszem ustala z nim ile
czasu może poświecić on na wykonanie
zadania, w jakich etapach będzie się to
odbywać. Dalszy kontakt polega także na
kontroli poszczególnych działań, wolontariusz zgłasza na jakim etapie realizacji
zadania jest. Niezależnie od tego czy zadanie jest wyznaczone na miesiąc czy na
rok należy motywować go do działania.
Komputer ogranicza możliwość motywacji przez reakcje, okazanie emocji, dlatego
należy na każdą wiadomość o postępach
w pracy odpowiedzieć, podkreślić, że jest
to bardzo ważne. Wirtualna współpraca
nie jest wolna od błędów, dlatego też należy je omawiać, ale w sposób polegający
na analizie niedoskonałości działań wolontariusza i rozmowie na temat tego co
należy poprawić, bądź uzupełnić15.
Ostatni etap to zakończenie współpracy.
Zadanie bądź zadania zostały wykonane
i e-wolontariusz postanowił zakończyć
współpracę z organizacją, nie oznacza
to jednak, że jeszcze kiedyś do tej formy
aktywności społecznej nie powróci. E-

wolontariusz dostaje referencje, w których
jest zawarty opis jego wkładu w działanie
organizacji, realizowane zadania, a także
certyfikat/dyplom. Zazwyczaj wszelkie dokumenty, podziękowania, gadżety organizacji przesyłane są na adres korespondencyjny wirtualnego wolontariusza16.
4. Sytuacja i propagowanie
wolontariatu
Wolontariat i e-wolontariat wymaga ciągłych działań zachęcających do zostania
wolontariuszem i korzystania z pomocy wolontariuszy. Najczęściej te działania podejmowane są w następujących kategoriach:
• dobroczynność, fundraising,
• kultura i sztuka,
• ekologia i zrównoważony rozwój,
• edukacja,
• żywność i zdrowie,
• sprawiedliwy handel, etyczna moda,
• pomoc humanitarna,
• badania i rozwój,
• nowoczesne technologie IT, bezpieczeństwo w sieci,
• prawa człowieka i równouprawnienie,
• animacja społeczna, wsparcie społeczności lokalnej,
• walka z ubóstwem,
• sport,
• przedsiębiorczość społeczna,
• inicjatywy nieformalne, społeczeństwo
obywatelskie17.
Jedną z najgłośniejszych akcji było promowanie wolontariatu w każdej formie
w roku 2011, którzy został ogłoszony we
wszystkich państwach Unii Europejskiej
(ERW)18. Centrum Badań Opinii Publicznej
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Tamże.
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Tamże.
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Tamże.
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Kategorie, http://www.wlacz-sie.e-wolontariat.pl/pl/Profile-organizacji.html, (dostęp 11.11.2013r.).

18

About the European Year of Volunteering 2011, http://ec.europa.eu/archives/volunteering/en/

press-media.html, (dostęp 11.11.2013 r.).
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przedstawiło raport pt. „Europejski rok wolontariatu 2011-podsumowanie”. Z raportu
tego wynika, że przez 8 miesięcy liczba osób
rozpoznających ERW w Polsce wzrosła o 8
punktów. Najczęściej o ERW słyszały osoby
już wcześniej angażujące się w działania
wolontariackie, częściej kobiety niż mężczyźni, osoby lepiej wykształcone w dobrej
sytuacji materialnej. Tego rodzaju forma
promocji przyniosła następujące skutki:
- w okresie od kwietnia 2011 roku do
grudnia 2011 wzrosła liczba osób deklarujących, że brała udział w różnego
rodzaju działaniach związanych z wolontariatem z 28% do 30%,
- o 2 punkty procentowe zmniejszyła się
liczba osób, które zetknęły się ze słowem wolontariat z 87% do 89%,
- nie wzrosła liczba osób, które poprawnie
identyfikowałyby istotę wolontariatu,
- zwiększyła się liczba osób, które pozytywnie postrzegają wolontariat, oraz
osoby wykonujące takie działania,
- zwiększyła się liczba osób, dla których
motywacją do podjęcia działań w wolontariacie są pobudki altruistyczne,
- wolontariusze postrzegani są jako osoby bezinteresowne, trzeźwo patrzące na świat19.
Najbardziej popularną formą promowania e-wolontariatu są działania
w sieci, tworzenie różnych stron internetowych opisujących idee wirtualnego
wolontariatu i przeprowadzenie akcji
rekrutujących do tej formy aktywności.
Jednym z takich działań jest akcja „Hackathon dla e-wolontariatu”, czyli maraton programistyczny, w którym osoby
zajmujące się lub pasjonujące programowaniem wykonują różne zadania od strony technicznej np. tworzenie stron internetowych, aplikacji dla e-wolontariatów.
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Jest to szczególne działanie, bo usługi
programistyczne,
informatyczne
są
kosztowne i pieniądze jakie organizacja
oszczędza na tworzeniu stron, aplikacji
są przekazywane na inne cele. Skutki
działań programistów stanowią podstawowe narzędzia pracy wirtualnych wolontariuszy, za pomocą stron, platform,
komunikatorów mogą pomagać innym
i nawiązywać kontakt między sobą20.
Działania wirtualnych wolontariuszy są
także promowane przez portale społecznościowe, które docierają do milionów
odbiorców na całym świecie. Wolontariat
w sieci staje się swego rodzaju modą, co
jest jeszcze bardziej pomocne w rekrutacji nowych e-wolontariuszy.
Zakończenie
Internet może być dużą szansą na propagowanie pozytywnych zachowań w społeczeństwie a do takich zaliczamy wirtualny
wolontariat. Wolontariusze w sieci robią
setki pożytecznych działań takich jak: tłumaczenie tekstów, systematyzowanie baz
danych, promowanie działań organizacji
do jakiej należą, wykonywanie grafiki,
pomoc w wysyłaniu wiadomości pocztą
elektroniczną, prowadzenie profili na portalach społecznościowych, administrowanie strony, zamieszczanie zdjęć, tworzenie
notatek prasowych, prowadzenie wirtualnych warsztatów i wiele podobnych.
Błędne są twierdzenia, że wolontariuszem
w sieci może zostać tylko osoba specjalizująca się programach informatycznych. Ewolontariuszem może zostać każda osoba,
która ma dostęp do internetu i chęć do pomocy innych, niezależnie czy tej pomocy
potrzebuje osoba z regionu, czy drugiego
krańca Polski. Wirtualny wolontariat po-
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N. Hipisz, Europejski rok wolontariatu 2011-podsumowanie, Warszawa BS 12/2012, s. 3-8.
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Hackathon dla e-wolontariatu, http://hackathon-dla-ewolontariatu.pl/?page_id=23 (dostęp

11.11. 2013r.).
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zwala na zmianę obrazu internetu, który
często postrzegany jest jako zagrożenie dla
bezpieczeństwa, gdyż więcej analizowane
są jego negatywne niż pozytywne strony.
Wirtualny wolontariat znosi bariery, pozwala poznać świat na nowo i zbudować
pozytywne relacje z innymi użytkownikami, jednocześnie także sam wolontariusz
zyskuje liczne umiejętności, które nie tylko mogą mu pomóc w przyszłej pracy, ale
także wzbogacić własną osobowość.
E-wolontariat nie może zastąpić tradycyjnego wolontariatu, ale jest jego idealnym uzupełnieniem. Z racji rozwijających
się technologii teleinformatycznych i rozbudowy społeczeństwa informacyjnego
e-wolontariat ma szansę na rozwój dlatego tak istotne są wyżej opisane działania
promujące tego rodzaju idee.
Streszczenie
Wolontariat to szczególna forma pomocy drugiemu człowiekowi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wolontariusz nie
musi być osobą posiadająca specjalistyczną wiedzę pomagać może każdy, jednak
by skutecznie pomagać musi znać swoje
prawa i obowiązku. Artykuł traktuje o nowoczesnej formie wolontariatu jaką jest ewolontaariat, a także o korzyściach wynikających z podjęcia się wolontariatu w każdej
formie. Wirtualny wolontariat znosi bariery,
a internet i komputer sprawił, że wolontariuszem może zostać każdy bez względu na
stan zdrowia, wiek, pochodzenie. Dopełnieniem wiedzy o e-wolontariacie w niniejszej
publikacji jest sposób jego tworzenia.
Summary
E-volunteering-’’ on the network you are
never alone’’
Volunteering is a special form of assistance to another person, not only in Po-

land but throughout the world. A volunteer does not have to be a person having
expert knowledge can help everyone, but
in order to effectively assist must know
their rights and obligations. The article
deals with the modern form of volunteering that is the e-volunteering, as well as
the benefits of taking a volunteer in any
form. Virtual volunteering removes barriers, and the internet and the computer
made the volunteer can be anyone, regardless of health status, age, national
origin. Complementing the knowledge of
e-volunteering in this publication is the
way it is created.
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Prawo do godnego życia
osób niepełnosprawnych
Mg r Ag nieszka O r zeszko – K A

im.

A . F. M o d r z e w sk i e g o K r a k ó w

Wprowadzenie
Osoby niepełnosprawne mają zasadnicze trudności w uczestniczeniu w życiu
publicznym, w korzystaniu z dóbr kultury,
w dostępie do komunikacji. Taka sytuacja
zasadniczo wpływa na obniżenie ich życiowych standardów i powoduje, że osoby te
czują się społecznie izolowane, cierpi ich
godność. Uwolnienie się od tego rodzaju
lęków i niepokojów wymaga nie tylko formalnej, ale przede wszystkim rzeczywistej
akceptacji ze strony ogółu społeczeństwa
faktu egzystencji we wspólnej przestrzeni
życiowej z osobami niepełnosprawnymi.
Uregulowania konstytucyjne
Podstawowym aktem prawnym zapewniającym wszystkim obywatelom prawo
doprowadzenia niezależnego i godnego
życia jest Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej.
W Konstytucji RP czytamy między innymi o tym, że:
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne1.
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2. Nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny2.
3. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia
społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo
oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego3.
4. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia4.
5. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnejdzieciom, kobietom ciężarnym, osobom
niepełnosprawnym i osobom w podeszłymwieku5.
6. Osobom niepełnosprawnym władze
publiczne udzielają, zgodnie z ustawą,
pomocy w zabezpieczaniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej6.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych7
mówi w:
§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby,
których sprawność fizyczna, psychiczna
lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról

1

Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm., art. 32.

2

Ibidem, art. 32.

3

Ibidem, art. 67.

4

Ibidem, art. 68.

5

Ibidem, art. 68.

6

Ibidem, art. 69.

7

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób Niepełno-

sprawnych, Monitor Polski z 13.08.1997 r., nr 50, poz. 475.
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społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.
Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:
1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających
pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2. dostępu do leczenia i opieki medycznej,
wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń
zdrowotnych uwzględniających rodzaj
i stopień niepełnosprawności, w tym do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji
mającej na celu adaptację społeczną,
4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi
pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej
i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie
z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy
niepełnosprawność i stan zdrowia tego
wymaga - prawo do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego
konieczność
ponoszenia
zwiększonych kosztów wynikających
z niepełnosprawności, jak również
uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
8. życia w środowisku wolnym od barier
funkcjonalnych, w tym: dostępu do
8

urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego
korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9. posiadania samorządnej reprezentacji
swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów
prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym,
artystycznym, sportowym oraz rekreacji
i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb8.
§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów
prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. (…)
§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do
składania corocznie, w terminie do dnia
30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób
niepełnosprawnych9.
Jak już zaznaczono powyżej, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisane są
podstawowe prawa człowieka i obywatela. Prawa te mają charakter uniwersalny i przysługują na równi wszystkim ludziom, bez względu na ich indywidualne
cechy psychofizyczne. Aby jednak osoby
niepełnosprawne mogły w takim samym

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób Niepełno-

sprawnych, Monitor Polski z 13.08.1997 r., nr 50, poz. 475.
9

Ibidem.
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stopniu korzystać z praw przysługujących
wszystkim ludziom powinny korzystać
z pewnych szczególnych praw, swoistych
dla tej grupy społecznej. Te szczególne
prawa nie są przywilejami, a służą jedynie
temu, aby osoby niepełnosprawne, które
w kontaktach ze środowiskiem doświadczają różnego rodzaju barier, mogły w pełni uczestniczyć w życiu i korzystać z praw
przysługujących wszystkim ludziom10.
Konstytucja stanowi, że nikt nie może
być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny11. Zasada równego traktowania przez normy prawa wszystkich
ludzi i wynikający z niej zakaz dyskryminacji odnosi się przede wszystkim do osób
niepełnosprawnych. Ustawa zasadnicza
nakłada na władze publiczne obowiązek
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym12, a także
pomocy w zabezpieczeniu egzystencji,
przysposobienia do pracy oraz komunikacji społecznej13.
Przepisy wpierające osoby
niepełnosprawne
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił
Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych dnia
1 sierpnia 1997 roku. Dokument ten, podkreślając prawo osób niepełnosprawnych
do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, wskazuje jednocześnie obsza10

ry, w których niezbędne są działania, aby
prawo to mogło być w pełni realizowane,
uchwała Sejmu zobowiązuje też Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie informacji o działaniach podjętych
w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych14.
Szczegółowemu uregulowaniu pomocy
dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych15.
Ustawodawca wprowadził także inne
przepisy służące tworzeniu warunków do
pełniejszego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa, co zapewni
im godne warunki życia. Te szczególne
regulacje dotyczą opieki zdrowotnej, edukacji, czasu pracy i urlopów, świadczeń
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłków pielęgnacyjnych, ulg podatkowych,
uprawnień w podróży, likwidacji barier
architektonicznych, uprawnień w lokalu
wyborczym i w sądzie, uprawnień niepełnosprawnych kierowców, korzystania
z muzeów i bibliotek, sportu osób niepełnosprawnych. Wymienione regulacje
zawarte są w ustawach: o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu, o pomocy
społecznej, o systemie ubezpieczeń społecznych, o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
o świadczeniach pieniężnych w razie cho-
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Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm., art. 32
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Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm., art. 68.
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Ibidem, art. 69.
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roby i macierzyństwa, o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, o systemie oświaty, o kulturze fizycznej, prawo o ruchu
drogowym, prawo budowlane, o podatku
dochodowym od osób fizycznych, Kodeks
pracy, o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, o uprawnieniach do ulgowych
i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, prawo
przewozowe, o łączności, o bibliotekach16.
Prace nad polepszeniem sytuacji osób
niepełnosprawnych
Niektóre środowiska osób niepełnosprawnych widzą potrzebę zawarcia
wszystkich przepisów dotyczących osób
niepełnosprawnych w jednym akcie
prawnym o randze ustawy. Większa część
uważa natomiast, że prawo obowiązujące w obecnej formule jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć ochronę praw
osób niepełnosprawnych pod warunkiem
takiego uzupełnienia jego zapisów, aby
zapewniały realizację zawartych w Karcie
Praw Osób Niepełnosprawnych deklaracji,
a także właściwe stosowanie przepisów
już obowiązujących. Z poglądem takim
zgadza się również Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)17.
We wstępie do przygotowywanej przez
fundację Fuga Mundi publikacji międzynarodowych dokumentów dotyczących osób
niepełnosprawnych Rzecznik napisał: „Studiując Konstytucję można stwierdzić, że
sytuacja prawna osób niepełnosprawnych
jest w Polsce uregulowana wręcz wzorcowo. Zarówno jednak obowiązujące przepisy o charakterze ustawowym, a w jeszcze
16

większym stopniu przepisy wykonawcze
nie były w stanie zapobiec faktycznej dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Jeżeli nawet w normach prawnych nie często
spotyka się rozwiązania jawnie dyskryminujące, to codzienna rzeczywistość jakże
często przedstawia przykłady faktycznej
dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Z dyskryminacją spotykamy się przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej, zabezpieczeniu jej konkurencyjności na
rynku pracy. Nie lepiej jest w dostępie do
szkolnictwa publicznego i integracji społecznej. Osoba niepełnosprawna ma zasadnicze trudności w uczestniczeniu w życiu publicznym, korzystaniu z dóbr kultury, dostępie do komunikacji. Nawet sala
posiedzeń plenarnych polskiego Sejmu nie
jest przystosowana do udziału w posiedzeniach osób niepełnosprawnych”18.
Prowadzona w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich ocena stanu przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych uwzględnia
zarówno sygnalizowane w skargach obywateli indywidualne przypadki łamania
prawa, jak też zgłaszane przez organizacje
działające na rzecz osób niepełnosprawnych nieprawidłowości dotyczące samych
przepisów prawa lub jego realizacji.
Przekrój wpływających do Biura RPO
skarg osób niepełnosprawnych jest bardzo szeroki. Jednak podnoszonym najczęściej problemem jest niedostateczne
zabezpieczenie socjalne rodzin, w których
żyją osoby niepełnosprawne, związane ze
zmianą przepisów dotyczących orzekania o niepełnosprawności. Problem ten,
szczególnie istotny w trudnej obecnie sy-
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tuacji ekonomicznej kraju wielokrotnie był
przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw
Obywatelskich do właściwych organów
państwa19.
W oparciu o wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny
uznał za sprzeczne z Konstytucją pozbawienie prawa do wcześniejszej emerytury
z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej
troski osób poniżej 50 roku życia, które
spełniały do końca 1998 r. warunki do nabycia prawa do tego świadczenia20.
Zgadzając się z faktem, że sprawowanie
opieki nad dzieckiem specjalnej troski nie
powinno być objęte świadczeniami z systemu ubezpieczeń społecznych RPO uważa,
iż weryfikowanie kryterium dochodowego w celu nabycia świadczenia w postaci
zasiłku stałego, jak również przerzucenie
obowiązku udzielenia świadczeń w takich
przypadkach na pomoc społeczną nie jest
rozwiązaniem właściwym. Taki sposób reglamentacji świadczeń rodzi bowiem niepewność, gdyż w razie nawet minimalnego przekroczenia kryterium dochodowego
osoby opiekujące się dziećmi specjalnej
troski tracą prawo do świadczenia21.
Zwrócić należy uwagę na brak stabilnego prawa dotyczącego zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, co powoduje, że wielu potencjalnych pracodawców rezygnuje
z zatrudniania takich osób. Szczególnie
trudna sytuacja osób niepełnosprawnych
nakłada się na niepomyślną sytuację ekonomiczną państwa, ubóstwo dużej części
społeczeństwa, bezrobocie dotykające
wszystkich grup społecznych i zawodów,
w tym także ludzi młodych, wkraczających w dorosłe życie.

Zadaniem władz centralnych jest stworzenie właściwych warunków prawnych
i finansowych do realizacji programów
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Ich wdrożenie będzie przede
wszystkim zadaniem samorządu terytorialnego. W tym działaniu organy samorządu terytorialnego powinny w większym stopniu opierać się na organizacjach
obywatelskich, które coraz śmielej podejmują się zwalczania przejawów dyskryminacji. Obserwując wielki potencjał tkwiący
w tych organizacjach można mieć nadzieję na uzyskanie szybkiej poprawy stanu
przestrzegania praw człowieka i obywatela w stosunku do osób niepełnosprawnych. Będzie to jednocześnie duży krok
w kierunku budowania, tak istotnego dla
demokratycznego państwa, społeczeństwa obywatelskiego.
Dokumenty międzynarodowe
Wśród dokumentów europejskich szczególne znaczenie ma Europejska Karta
Społeczna sporządzona została w Turynie
w dniu 18 października 1961 r., a następnie zmieniona Protokołem zmieniającym
Europejską Kartę Społeczną, sporządzonym w Turynie, w dniu 21 października
1991 r., który zwiększa skuteczność kontroli jej stosowania. Polska ratyfikowała
Kartę 10 czerwca 1997 r. Europejska Karta
Społeczna ma szczególne znaczenie dla
osób niepełnosprawnych, gdyż reguluje
prawa społeczne, odwołując się do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności22.
W części pierwszej Karty zawarto katalog praw, natomiast w części drugiej
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szczegółowo określono zobowiązania
państw w zakresie realizacji. tych praw.
Rzeczpospolita Polska, zgodnie z oświadczeniem ratyfikacyjnym, uważa się za
związaną postanowieniami Karty w zakresie określonym przez siebie, wyłączając
niektóre przepisy. Europejska Karta Społeczna zawiera normy dotyczące już bezpośrednio osób niepełnosprawnych, przy
czym niepełnosprawność wymieniona jest
w określeniu prawa, jak w art. 15.: „Osoby
niepełnosprawne mają prawo do szkolenia
zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu
na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa”23.
Artykuł 15:
Prawo osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej. W celu zapewnienia
skutecznego wykonywania prawa osób
niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji
oraz readaptacji zawodowej i społecznej.
Układające się Strony zobowiązują się:
1) podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia ułatwień szkoleniowych
włączając, gdzie jest to konieczne, wyspecjalizowane instytucje publiczne lub
prywatne;
2) podjąć odpowiednie środki w celu pośrednictwa zawodowego dla niepełnosprawnych, takie jak wyspecjalizowane służby
pośrednictwa pracy, ułatwienia w zakresie ochrony zatrudnienia oraz środki dla
zachęcenia pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych”24.
W traktatach założycielskich szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych
mają akty o ogólnym charakterze:

– Traktat Amsterdamski, którego art. 13.
(według skonsolidowanej wersji) zawiera
przepis zakazujący dyskryminacji, również ze względu na niepełnosprawność;
– Traktat Lizboński, do którego została
włączona omówiona wyżej Karta Praw
Podstawowych Unii Europejskiej25.
Przykładem dyrektywy, w której podejmuje się problematykę godnego życia
osób niepełnosprawnych, jest Dyrektywa
Rady z dnia 27 listopada 2000 r. (2000/78/
WE), ustanawiająca ogólne ramy na rzecz
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Art. 5. tej dyrektywy reguluje
problem dostosowania warunków pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
„w celu zagwarantowania przestrzegania
zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych, przewiduje się wprowadzenie racjonalnych usprawnień. Oznacza to,
że pracodawca podejmuje właściwe środki, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej
sytuacji, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, wykonywanie
jej lub rozwój zawodowy bądź kształcenie,
o ile środki te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.
Obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków istniejących w ramach polityki prowadzonej przez dane
Państwo Członkowskie na rzecz osób
niepełnosprawnych’’26.
Zalecenie nr 5 z 2006 r. Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Plan
działań Rady Europy w celu promocji praw
i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych
w Europie 2006-2015 wyznacza on ramo-
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wą politykę europejską w zakresie niepełnosprawności na całą dekadę, w oparciu
o cele Rady Europy dotyczące praw człowieka, niedyskryminacji, równości szans
i pełnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu obywatelskim i społecznym27.
Uchwała Rady i Przedstawicieli Rządów
Państw Członkowskich, spotykających się
w ramach Rady z 20 grudnia 1996 r. nt.
równych szans dla osób z niepełnosprawnością - jest ona podstawowym dokumentem Unii Europejskiej, w którym przedstawia się główne założenia polityki wobec osób niepełnosprawnych. W uchwale
wzywa się Państwa Członkowskie do tego,
żeby rozważyły, czy odpowiednie narodowe rozwiązania uwzględniają potrzebę
zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, łącznie
z osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zwracając przy tym należną uwagę na potrzeby i interesy ich rodzin
i opiekunów – oraz potrzebę pełnej partycypacji osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym poprzez usunięcie barier.
Istotną kwestia poruszona w uchwale to
również to, czy rozwiązania te umożliwiają kształcenie wrażliwości społeczeństwa
na potrzeby osób z niepełnosprawnością
oraz wdrażanie strategii równych szans.
Uchwała podkreśla potrzebę włączenia się
przedstawicieli osób z niepełnosprawnością we wdrażanie i kontynuowanie odpowiedniej polityki i działań na ich rzecz28.
Uchwała Rady z 17 czerwca 1999 r.
w sprawie Równych Szans w Zatrudnieniu dla Osób Niepełnosprawnych (1999/C
186/02) - Rada potwierdza w niej, że w ramach spójnej i globalnej polityki do wyrównywania szans w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych można doprowadzić,
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zwracając szczególną uwagę na rekrutację i utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, promocje, szkolenia, kształcenie
ustawiczne i rozwój, ochronę przed nieuprawnionymi zwolnieniami, a także na
odpowiednie wsparcie udzielone w takich
obszarach, jak: przystosowanie miejsca
pracy (takie jak sprzęt techniczny, łącznie z dostępem do nowych technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych),
dostępność miejsca pracy, kwalifikacje
i umiejętności wymagane w pracy oraz dostępność doradztwa zawodowego i służb
pośrednictwa pracy29.
Do najważniejszych deklaracji dotyczących osób niepełnosprawnych należy
Deklaracja Madrycka, podjęta na Europejskim Kongresie na rzecz Osób Niepełnosprawnych (20 – 24 marca 2002 r.): „Brak
dyskryminacji plus działania pozytywne
dają w efekcie społeczne włączenie”. Deklaracja ta, chociaż nie ma mocy wiążącej,
odegrała ważną rolę w kształceniu świadomości społecznej oraz przyniosła szereg
tez, które miały wpływ na politykę dotyczącą osób niepełnosprawnych w Europie
i poza jej granicami.
Deklaracja podkreślała m.in., że „Osoby niepełnosprawne są bardzo zróżnicowaną grupą ludzi, w związku z czym
konieczna jest polityka, która będzie
respektować tę różnorodność. Szczególnej uwagi wymagają osoby o złożonych,
wielorakich potrzebach uzależniających
ich od pomocy innych (complex dependency needs) oraz ich rodzin. Ludzie ci
stanowią często najbardziej zaniedbywaną grupę wśród wszystkich osób niepełnosprawnych. Podobnie, niepełnosprawne kobiety oraz niepełnosprawni
pochodzący z mniejszości etnicznych

27

Dokumenty prawne Unii Europejskiej – www.niepelnosprawni.gov.pl, dostęp z dnia 20.04.2013 r.

28

Fundacja Regina Mundi, Uchwały Rady Europejskiej – www.ffm.pl, dostęp z 12.12.2012 r.

29

Ibidem.
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doświadczają często podwójnej lub nawet wielorakiej dyskryminacji, wynikającej z dyskryminacji związanej z ich
niepełnosprawnością, płcią i pochodzeniem etnicznym. Dla osób niesłyszących
z kolei podstawową sprawą jest uznanie języka migowego’’30.
Natomiast do ważniejszych rezolucji
należy Rezolucja Rady Unii Europejskiej
i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17
marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
(2008/C75/01). Rada Unii Europejskiej
i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebranych w Radzie zwrócili
się do Komisji o „zwiększenie starań na
rzecz zapobiegania i zwalczania dyskryminacji z powodu niepełnosprawności,
na rynku pracy i poza nim, promowania
dostępu zarówno do rynku pracy jak i do
towarów i usług, zgodnie z ramową strategią niedyskryminacji”31.
Wezwali również państwa członkowskie i Komisję aby, w zakresie ich kompetencji, zapewniły osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie z praw człowieka
poprzez m.in.: ratyfikację i zawarcie, a następnie wprowadzenie w życie Konwencji
ONZ, dalsze rozwijanie wszechstronnego
zestawu odpowiednich instrumentów
w celu eliminowania dyskryminacji jak
i integracji osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie; podjęcie środków pozwalających osobom niepełnosprawnym,
w miarę możliwości, na samodzielne
funkcjonowanie, bycie częścią wspólnoty i na dostęp do wysokiej jakości usług
opiekuńczych i wspierających32.
30

Niepełnosprawni w nauczaniu Jana
Pawła II
Temat godności życia osób niepełnosprawnych pojawiał się w nauce Jana
Pawła II. W swojej encyklice Laborem
exercens wydanej w 1981 roku, Jan Paweł
II pisał: „Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi
im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń
i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym
znaczeniu godności i wielkości człowieka. Osoba przeto w jakiś sposób <upośledzona> (bardzo charakterystyczne, że
Ojciec Święty ten przymiotnik umieszcza w cudzysłowie), będąc podmiotem
ze wszystkimi jego prawami, winna
mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa
w życiu społeczeństwa we wszystkich
wymiarach i na wszystkich poziomach,
odpowiednio do swych możliwości. Osoba <upośledzona> jest jednym z nas
i w pełni uczestniczy w naszym człowieczeństwie. Byłoby rzeczą w najwyższym
stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa,
gdyby dopuszczało się do życia społecznego, a więc także do pracy, tylko osoby
pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych i chorych ze strony
silnych i zdrowych. Praca w znaczeniu
przedmiotowym, także w takich okolicznościach musi być podporządkowana
godności człowieka, podmiotowi pracy,
a nie korzyści ekonomicznej”33.
„Do różnych instancji działających na
terenie świata pracy, zarówno do praco-

Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych – www.niepelnosprawni.gov.

pl, dostęp z dnia 20.04.2013 r.
31

Ibidem.

32

Ibidem.

33

Jan Paweł II, Laborem exercens, Pallottinum, Poznań 1982, s. 22.

119

ARTICLES
dawcy bezpośredniego, jak pośredniego,
należy popieranie - za pomocą skutecznych i właściwych środków - prawa osoby <upośledzonej> do przygotowania
zawodowego i do pracy, tak aby mogła
być włączona w działalność produkcyjną
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Wchodzą tu w grę liczne problemy natury praktycznej, prawnej, a także ekonomicznej,
lecz społeczeństwo, to znaczy odpowiednie władze publiczne, związki i grupy pośrednie, przedsiębiorstwa i sami <upośledzeni> winni jednoczyć idee i środki, aby
osiągnąć ów cel nieodzowny - jest nim
udostępnienie pracy osobom <upośledzonym> zgodnie z ich możliwościami, gdyż
tego domaga się ich godność jako ludzi
i jako podmiotów pracy. Każda wspólnota
potrafi, w ramach odpowiednich struktur, znaleźć lub stworzyć miejsce pracy
dla takich osób (...)34.
,,Wielką uwagę należy zwrócić, podobnie jak w przypadku innych pracowników, na fizyczne i psychologiczne warunki pracy osób <upośledzonych>, na sprawiedliwe wynagrodzenie, na możliwość
awansu, na usuwanie różnego rodzaju
przeszkód. Nie ukrywając, że chodzi tu
o zadanie złożone i trudne, należałoby
sobie jednak życzyć, aby właściwe pojmowanie pracy w znaczeniu podmiotowym
prowadziło do takiej sytuacji, w której
osoba <upośledzona> nie czułaby się pozostawiona na marginesie świata pracy
lub uzależniona od społeczeństwa, lecz
mogła egzystować jako pełnoprawny
podmiot pracy, pożyteczny i szanowany
ze względu na swą ludzką godność, powołany do wnoszenia wkładu w rozwój
i dobro własnej rodziny i społeczeństwa,
zgodnie ze swymi możliwościami”35.
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Tamże, s. 23.

35

Jan Paweł II, Laborem exercens…,op. cit., s. 24.

Posumowanie
Wydaje się, że dla rzeczywistego poszanowania praw, przyznanych formalnie osobom niepełnosprawnym w licznych aktach prawa międzynarodowego,
zasadnicze znaczenie ma monitorowanie przestrzegania tych praw. Taki monitoring powinien być prowadzony na
płaszczyźnie międzynarodowej, i krajowej. Podkreślić należy, że potrzebne
jest tu zarówno działanie podmiotów
publicznych – takich jak specjalne ciała międzynarodowe czy rzecznicy krajowi, jak i organizacji pozarządowych,
specjalizujących się w działaniach na
rzecz przestrzegania praw człowieka.
Podmioty publiczne dysponują przyznanymi im przez władze uprawnieniami i mogą wpływać na przestrzeganie
prawa przez władze poszczególnych
krajów. Natomiast organizacje pozarządowe podejmują wysiłki na rzecz
zmian systemowych oraz ułatwiają korzystanie z instrumentów prawa międzynarodowego i krajowego, świadcząc
profesjonalną pomoc osobom i grupom,
których prawa są naruszane.
Streszczenie
Mimo konstytucyjnych zapisów w Polsce przepisy nie są w stanie zapobiec
faktycznej dyskryminacji, zauważalnej przy edukacji osób niepełnosprawnych, ich zatrudnianiu, zabezpieczaniu
ich konkurencyjności na rynku pracy,
a także korzystaniu z podstawowych
praw i wolności obywatelskich, takich
jak np. prawa wyborcze. Osoby niepełnosprawne mają zasadnicze trudności
w uczestniczeniu w życiu publicznym,
w korzystaniu z dóbr kultury, w dostępie do komunikacji. Taka sytuacja zasad-
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niczo wpływa na obniżenie ich życiowych standardów i powoduje, że osoby
te czują się społecznie izolowane, cierpi
ich godność. Uwolnienie się od tego rodzaju lęków i niepokojów wymaga nie
tylko formalnej, ale przede wszystkim
rzeczywistej akceptacji ze strony ogółu społeczeństwa faktu egzystencji we
wspólnej przestrzeni życiowej z osobami niepełnosprawnymi.
Summary
The right to a dignified life for people
with disabilities
Despite constitutional provisions in
the Polish regulations are not able to
prevent de facto discrimination, noticeable at the education of persons with
disabilities, their employment, securing their competitiveness in the labor
market, as well as the exercise of fundamental rights and freedoms such
as the right to vote. People with disabilities have significant difficulties in
participating in public life, in the use
of cultural property in access to communication. This situation essentially
reduces their life standards and makes
these people feel socially isolated, suffer their dignity. Rid of this kind of fears
and anxieties requires not only formal,
but above all a real acceptance by the
general public the fact of existence in
the common living space with people
with disabilities.
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Hominem te esse memento!
Pamiętaj, że jesteś człowiekiem!
(Seneka)
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Deprywacja psychiczna przyczyną
funkcjonowania psychiki

Mg r Juliana Terlecka -

dok tor antk a

Ur. w 1987 roku w Stryju ob. lwowskiego (Ukraina). Szkołę podstawową i ogólnokształcącą ukończyła we Lwowie. W l. 2005-2009 studia na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych z psychologii zarządzania zachowaniem i działalnością człowieka. W r. 2011 roku ukończyła
studia magisterskie z psychologii. Od marca 2011 roku pracuje na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych na stanowisku wykładowcy katedry teorii i metodyki praktycznej
psychologii wydziału psychologii. Jest wykładowcą psychologii osobowości”, psychodiagnozy. Od
października 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie. Uczestniczyła w wielu konkursach naukowych. Jest autorem 13 prac naukowych, w tym 7 specjalistycznych. Prowadzi badania z zakresu
psychicznej deprywacji i jej oddziaływania na zachowanie i działalność człowieka we współczesnym
społeczeństwie. Przygotowuje pracę doktorską nt. „Wpływ społecznej i gospodarczej deprywacji
pracowników naukowo-pedagogicznych na ich działalność zawodową”.

Wstęp
Na dzień dzisiejszy w psychologii brak
jednoznacznego określenia sensu i treści
deprywacji psychicznej człowieka. Najczęściej deprywację psychiczną w psychologii określa się jako stan psychiczny
człowieka, spowodowany różnorodnymi
niekorzystnymi czynnikami, które mają
miejsce w różnych sytuacjach życiowych.
Takie podejście niewątpliwie jest oparte na
wynikach zaproponowanych przez czechosłowackich uczonych J. Langmeiera і Z. Matějčeka w pierwszej fundamentalnej pracy
poświęconej problemom deprywacji psychicznej “Deprywacja psychiczna w wieku dziecięcym” [8]. Badacze jednak się nie
podjęli próby wyjaśnienia i udowodnienia
w oparciu o stanowisko psychologiczne zagadnienia wpływu deprywacji psychicznej,
będącej przejawem odpowiedniego stanu
psychicznego, na uczynki oraz zachowanie człowieka. Wygląda na to, że deprywacja psychiczna to bardziej skomplikowane
zjawisko psychiczne, niż stan psychiczny.
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Nawet wspomniani wyżej pierwsi badacze
deprywacji psychicznej - J. Langmeier і Z.
Matějček - podważyli precyzję swojej definicji zjawiska deprywacji psychicznej [8, 1920]. Dlatego więc odkrycie prawdziwego
sensu i treści deprywacji psychicznej wciąż
wymaga wnikliwych dociekań naukowych.
Analiza stanu badań problemu.
Analiza stanu badań deprywacji psychicznej wskazuje na to, że z terminu «deprywacja» (z ang. Deprivation— utrata,
pozbawienie) jako jedni z pierwszych skorzystali Z. Freud i R. Spitz, opisując przejaw
deprywacji macierzyńskiej [20]. Słowo stało
się terminem, którym oni nazywali sytuację
gwałtownego odłączenia dziecka od matki,
w wyniku czego w życiu dziecka zaistniały
takie zmiany, które destrukcyjnie wpłynęły
na jego osobowość.
Jednak terminu «deprywacja» przez
długi czas nie odnotowywały zarówno zagraniczne, jak i rodzime słowniki. Naszym
zdaniem, jednym z pierwszych zagranicz-
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nych opracowań, gdzie deprywacja jest
rozpatrywana jako poważny skomplikowany problem psychologiczny, jest już wspomniana praca autorstwa J. Laugmeiera і Z.
Matějčeka [8].
Jeśli chodzi o były Związek Radziecki
i kraje postradzieckie, to rozpatrywane pojęcie po raz pierwszy się wspomina w artykule hasłowym “Rosyjskiej encyklopedii pedagogicznej”, która została wydana w 1993
roku i jest poświęcona problemom deprywacji dziecięcej [17]. W opracowaniach
ukraińskich o deprywacji jako problemie
psychologicznym zaczęto wspominać dopiero na początku XXI wieku, na przykład
w encyklopedii psychologicznej [16, 18].
Większość badaczy deprywację psychiczną traktuje jako stan psychiczny człowieka,
który powstał w wyniku niezaspokojenia
pewnych potrzeb [1; 5; 8; 13 oraz in.]. Tak J.
Laugmeier і Z. Matějček piszą: «Deprywacja
psychiczna jest stanem psychicznym, który
powstaje w wyniku takich okoliczności życiowych, kiedy przez dłuższy czas podmiot
nie ma możliwości w wystarczającym stopniu zaspokajać swoich podstawowych (życiowych) potrzeb psychicznych“ [8, 19]. Chodzi tu o utratę czegoś, co jest niezbędne dla
zaspokajania ważnych potrzeb jednostki.
Właśnie w ten sposób deprywację
psychiczną określa się w ukraińskiej encyklopedii psychologicznej [16, 18]. Na
istnienie bezpośredniej więzi między
deprywacją a stanem psychicznym człowieka również zwracają uwagę współcześni ukraińscy badacze J.O. Hoszowśkyj [5, 109] oraz А.М. Masluk [13, 63].
Jak widać tu już chodzi o “ograniczenie
możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb psychicznych oraz osobowościowych” (tekst został wydzielony przez nas
– J.М.). Następnie autor wyjaśnia sens niektórych rodzajów deprywacji. Na przykład

o deprywacji fizjologicznej pisze: “W wypadku fizjologicznie deprywowanej osobowości, która istnieje w zamkniętym oraz
blokującym podstawowe potrzeby witalne
środowisku, mogą się przesuwać oraz przekształcać podstawowe części składowe jej
kultury psychologicznej, co z kolei jest podstawą powstawania antyspołecznych tendencji zachowaniowych. Motywacja takiej
osoby sprowadza się do witalnej potrzeby,
by jeść” [13, 89].
Naszym zdaniem, nawet w wypadku fizjologicznie deprywowanej osobowości nie
koniecznie zachodzi przesunięcie oraz przekształcenie “podstawowych części składowych jej kultury psychologicznej» (tekst
wydzielony przez nas – J.М.), co tym bardziej
nie musi powodować “antyspołecznych
tendencji zachowaniowych» (teks został
wydzielony przez nas – J.М.). Przykładem
może służyć dobrowolna głodówka pustelników, mnichów, chorych w celach leczniczych, wymuszony głód mieszkańców
miejscowości obleganych przez wrogów
i in. Jeśli jednak dochodzi do przesunięcia
i przekształcenia “podstawowych części
składowych” kultury psychologicznej zdeprywowanej osobowości, to znaczy to po
pierwsze, że w każdym wypadku one są
pierwotne względem tego lub innego stanu psychicznego człowieka. Po drugie, powstaje pytanie: w jaki sposób te przekształcone “struktury psychologiczne” wpływają
na kształtowanie tego lub innego stanu
psychicznego? Czy to jedynie deprywacja
psychiczna ma wpływ na jego kształtowanie? Jeśli założyć, że deprywacja psychiczna powoduje ten lub inny stan psychiczny,
to znaczy, że, na przykład, w wypadku wychowania dziecka bez rodziców, taki proces
trwa całe życie?! Wówczas znowu powstaje pytanie: jaka jest treść tego “stałego”
procesu psychicznego?
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Wszystko to wskazuje na to, że deprywacji psychicznej człowieka nie można
sprowadzać jedynie do jego stanu psychicznego, naszym zdaniem, jest ona dużo
bardziej złożonym zjawiskiem psychicznym. Niezbadane pozostają kwestie zmiany parametrów części składowych psychiki
zdeprywowanego człowieka, jak również
skuteczność jej (psychiki) funkcjonowania
w wypadku takich zmian etc. Dlatego więc
celem niniejszych dociekań naukowych będzie: 1) analiza współzależności pomiędzy
deprywacją psychiczną a stanem psychicznym człowieka; 2) wyjaśnienie wpływu
deprywacji psychicznej człowieka na efektywność funkcjonowania jego psychiki.
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Podstawowy tekst
Bez względu na to, w jakiej płaszczyźnie oraz pod jakim kątem badane było
zjawisko deprywacji, naszym zdaniem,
uwagą pominięta była podstawowa rzecz
— psychika człowieka, gdzie rzeczywiście zachodzą zmiany z powodu niezaspokajania potrzeb: powstawanie lub
usunięcie, zahamowanie rozwoju, rozwój
i regres, kształtowanie lub rujnacja pewnych parametrów jej części składowych.
Potwierdzają to też zwolennicy kognitywizmu, których zdaniem przyczyną
opóźnionego umysłowego rozwoju dzieci jest nędza w środowisku, gdzie rosną.
W wypadku zdeprywowanych dzieci nie
kształtują się “strategie działania”, pod
którymi rozumie się reguły niezbędne
do podejmowania efektywnych decyzji
i zachowań, jak również “modele środowiska”, czyli schematy kształtujące się
w wyniku powtarzających się zjawisk
środowiskowych. W wyniku tego dzieci
mają kłopoty z oceną sytuacji, z przenoszeniem poprzedniego doświadczenia
na nowe warunki, nie umieją efektywnie

rozwiązywać problemów. W tym wypadku chodzi o brak ukształtowania, niedorozwinięcie niezbęnych parametrów części
składowych ich psychiki spowodowane
wpływem deprywacji psychicznej, z kolei
nie chodzi tu o ich stany psychiczne.
Ponieważ deprywacja jest powodowana przez zmiany w ludzkiej psychice (inaczej być nie może), to jest to deprywacja
tylko i wyłącznie psychiczna. Dlatego
warto zajmować się deprywacją psychiczną, która jest centralnym, podstawowym
i hierarchicznie pierwotnym pojęciem,
a wszystkie inne deprywacje — to są jej
rodzaje i podrodzaje.
Biorąc pod uwagę to, że różne rodzaje i podrodzaje deprywacji psychicznej
w życiu człowieka mogą zachodzić jednocześnie, a oprócz tego na niego działa
jeszcze dużo innych wewnętrznych i zewnętrznych czynników (mogą mieć nawet charakter okazjonalny, sytuacyjny),
funkcjonalny stan psychiczny w każdym
bądź razie nie zależy jedynie od deprywacji psychicznej. Otóż więc deprywacja
psychiczna nie jest stanem psychicznym.
Przede wszystkim warto zaznaczyć,
że stany psychiczne człowieka stały się
obiektem badań naukowych stosunkowo niedawno, a mianowicie po okazaniu
się w roku 1964 książki M.D. Lewitowa
“O stanach psychicznych człowieka” [9].
Bez względu na istnienie bogatego materiału empirycznego wcześniej dużo kwestii teoretycznych związanych ze stanem
psychicznym pozostawało bez odpowiedzi. Jednakże obecnie uczeni udowodnili,
że stany psychiczne człowieka powstają
w efekcie współdziałania procesów psychicznych, zachodzących w określonym
odcinku czasu, z jego psychicznymi
właściwościami i tworami. Dlatego deprywacja psychiczna przede wszystkim
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powoduje zmianę parametrów procesów
psychicznych, psychicznych właściwości
i tworów, a dopiero one w zależności od
warunków powodują ten lub inny stan
psychiczny człowieka. W celu udowodnienia tego twierdzenia przede wszystkim zwrócimy się do pracy M.D. Lewitowa [10]. We wspomnianej pracy badacz
podkreśla: “Definiowanie stanu psychicznego jako szczególnej kategorii psychologicznej kształtuje się w następujący sposób: jest to całościowa charakterystyka
działalności psychicznej w określonym
odcinku czasu, która pokazuje swoistość
przebiegu procesów psychicznych w zależności od przedmiotów i zjawisk odzwierciedlanej rzeczywistości, poprzedniego stanu oraz właściwości psychicznych osobowości” [10, 31]. Stąd wypływa
wniosek, że stan psychiczny człowieka
powstaje na podstawie swoistości przebiegu jego procesów psychicznych, przejawu właściwości psychicznych oraz poprzedniego stanu psychicznego.
Zależność stanów psychicznych od psychicznych procesów, właściwości i tworów podkreśla szereg badaczy. Tak Ł.W.
Kulikow, opisując sens i funkcje stanów
psychicznych, pisze w następujący sposób: “W stanie psychicznym odzwierciedla się integralną dynamikę procesów
psychicznych, aktualne fazy zmian (i rozwoju) organizmu, poszczególne sfery osobowości w całości“ [7, 43].
О.О. Prochorow, analizując pojęcie «stanu psychicznego», podsumowuje, że jest
to «zjawisko charakteryzujące się całokształtem, jest to reakcja jednostki na
zewnętrzne i wewnętrzne bodźce, służy
ogniwem przejściowym pomiędzy procesami a właściwościami osobowości oraz
jest z nimi związany, przez jakiś czas cha-

rakteryzuje swoistość działalności psychicznej i ma określone granice czasowe»
[15, 36].
І.І. Czasnokowa pisze: «Względem procesu psychicznego stan psychiczny jest
sposobem jego organizacji w pewnym
okresie czasu» [19, 21].
Akademik S.D. Maksymenko o stanie
psychicznym pisze następujące: 1) «Stany
psychiczne – to psychologiczna charakterystyka osobowości, która odzwierciedla jej względnie trwałe przeżycia duchowe…» [12, 56]; 2) «Stan psychiczny – to
pojęcie wykorzystywane do warunkowego wyodrębniania w psychice względnie
trwałych, stałych momentów» [12, 56].
Następnie autor kontynuuje swoją myśl:
«Stany psychiczne są mocno związane
z indywidualnymi osobowościami osobowości» [12, 56].
A w swojej monografii pt. «Geneza realizacji osobowości» S.D. Maksymenko
dochodzi do wniosku, że «����������
…���������
stan psychiczny to skoncentrowane i syntetyczne
odzwierciedlanie wszystkich osobliwości
psychologicznych osobowości» [11, 200].
Po tym możemy wywnioskować, że stan
psychiczny również powstaje “w oparciu
o wewnętrzne, subiektywne warunki,
które mają miejsce w człowieku”. Takimi
warunkami jest przebieg procesów psychicznych, przejaw właściwości psychicznych i tworów psychicznych.
Co dotyczy deprywacji psychicznej, to
ona po pierwsze nie jest jedynie sytuacyjna; po drugie może nie mieć ram czasowych, tylko w większym lub mniejszym
stopniu przejawiać się w ciągu życia człowieka (ewentualne powody: brak miłości
macierzyńskiej spowodowany na przykład śmiercią matki po porodzie, dzieci
Maugli, trwałe głodowanie spowodowa-
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ne wojną lub głodem, wychowywanie
w domu dziecka etc.).
W oparciu o powyższe możemy dojść
do wniosku, że względem procesów,
właściwości oraz tworów psychicznych
stan psychiczny występuje jako odzwierciedlenie ich zintegrowanego wpływu
w pewnym okresie czasu. To potwierdza
T.S. Kyryłenko, która uważa, że “w stanach psychicznych dochodzi do połączenia, spojenia charakterystyk procesów
psychicznych i właściwości osobowości”
[6, 379].
Zgodnie z koncepcją psychiki i psychicznego M.J. Warija „stany psychiczne – to
różne rodzaje zintegrowanego odzwierciedlania przez człowieka współdziałania
wewnętrznych i zewnętrznych wpływów
w pewnym statycznym odcinku czasu»
[2, 126].
To wszystko jeszcze raz wskazuje na
to, że deprywacja psychiczna nie może
być stanem psychicznym, ponieważ ona
przede wszystkim powoduje zmianę parametrów części składowych psychiki
człowieka (procesów psychicznych, właściwości psychicznych oraz tworów psychicznych), a z kolei dopiero te ostatnie
wraz z innymi czynnikami wpływają na
kształtowanie się tego lub innego stanu
psychicznego człowieka. Na to wskazuje
wielka ilość badań empirycznych stanów
psychicznych ludzi podczas różnych rodzajów działalności, szczególnie tej ekstremalnej (3; 14; 18 i in.).
Otóż więc w rzeczywistości pewny stan
psychiczny człowieka zależy od procesów
psychicznych, które mają miejsce w tym
czasie; ostanie z kolei zachodzą na jego
właściwości psychiczne oraz twory psychiczne. Dlatego w wypadku jednych
i tych samych warunków deprywacyjnych
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oraz form deprywacji stan psychiczny
człowieka może być różny. Na przykład,
dwoje dzieci jest intruzami w klasie, czyli przebywa w jednakowych warunkach
deprywacyjnych, jednak jedno dziecko
nie chce chodzić do szkoły, a inne dziecko
nie tylko stawia czoła swoim prześladowcom, a nawet staje się agresywne, mści
się na nich, samo się znęca nad nimi.
Ponieważ środowisko zewnętrzne (naturalne, społeczne i kulturowe, duchowe,
emocjonalne etc.) wpływa na rozwój psychiki człowieka i w ogóle na osobowość,
brak wpływu na nie niektórych ich czynników powoduje to, że w psychice człowieka po prostu się nie kształtują (nie
rozwijają się) albo też kształtują się (rozwijają się) nie w pełnej mierze, jedynie
częściowo lub w postaci zniekształconej,
niektóre parametry części składowych
procesów psychicznych, wlaściwości
psychicznych i tworów psychicznych. Na
przykład na deprywację jako podstawową przyczynę opóźnienia rozwoju dziecka wskazywał Ł.S. Wyhotśkyj [4].
Naszym zdaniem warunki i formy deprywacji psychicznej przede wszystkim wpływają na treść i charakter kształtowania
się lub rujnacji parametrów części składowych procesów psychicznych (odczuć, pamięci, myślenie, wyobraźni), właściwości
psychicznych (charakteru, zdolności, ukierunkowania i in.), tworów psychicznych
osobowości (wiedzy, nawyków, umiejętności, przyzwyczajeń, psychomotoryki, stereotypów, ukierunkowań wartościowych,
psi-programów świadomości, samoświadomości i in.), w wyniku czego ostatnie
się nie rozwijają, mają opóźniony rozwój,
rozwijają się częściowo lub nieprawidłowo. Z kolei stan psychiczny człowieka jest
względem nich pochodny.
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Na tej postawie jesteśmy zdania, że
deprywacja psychiczna – to niedorozwinięcie albo brak ukształtowania czy też
rujnacja pewnych parametrów psychiki
człowieka albo ich częściowy lub całkowity brak u niego, co przeszkadza człowiekowi normalnie funkcjonować.
Za parametry części składowych psychiki uważamy zmienne wskaźniki i cechy procesów, właściwości i tworów
psychicznych oraz stanów psychicznych
człowieka.
Wnioski
Otóż więc deprywacja psychiczna – to
niedorozwinięcie lub brak ukształtowania
pewnych parametrów części składowych
psychiki człowieka, albo też ich częściowy
lub całkowity brak, co z kolei przeszkadza
psychice normalnie funkcjonować.
Streszczenie
Dokonano analizy naukowej podejść do
określania sensu i treści deprywacji psychicznej jako samodzielnego zjawiska.
Udowodniono, że deprywacja psychiczna
człowieka nie jest jego stanem psychicznym, a odzwierciedla niedorozwinięcie
albo brak ukształtowania czy też rujnację
pewnych parametrów psychiki człowieka albo ich częściowy lub całkowity brak
u niego, co przeszkadza człowiekowi normalnie funkcjonować.
Summary
Psychic deprivation – violation of normal
functioning of human psyche.
The scientific analysis of the ideas concerning the definitions of the essence and
the contents of the psychic deprivation
as a definite phenomenon is done. It is
proved that the psychic deprivation is not

the psychic state of a human being but
it reveals the facts of underdevelopment ,
underformation or breaking some psychic
structures in human psyche. The partial
or full lack of these structures in psyche
which interferes its normal functioning is
shown in the article.
Summary

Психическая депривация – нарушение
нормального функционирования человеческой психики.
Осуществлено научный анализ подходов к определению сущности и содержания психической депривации как самостоятельного явления. Доказано, что
психическая депривация человека не есть
его психическим состоянием, а отражает
факт или недоразвития, или неоформленности, или разрушения некоторых параметров составляющих психики человека,
частичное или полное их отсутствие в
ней, что препятствует ее нормальному
функционированию.
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1. Starość w XXI wieku
Współczesne społeczeństwo charakteryzuje pogoń między innymi za witalnością i pięknym wyglądem. W dzisiejszym świecie normalne, choć przez
wiele osób uważanych za wstydliwe
przejawy upływu czasu maskuje się.
Część jednostek nie potrafi sobie poradzić z wewnętrznymi i zewnętrznymi
przejawami starzenia się organizmu.
Odejmowanie sobie lat uważa się za
coś naturalnego. Zwłaszcza w ostatnich latach człowiek XXI wieku może
korzystać z owoców nowoczesnej, multimedialnej technologii, a świat stał się
globalną wioską, w której można szybciej i łatwiej skomunikować się z osobami znajdującymi się na drugim krańcu
świata. Ponadto między innymi wraz ze
wzrostem skuteczności medycyny, długość ludzkiego życia ulega wydłużeniu,
a naukowcy biją na alarm – Europa starzeje się.
Czym jednak jest sama starość, zwłaszcza w świecie, w którym tak popularne
wydaje się być jej tuszowanie? Maria
Einhorn-Susułowska starość rozumie
1

jako „pojęcie pogarszania się, obniżania
poziomu funkcjonowania oraz wskazuje na wiek jako na zasadę wyjaśniania”1.
Vladimir W. Frolkis zauważył, że „starzenie jest jednym z prawidłowych etapów rozwoju osobniczego, polegającym
na zachodzących wraz z wiekiem zmianach morfologicznych i czynnościowych, a prowadzącym do stopniowego
ograniczania możliwości adaptacyjnych
ustroju”2. Stefan Klonowicz określił starość „jako zjawisko [które, przyp. autora] należy rozpatrywać w powiązaniu ze
starzeniem jako procesem, dostrzegając
biologiczne aspekty starzenia się osobniczego oraz ich demograficzne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje, które
znajdują wyraz w zjawisku starzenia
się ludności”3. Kiedy zatem rozpoczyna
się starość? Również w tej kwestii badacze nie są zgodni. Część z nich uważa,
że jest to czas między 60 a 65 rokiem
życia, a więc wtedy, kiedy przed reformą emerytalną następowało przejście
na emeryturę.
Większość definicji starości, również
w stereotypowym, codziennym ujęciu,

M. Susułowska, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma uczenia się ludzi starszych. „Oświata

Dorosłych”, nr 6/ 1989, s. 53.
2

V. V. Frolkis, Aging of the Central Nervous System (Interdisciplinary topics in gerontology), New York,

1979, s. 10.
3

S. Klonowicz, Oblicza starości. Warszawa 1979, s. 9.
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zawiera wiele negatywnych konotacji
i prób wyjaśnienia pojęcia, które część
osób postrzega przede wszystkim jako
zjawisko ściśle związane z przemijaniem, obniżaniem sprawności psychofizycznej, czy trudniejszą adaptacją do
nowych warunków cywilizacyjnych. Jak
zauważyła Waletyna Wnuk, „w myśleniu
potocznym panuje brak wiary w możliwości rozwojowe ludzi starszych, to potwierdza negatywny stereotyp starości
charakteryzujący mentalność naszego
społeczeństwa. Okres starości na ogół
utożsamia się z podatnością na choroby, wymaganiem wygód, konserwatywnymi poglądami i nawykami, stałym
pouczaniem młodszych od siebie. Negatywny stereotyp starości ilustruje dobrze siedem mitów, wyróżnionych przez
R. Bartela (Społeczne Wyobrażenia): mit
opuszczenia i osamotnienia, mit umocnienia się poglądów i postaw konserwatywnych, mit spadku możliwości dokonywania osiągnięć, mit pogarszania
się stanu zdrowia, mit utraty zdolności
podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów, mit zahamowania możliwości rozwojowych, również intelektualnych, mit aseksualności”4.
Czy jednak zawsze starość powinna
niemal stereotypowo łączyć się ze zmierzaniem w stronę niedołężności? Wielu
badaczy, wśród nich między innymi Renata Konieczna-Woźniak dostrzegają problemy ludzi starszych, mając na uwadze
to, że „ludzie starsi w Polsce (około 13%
populacji) już dziś stanowią liczną grupę,
a prognozy wskazują na to, że odsetek
4

będzie systematycznie wzrastać w kolejnych dekadach. Równocześnie coraz
częściej, wzorem zamożniejszych krajów
Europy i Stanów Zjednoczonych, mówi
się o zjawisku dyskryminacji, czy wręcz
wykluczenia ludzi starszych z przestrzeni
życia społecznego. Procesy te mają miejsce w różnych obszarach życia: na rynku
pracy, w służbie zdrowia, partycypacji
społecznej, pomocy społecznej, instytucjach użyteczności publicznej”5.
Wiele osób starszych ma swoje role
społeczne, rodzinne, opiekuje się wnukami, jest pomocą dla rodzin swoich
dzieci. Część osób wykracza również
poza te role, realizując się między innymi podczas wieloaspektowych zajęć na
Uniwersytetach III Wieku. Potwierdzeniem tego mogą być słowa Zygmunta
Wiatrowiskiego, który obok osób starszych, mało sprawnych życiowo, zdanych na łaskę innych, wyróżnił osobę,
która: „czuje się dobrze, jest w stanie
obsłużyć siebie samego, a tym bardziej
innych, którego cechuje trzeźwość umysłu i realność działania, który życiowo
jest sprawny i samodzielny”6.
W tym wszystkim ciekawym spostrzeżeniem są słowa Walentyny Wnuk,
która podkreśliła, że gerontopedagodzy
sądzą, iż starość nie powinna „uwalniać człowieka od dalszego dojrzewania w człowieczeństwie, od dalszego
korzystania z potencjału rozwojowego,
który każdy w sobie nosi. W psychologii, rozwijany obecnie nurt psychologii
całożyciowego rozwoju jest potwierdzeniem tego myślenia”7. Jest to niezwykle

W. Wnuk, Portret kobiety starszej na przykładzie słuchaczek Uniwersytetu III Wieku we Wrocławiu, [w:]

E. Zierkiewicz, Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, Wrocław 2005, s. 68.
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R. Konieczna-Woźniak, Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej. [w:] Chowanna, t.2, 2009, s. 130.

6

Z. Wiatrowski,(2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery za-

wodowej. Radom 2009, s. 27.
7

W. Wnuk, op. cit., s. 69.
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ważne szczególnie tam, gdzie rola społeczna i indywidualna jednostki starszej
sprowadzana jest do postrzegania jej
jako osoby drugiej kategorii oraz tam,
gdzie kładzie się nacisk przede wszystkim na użyteczność jednostki, zapominając o jej potrzebach. Zbyt często postrzega się stereotypowo i pomija indywidualne potrzeby samorealizacji osoby
na emeryturze.
2. Potrzeby osób starszych
Wielu osobom starość kojarzy się
głównie z przejściem na emeryturę,
zasłużonym odpoczynkiem po latach
pracy, z chwilę wytchnienia, czasem na
podsumowanie dotychczasowego życia.
Jednak co to oznacza w praktyce? Jakie
są potrzeby osób starszych? Eksperci
pod kierownictwem Tibittsa opracowali listę potrzeb seniorów. Wśród nich
wymienili: „potrzeby uznania za część
społeczeństwa, społeczności, grupy
i odgrywania w nich określonej roli; wypełnienia w satysfakcjonujący sposób
powiększonego wolumenu czasu; utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich; uznania jako jednostki ludzkiej; stwarzania okazji i sposobności dla
autoekspresji oraz poczucia dokonań;
odpowiedniej stymulacji psychicznej
i umysłowej; ochrony zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej; odpowiednio
ustalonego trybu życia i utrzymania
stosunków z rodziną oraz duchowej satysfakcji”8.
Jak wskazuje powyższa lista, głównymi potrzebami seniorów nie jest całkowite ograniczenie własnej aktywności
i wycofanie się z życia społecznego,
towarzyskiego, czy rodzinnego. Senio8

3. Uniwersytety III Wieku szansą
na samorealizację
Jednym z miejsc, będących szansą na
samorealizację seniorów są Uniwersytety III Wieku, działające przy placówkach
szkół wyższych, fundacjach i stowarzyszeniach. Pierwsza tego typu placówka
powstał w 1973 roku we Francji, w War-

Z. Woźniak., Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej. Poznań

1997, s. 820.
9

rzy również mają potrzebę samorealizacji, jednak nie zawsze są dostatecznie
wspierani przez najbliższe osoby, więc
nie podejmują się części działań, które
mogłyby przyczynić się do zachowania
dłuższej sprawności psycho – fizycznej.
Warto zdać sobie sprawę z tego, że
wielu współczesnych seniorów, podobnie jak inne grupy wiekowe, pragnie
cieszyć się pełnią życia i odbiega od stereotypowego obrazu staruszka, który
raczej myśli o innych niż o sobie. Jest
to oczywiście połączone z ich wydolnością i sprawnością psycho – ruchową.
Niestety jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii
Społecznej, seniorzy wciąż nie kojarzą
się pozostałej części społeczeństwa
z osobami aktywnymi, które w swoich
staraniach dążą do zaspokajania potrzeb
najwyżej sklasyfikowanych w hierarchii
Abrahama Maslowa. Na pytanie dotyczące cech charakterystycznych babć
i dziadków, respondenci CBOS odpowiedzieli, że są to: cnoty takie jak: obowiązkowość, pracowitość, samodyscyplina,
silna wola; ponadto miłość do ojczyzny,
znajomość niektórych wydarzeń historycznych, opieka i wychowanie; praktyczne umiejętności – majsterkowanie;
zainteresowanie i hobby; mieszkanie,
spadek, inne”9.

R. Konieczna-Woźniak. op. cit., s. 135.
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szawie – dwa lata później. Obecnie
w Polsce działa (w zależności od źródeł), około 110 do ponad 130 tego typu
placówek, zrzeszających w sumie blisko
25 tysięcy osób, głownie mieszkańców
miast. Jak zauważyła Olga Czerniawska
„celem uniwersytetu III wieku jest nie
tylko poprawa jakości życia uczestników, ale także zmiana na lepsze warunków życiowych osób starszych w społeczności lokalnej i na świecie. Uniwersytety oprócz edukacji permanentnej,
popularyzacji wiedzy gerontologicznej
i ogólnej mają inspirować do aktywności umysłowej, fizycznej i artystycznej,
powinny również działaś na rzecz zbiorowości lokalnej”10.
Wspomniane placówki oferują swoim
studentom pakiety różnorodnych zajęć
rozwijających i aktywizacyjnych, a także umożliwiają integrację z rówieśnikami. Seniorzy mają również możliwość
brania udziału w atrakcyjnych wyjazdach i wycieczkach, chodzą na spektakle, do kina, na basen. Uniwersytety III
Wieku zdają się trafnie przekształcać
słowa gerontologów dodać lat do życia, na stwierdzenie dodać życia do lat.
Uczestnictwo w zajęciach UTW podnosi
jakość życia seniorów, którzy jak najdłużej chcą utrzymać intelektualną i fizyczną niezależność oraz kontrolę nad
własną egzystencją oraz możliwościami
adaptacyjnymi. Część Uniwersytetów III
Wieku umożliwia studentom aktywne
wspieranie szlachetnych przedsięwzięć
Caritas lub Szlachetnej Paczki.
Z własnego doświadczenia wiem, że
kształcenie ustawiczne seniorów jest
jedną z ciekawszych form nie tylko aktualizowania ich stanu wiedzy, ale również ćwiczenia ich sprawności psycho
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– fizycznej. Kreatywne spędzanie czasu
w gronie rówieśników jest mobilizacją
do wyjścia poza znany schemat dnia.
Jest to też okazja do nawiązania kontaktu z rozmaitymi elementami cywilizacji,
czas przeznaczony na samorozwój. Partycypowanie w owocach pedagogiki III
wieku zapobiega również społecznemu
wykluczeniu jednostki. Seniorzy mają
okazję uczyć się języka angielskiego,
czy podstaw korzystania z komputera
i Internetu. Wspomniane zajęcia nie
tylko umożliwiają im zapoznawanie
się z przejawami nowoczesnych technologii i sprzyja adaptowaniu się do
jego warunków, ale także wzmacnia
ich poczucie własnej wartości i samoocenę. Znajomość zasad otaczającej
rzeczywistości, próba dorównania jej
kroku, stanowią odpowiedź na potrzebę
bezpieczeństwa. Jest to również próba
likwidacji lęku, nierzadko dotyczącego
starszych osób, nierzadko niepotrafiących zrozumieć nieprzewidywalności
i tempa współczesnego świata.
Wszystko to sprawia, że nieustanny
rozwój jednostki jest swoistą koniecznością XXI wieku. Człowiek, który nie
chce być zepchnięty na margines społeczeństwa, musi przynajmniej spróbować nawiązać z nim dialog, dotrzymać
mu kroku. Między współczesnymi seniorami, a ich wnukami jest technologiczna przepaść. Już kilkulatkowie korzystają z telefonów komórkowych, gier
komputerowych i innych nowinek technicznych. Starsi ludzie nie potrafiąc nadążyć za wnukami również pod względem błyskotliwości, nierzadko czują się
zagubieni, niepotrzebni, staroświeccy.
Czują obawę przed tym, że nie będą
w stanie zaimponować im. Nie zdają

O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź 2000, s. 182.
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sobie sprawy, że mogą być dla nich źródłem innych, potrzebnych informacji.
Wielu seniorów musi zmierzyć się
z faktem dotyczącym zakończenia aktywności zawodowej oraz z tym, że ich
dorosłe dzieci zakładają własne rodziny,
nierzadko wyprowadzają się z domu
rodzinnego, podążając za pracą, przeprowadzają się w bardziej odległe miejsca na świecie. Dla części osób udział
w spotkaniach Uniwersytetu III Wieku
jest też niewątpliwie oderwanie się od
depresyjnych myśli. Oprócz tego czynne
uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach pozwala w kreatywny sposób zagospodarować wolny czas, a także odnaleźć się w nowej sytuacji. Jak zaznaczyła Helena Hrapkiewicz „człowiek, niezależnie od wieku, ale na miarę swoich
sił i możliwości, winien być aktywnym
składnikiem zdarzeń, które rozgrywają
się wokół niego i w nim, a tylko uczenie się jest instrumentem optymalizacji
jego aktywności. A więc w każdym wieku winien mieć dostęp do nauki”11.
Uniwersytety III wieku stawiają sobie za
cel pomoc seniorom w postrzeganiu przez
nich swoich lat i tego, co z nimi związane,
jako okresu wartościowego okresu w życiu, który również rozwija osobowość,
podnosi samoocenę i jednostkową świadomość. Idąc więc dalej, można powiedzieć,
że UTW zapobiegają zjawiskowi ageizmu,
czyli dyskryminacji osób starszych ze
względu na wiek. Jak między innymi zauważyła Joanna Wawrzyniak „ateizm (…)
zrodził się z uprzedzeń i przekonań, że ludzie starsi niczego się już nie nauczą, nie
zmodyfikują swoich zachowań”12.
11

4. Studenci Dębickiego
Uniwersytetu III Wieku o sobie
Studenci Uniwersytetu III Wieku,
z którymi miałam okazję pracować, zapisywali się do placówki także dla własnej przyjemności. Agnieszka Kudroń
– dyrektor Dębickiego Uniwersytetu
III Wieku (DUTW): „seniorzy z entuzjazmem odpowiadają na wszelkie proponowane im formy aktywności - od
zajęć gimnastycznych, zarówno w wodzie, jak również na sali gimnastycznej,
przez zajęcia komputerowe, językowe,
aż po wykłady z różnych dziedzin wiedzy. Razem dopracowaliśmy się formuły odpowiadającej wszystkim. Poza na
przykład regularnymi wyjazdami do
teatrów, dużym zainteresowaniem cieszą się wspólne wycieczki opracowane
tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie,
bez zbytniego pośpiechu i męczących
tras”13.
Dyrektor Kudroń, która z DUTW jest
związana od początku istnienia, uważa,
że uczestnictwo w zajęciach, na które
w Dębicy zapisują się osoby w wieku
od 50 do ponad 80 lat, daje „oprócz,
niewątpliwie, dostępu do wiedzy podawanej w przystępnej formie i możliwości korzystania ze zorganizowanych
pod kątem osób starszych wycieczek
i wyjazdów do teatru, także dobre samopoczucie, integrację z innymi osobami, możliwość nawiązania przyjaźni.
Czasem jest to po prostu motywacja do
wyjścia z domu, ubrania się, zadbania
o siebie, zrobienia czegoś dla siebie, dla
swojej przyjemności. Wiele zajęć w grupie rówieśników daje nie tylko korzyści

H. Hrapkiewicz, Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych, W: Cho-

wanna, t.2, 2009, s. 123.
12

J. Wawrzyniak, Społeczno – kulturowy wizerunek starości. W: Nauczyciel andragog we współczesnym

świecie, Wrocław: 2010, s. 292.
13

Archiwum Autorki.
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zdrowotne, ale również mnóstwo dobrej zabawy”14.
Studentami Dębickiego Uniwersytetu
III Wieku są przede wszystkim kobiety
(być może dlatego, że żyją one dłużej
niż mężczyźni lub są bardziej świadome
swojego samorozwoju), a także osoby
mieszkające w mieście, posiadające co
najmniej pełne średnie wykształcenie,
często przebywające już na emeryturze. Z badań przeprowadzonych przeze mnie na grupie 50 osób wynika, że
blisko 50% uczęszcza na zajęcia DUTW,
ponieważ chce ciekawie i kreatywnie
zagospodarować wolny czas, 20% liczy
na ciekawe nowe znajomości w grupie rówieśników, 10% chce zachować
sprawność intelektualną i fizyczną, 10%
dlatego, że zostało namówione przez
znajomą osobę i 10% badanych, którzy
pragną znaleźć alternatywę na sytuację
związaną z przejściem na emeryturę
i zaprzestaniem realizacji obowiązków
zawodowych.
5. Doświadczenia w pracy z seniorami
Na potrzeby Dębickiego Uniwersytetu
III Wieku realizowałam kilka wykładów
tematycznych, a także prowadziłam autorskie, praktyczne warsztaty Zdążyć
przed Alzheimerem. Z powodu dużego
zainteresowania wspomnianych zajęć,
utworzone zostały dwie grupy ćwiczeniowe. Zajęcia opierały się przede
wszystkim na nowoczesnych metodach pracy z pamięcią, mających na
celu zachowanie i rozwijanie zdolności
zapamiętywania, lepszego kojarzenia
i myślenia. Oprócz ćwiczeń aktywizacyjnych, również w ruchu, seniorki
otrzymywały zestawy przystępnych
zadań, do wykonywania ich w domu.
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Archiwum Autorki.
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Archiwum Autorki.

Warto zaznaczyć, że przed pierwszym
spotkaniem studentki DUTW postrzegały trening pamięci głównie jako rozwiązywanie krzyżówek. Jednak dzięki
zajęciom uzmysłowiły sobie, że wiele
powtarzalnych czynności sprzyja ograniczaniu refleksji z nimi związanej,
a schemat działania ogranicza konieczność koncentracji i twórczego myślenia. Uświadomienie im tego, połączone
z różnorodnością form, stopnia zaawansowania ćwiczeń, możliwość wykonywania ich również między innymi na
spacerze, przed telewizorem, czy w czasie codziennych czynności, sprawiło, że
słuchaczki z dużym zainteresowaniem
i zapałem włączyły się w proces trenowania umysłu. Na zakończenie pierwszego bloku zajęć, poprosiłam uczestniczki o udzielenie odpowiedzi na kilka
pytań skupionych wokół warsztatów.
W ten sposób przebadałam 35 kobiet.
Chciałam uzyskać odpowiedź na kilka kwestii, między innymi: czego spodziewały się biorąc udział w zajęciach
oraz jak ich oczekiwania pokryły się
z rzeczywistością? Wśród ciekawszych
wypowiedzi znalazły się słowa: „przychodząc na warsztaty spodziewałam się
oczywiście ćwiczeń ukierunkowanych
na poprawę pamięci, ale nie spodziewałam się, że będą tak ciekawe i angażujące mnie. Potrafię trenować mózg nie tylko przed kartką papieru i zadaniami, ale
także idąc ulicą. Nie przypuszczałam, że
jest to takie proste i, że przynosi taką
przyjemność15.
Inna słuchaczka napisała: „zawsze
w szkole bałam się zajęć z matematyki i fizyki, ponieważ uważałam, że
nie potrafię posługiwać się liczbami,
a to kojarzyło się zawsze z mniejszymi
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zdolnościami człowieka. Po bardzo ciekawych zajęciach wiem, że umysł można ćwiczyć na wiele innych sposobów.
Są takie ćwiczenia, za pomocą których
możemy konkurować z mężem. To daje
dobry punkt odniesienia, wprowadza
element rywalizacji i daje dodatkową
satysfakcję16.
Innowacyjność zajęć, ich odmienność
od tradycyjnego, znanego seniorkom
modelu nauki pamięciowej, różnorodność form i ćwiczeń, spowodowały,
że aktywnie uczestniczyły nie tylko
w zajęciach, ale także realizowały proponowane zadania w domu. Być może
nastąpiło również przełamanie subiektywnych barier i zaniżonej samooceny,
wynikającej z obiegowych opinii, głoszących tezę, że wraz z wiekiem możliwości poznawcze człowieka ulegają
silnemu spadkowi. Watro dodać, że dębiccy seniorzy są świadomi siebie i swoich oczekiwań wobec zajęć. W historii
DUTW zdarzały się przypadki tego, że
zajęcia były wygaszane w trakcie trwania semestru. Działo się tak wówczas,
kiedy tematyka odbiegała od oczekiwań studentów lub gdy wiadomości nie
były przekazywane w przystępnej formie. Można tutaj zarzucić seniorom, że
zbyt łatwo się poddawali, ale z drugiej
strony może to świadczyć o większej
świadomości swoich potrzeb, chęci zaspokojenia oczekiwań. Ponadto może to
oznaczać również potrzebę kierowania
do pracy z uczestnikami pedagogiki III
wieku osób z odpowiednim przygotowaniem, doświadczeniem i empatycznym nastawieniem oraz zrozumieniem
procesów fizycznych i psychicznych,
właściwych dla osób starszych.

6. Zachęcanie seniorów
do samorealizacji
Uniwersytety III wieku stanowią bardzo dobrą bazę do rozwijania w gronie
rówieśników własnych zainteresowań
i pasji. Sprawiają, że „edukacja uwalnia
ludzi starszych od stereotypów, które
ograniczają ich spojrzenie na to, czego
mogą dokonać”17. Oprócz ciekawych zajęć niezaprzeczalnie ważnym elementem pedagogiki III wieku jest budowanie pozytywnego wizerunku samej starości, a to także zdaje się być istotnym
elementem współczesnego społeczeństwa. Podkreślenie jej jako pełnowartościowego okresu w życiu jednostki oraz
zmiana stereotypowego obrazu seniorów pomogą zbudować dobre wzorce
społeczne. Ciekawa oferta programowa
uniwersytetów III wieku może spełnić oczekiwania seniorów z zakresu na
przykład: uzupełniania wiedzy na temat zdrowia, gerontologii, czy z innych
dziedzin, a to daje bardzo dobrą formę
rehabilitacji sprawności psychicznej, intelektualnej i fizycznej. Jeśli osoby starsze będą lepiej wyedukowane na temat
również samego procesu starzenia się,
do wielu z nich będą mogły lepiej się
przygotować, zrozumieć je, pogodzić
się z nimi, zaadaptować. Ponadto warto uzmysłowić nie tylko seniorom, ale
również ich otoczeniu, że „we współczesnej gerontologii edukacja jest rozumiana jako proces emancypacyjny,
umożliwiający pozostawienie osobom
starszym szerszej kontroli nad własnym
życiem, (…) dążenie do niezależności
jest celem nadrzędnym edukacji seniorów, zaś edukacja jest warunkiem koniecznym tej niezależności, ale także

16

Archiwum Autorki.
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J. Halicki, Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów, [w:] Chowanna t.2,

2009, s. 292.
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odpowiedzialności za jakość własnego
życia w starości”18.
Przemyślane
działania
społeczne
mogą zniwelować zjawisko ageizmu,
również w ujęciu rezygnacji seniorów
z możliwości osobistego rozwoju oraz
przysługujących im praw, czy zgodą na
traktowanie na zasadzie jednostek drugiej kategorii. Warto zdać sobie sprawę
z tego, że edukacja sprzyja również odkrywaniu nowych zainteresowań i pasji,
które mogą przerodzić się w znalezienie
inspirujących, satysfakcjonujących zajęć i ról społecznych. Ponadto edukacja
tego typu jest dobrowolna, nie stanowi
przymusu i konieczności na przykład
zdobycia nowego zawodu. Może być
drogą samorealizacji, dopełnieniem
człowieczeństwa, okazją do spróbowania nowych rzeczy, podjęciem nowych
działań. Uniwersytety III wieku mogą
stanowić nie tylko ciekawą kompilację
działalności kół seniorów, zainteresowań, domów kultury, czy bibliotek, ale
mogą wyjść poza nie i stwarzać poszerzony wachlarz zajęć.
Konkluzje
Przygotowanie do starości i bardziej
świadome jej przeżywanie oraz połączone z edukacją, powinny uwzględniać
przede wszystkim: rewizję nieadekwatnych oczekiwań związanych z wiekiem,
realne plany na przyszłość, pomoc w antycypacji przebywania na emeryturze,
aktywne spędzanie czasu, szeroką informację i krzewienie wiedzy na temat
starości i tego, co jest z nią związane.
Jedyne umiejętne, życzliwe podejście do
seniorów oraz rozwój pedagogiki III wieku przyniesie wymierne korzyści nie tylko współczesnym osobom starszym, ale
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także przygotuje kolejne generacje do
nieuchronnego, ale naturalnego procesu
aktywnego i zdrowszego starzenia się.
Streszczenie
We współczesnym społeczeństwie
nierzadko występuje marginalizacja seniorów, którzy zdają się nie wpisywać
w obraz zglobalizowanego społeczeństwa. Takie krzywdzące, powierzchowne postrzeganie osób starszych może
powodować zmniejszenie postrzegania własnej wartości oraz pogorszenie
jakości życia emerytów, którzy mają
prawo do samorealizacji. Placówkami,
które umożliwiają im własny rozwój są
Uniwersytety III Wieku. Stanowią ważny element życia seniorów, pozwalają
na udział w ciekawych wykładach, zajęciach komputerowych, językowych,
basenowych, a także w interesujących
wyjazdach krajoznawczych. Ponadto stanowią ciekawą propozycję spotkań z rówieśnikami. Artykuł stanowi
prezentację atutów Uniwersytetów III
Wieku i ich wpływu na życie seniorów –
studentów, w oparciu o dostępną literaturę i wypowiedzi studentów Dębickiego Uniwersytetu III Wieku. Starość nie
musi oznaczać wykluczenia z otaczającego świata, ale stanowi nie tylko nieuchronny, ale także wartościowy etap
w życiu jednostki.
Summary
University of the Third Age opportunity
for self-realization
In today’s society there is often marginalized seniors who do not seem to
enter into the picture of a globalized society. Such unfair, superficial perception
of the elderly can reduce the perception

A. Majewska-Kafarowska, Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się spo-

łeczeństwa, [w:] Chowanna t.2, 2009, s. 222.
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of self-worth and a deterioration in the
quality of life of pensioners who are
entitled to self-realization. Institutions
that allow them to self-development are
the Universities of the Third Age. Are an
important part of life of seniors, allow
for participation in interesting lectures,
computer class, linguistic, swimming
pool, as well as interesting sightseeing
trips. In addition, meetings are an interesting proposition with their peers.
In addition, meetings are an interesting
proposition with their peers. The article
is a presentation of the strengths of the
Universities of the Third Age and its impact on the lives of seniors - students,
based on the available literature and
statements Dębicki students of the University of the Third Age. Old age does
not necessarily mean exclusion from the
surrounding world, but it is not only inevitable, but also a valuable stage in the
life of the individual.
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Metody oceny śladów pamięciowych
w zeznaniach nieletnich
Mg r Ewa Gidel - St efaniec – KA
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Ur. 09 sierpnia 1989 roku w Jędrzejowie. W 2007 – 2012 studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, WZPiNoG w Stalowej Woli. Obecnie seminarzystka seminarium doktorskiego z prawa na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. W 2012-2013 studia podyplomowe z Kryminalistyki na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2013 - kurs pedagogiczny dla czynnych
zawodowo nauczycieli. Swoje zainteresowania z kryminalistyki rozwija poprzez systematyczny
udział w seminariach i konferencjach naukowych.

Zeznania świadków pozwalają na ustalenie przebiegu zdarzenia oraz są ważnym materiałem dowodowym w procesie.
W praktyce kryminalistycznej funkcjonuje
pojęcie ślady pamięciowe, które są pozostałością uczestnictwa w danym zdarzeniu. Te ślady pamięciowe pozostają w pamięci człowieka, jako całość, jak i w formie
poszczególnych jego fragmentów. Są to
często bardzo ważne szczegóły zdarzenia.
W kryminalistyce podkreśla się, że jeśli
ktoś ukrywa swój udział w przestępstwie,
to przecząc temu, przeczy też faktowi
posiadania śladów pamięciowych tego
zdarzenia. Liczne doświadczenia i eksperymenty psychologiczne, pozwalają zaobserwować zmiany emocjonalne. Może to
wystąpić w sytuacji, gdy daną osobę zapyta się wprost o uczestnictwo w zdarzeniu
w określonej roli, bądź o takie szczegóły,
które są znane tylko uczestnikowi takiego
zdarzenia. Im motywacja ukrycia swego
udziału w przestępstwie lub zdarzeniu
jest silniejsza, tym stany behawioralne
i emocjonalne są bardziej intensywne.
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1. Specyfika dziecka jako świadka
W polskich przepisach prawa karnego
nie zawarto legalnej definicji terminu
„dziecko”, jednak ten termin zawarty jest
w poglądach doktryny i wyrażony w literaturze. Mały Słownik Języka Polskiego PWN podaje określenie tego terminu
jako m.in. „niedorosła istota ludzka od
urodzenia do wieku młodzieńczego”1.
Kluczowe znaczenie ma definicja Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Społecznej i Gospodarczej a zawarta w Wytycznych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami
lub świadkami przestępstw są dzieci2,
która definiuje dzieci, które są ofiarami
lub świadkami przestępstw, jako „dzieci
i nieletni poniżej 18 roku życia, które są
ofiarami lub świadkami przestępstw, bez
względu na ich rolę w przestępstwie lub
procesie prowadzonym przeciwko domniemanemu sprawcy lub grupie sprawców”3. Warto też nadmienić, iż art. 115
§ 10 k.k. podaje też definicję młodocianego. Zgodnie z brzmieniem tego prze-

1

E. Sobol, Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1993, s. 171.

2

Rezolucja przyjęta w dniu 22 lipca 2005 r., nr 20/2005.

3

R. Kosior, Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 4, s. 42.
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pisu, młodocianym jest sprawca, który
w chwili popełnienia czynu zabronionego
nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania
w pierwszej instancji 24 lat.
W Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.4
sprecyzowano, iż dziecko to każda istota
ludzka poniżej 18 lat, chyba że zgodnie
z prawem odnoszącym się do dziecka
uzyska ono wcześniej pełnoletniość.
Ponieważ k.p.k. nie zakreśla granic wiekowych świadka, zatem należy uznać, iż
w procesie karnym świadkiem mogą być
także małe dzieci5. W tym miejscu należy
podkreślić, iż dziecko może być przesłuchiwane przez organ procesowy w dwóch
sytuacjach:
• gdy prowadzone jest postępowanie
w sprawie nieletniego6,
• w jakimkolwiek rodzaju postępowania
dotyczącym osoby dorosłej występują
małoletni świadkowie7.
Powyższe definicje obejmują ujęcie
dziecka na gruncie prawa karnego. Jednakże specyfika niniejszego referatu wymaga
również przedstawienia definicji dziecka
z punktu widzenia psychologii rozwojowej. Dziedzina ta bada bowiem zachowanie się oraz przeżycia człowieka z punktu
widzenia zmian jakim podlega on w czasie. Tym samym psychologia rozwoju czło-

wieka obejmuje psychologię prenatalną,
psychologię niemowlęctwa i wczesnego
dzieciństwa, psychologię rozwoju dziecka,
psychologię rozwoju młodzieży, psychologię rozwoju człowieka dorosłego oraz
psychologię rozwojowa starzenia się i starości. Za okres dziecięcy w niniejszej pracy
należy przyjąć trzy okresy. Pierwszy to lata
2-6 rozwoju dziecka, drugi to okres wczesnoszkolny 7-10 lat oraz okres szkolny
obejmujący lata 11-158. W tym ostatnim
okresie dochodzi do największych przemian rozwojowych. W psychologii rozwojowej dzieci podkreśla się duże zróżnicowanie poznawcze i emocjonalne. Młodsze
dzieci do 5 lat nie potrafią w sposób racjonalny przedstawić przebiegu zdarzenia.
Jung w jednej ze swych faz rozwoju opisuje młodszy wiek szkolny jako ten który
znacząco uwidacznia przewagę ekstrawersji w zachowaniu ukierunkowanym na
zewnątrz9. Z kolei dziecko w wieku między
10 a 12 rokiem życia dziecko nakierowuje
się na świat zewnętrzny, a coraz mniejszą
uwagę poświęca rodzicom. Wymagania
z jakimi się spotyka od strony rodziców
nauczycieli oraz rzeczywistości powodują
w nim kształtowanie się coraz wyższych
struktur psychicznych: superego i ja-idealne. Ego ulepsza swoją funkcję pośrednika
uwzględniającego potrzeby id oraz superego10. Dziecko mające 13-15 lat przechodzi

4

Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526.

5

Por. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 stycznia 1980 r. III KR 428/79, OSNPG 1980, nr 11

poz. 134 s. 13
6

Zob. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2010 r. Nr 33

poz. 178).
7

R. Kosior, Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 4, s. 44.

8

A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2012, s. 209.
9

M. Chłopkiewicz, Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-

ne, Warszawa 1987, s. 59-60.
10

M. Chłopkiewicz, Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedago-

giczne, Warszawa 1987, s. 110-135.
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w fazę genitalną, w której następuje pobudzenie energii seksualnej. Zaczyna już
dostrzegać realia świata zewnętrznego
i przekształca się w osobę dorosłą11.
Te okresy są kluczowe dla rozumienia
znaczenia dziecka jako świadka w postępowaniu dowodowym. Bowiem możliwości poznawcze dziecka w tych trzech
okresach nacechowane są specyficznymi
dla danego wieku cechami osobowości,
rozwoju emocjonalnego, poznawczego,
rozumienia otaczającego ich świata. Biorąc pod uwagę karnoprawny aspekt badania zeznań dzieci oraz uwzględniając
psychiczny podział okresu adolescencji
za dziecko w niniejszej pracy uznaje się
człowieka w okresie rozwoju pomiędzy 2
a 15 rokiem życia. W referacie skoncentrowano się szczególnie na okresie wczesnoszkolnym rozwoju dziecka.
2. Procedura przesłuchań dziecka
Zeznania dzieci obarczone są pewną
specyfiką. Dlatego w praktyce kryminalistycznej wyróżniono pięć etapów przesłuchania dzieci:12
1. czynności przedwstępne,
2. czynności wstępne,
3. swobodna narracja, wypowiedzi spontaniczne,
4. zadawanie pytań,
5. czynności końcowe.
W etapie czynności przedwstępnych
należy pozyskać informacje na temat
małoletniego świadka, a mianowicie
o jego rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym, a nadto jego rodzi11

nie, znajomych i najbliższym otoczeniu.
Zdobyte w tym stadium informacje pozwolą na łatwiejsze nawiązanie kontaktu
z dzieckiem13.
Czynności wstępne polegają na stworzeniu miłej i spokojnej atmosfery, wskazującej na akceptację dziecko, posługiwania się prostym, zrozumiałym dla dziecka
językiem, dostosowanym do jego etapu
rozwoju. Opracowuje się strategię pytania dziecka.
W fazie trzeciej następuje wstępne zadawanie pytań. W myśl art. 171 § 1 k.p.k.,
osobie przesłuchiwanej należy umożliwić
swobodne wypowiedzenie się w granicach
określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania
zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia
lub kontroli wypowiedzi. W literaturze
dominuje stanowisko, iż „podczas przesłuchania małoletniego nie wolno mu w ogóle
przerywać, albowiem mogłoby to wpłynąć
na swobodę wypowiedzi, tok myślenia małoletniego świadka i dalszy przebieg czynności”14. W czasie spontanicznej wypowiedzi przesłuchujący może uzyskać wiele
cennych informacji, o których nie wiedział
z dotychczasowego materiału i których
może mu nie przekazać w przyszłości inny
świadek. Jeśli dziecko nie chce relacjonować spontanicznie lub posiada w tym
zakresie opory, problemy, wówczas przesłuchujący może zaproponować mu narysowanie tego, co sprawia mu kłopot, czego
nie potrafi opisać. Ta faza jest łatwiejsza
dla dziecka, mówi ono zazwyczaj, co chce
powiedzieć, nie są mu zadawane pytania.

B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych., Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 138-139.
12

E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolter Kluwer, Warszawa 2009, s. 145-147.
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R. Kosior, Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 4,

s. 54.
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W tym etapie przesłuchania przesłuchujący oraz psycholog powinien unikać wszelkiego typu pytań i jakichkolwiek komentarzy. Nie należy też poprawiać dziecka,
porównywać jego wypowiedzi z innymi
dowodami uzyskanymi w postępowaniu,
precyzować wypowiedzi dziecka15.
W czwartym etapie, przesłuchujący powinien zastosować taktykę, która polega
na zadawaniu najpierw pytań łatwiejszych, a potem trudniejszych. Dodatkowo przesłuchujący musi pamiętać, aby
„pozostawać w niewielkiej, ale bezpiecznej odległości od dziecka, a także uważać,
aby nie dochodziło do ponaglania dziecka, komentowania i oceniania jego wypowiedzi, okazywania swoim zachowaniem
swojej reakcji na usłyszane informacje,
zmuszania dziecka do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeśli ono twierdzi,
iż nie wie, oceniania osób bliskich, znajomych dla dziecka, składania pustych
obietnic dziecku itp.”16.
W fazie czynności końcowych przesłuchujący sprawdza, czy nie trzeba uzupełnić jeszcze czynności, a tym samym materiału. W standardowej czynności świadek
sam osobiście zapoznaje się z treścią protokołu. W sporadycznych, wyjątkowych
sytuacjach protokół odczytuje świadkowi
prowadzący czynność). Gdy w czynności
przesłuchania dziecka uczestniczy rodzic
(opiekun), wówczas protokół może mu
odczytać ta osoba. Natomiast przy przesłuchaniu przeprowadzonym w trybie
określonym w redakcji art. 185a k.p.k. czy
art. 185b k.p.k. protokół podpisuje jedynie sędzia i protokolant, a samej treści
protokołu nie odczytuje się.

Procedura ta ma na celu ochronę psychiki takiej osoby w sytuacji, gdy wkracza się w intymną a jednocześnie brutalnie wykorzystaną przez sprawcę sferę jej
życia. Dlatego w sytuacji pokrzywdzenia
osoby, która w chwili przesłuchania nie
ukończyła 15 lat przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
oraz przeciwko rodzinie i opiece, zasadą
jest jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego na posiedzeniu sądu. Wyjątkowo
możliwe jest jego ponowne przesłuchanie w sytuacji, gdy: wyjdą na jaw istotne
okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania lub zażąda
tego oskarżony, który nie miał obrońcy
w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.
Owe wyjątki od zasady powodują, iż jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego
w trybie art. 185a k.p.k. w praktyce występuje rzadko, zazwyczaj w sytuacji, gdy:17
• stan faktyczny można ustalić bez udziału małoletniego pokrzywdzonego,
• materiał dowodowy pozwalający na
przedstawienie zarzutu sprawcy (art.
131 § 1 k.p.k.) można zebrać bez udziału pokrzywdzonego,
• podejrzany ma obrońcę w postępowaniu przygotowawczym.
Małoletni pokrzywdzony często jest
ważnym, niekiedy wręcz jedynym źródłem dowodowym, a niemożność jego
przesłuchania we wczesnym stadium postępowania może spowodować nieodwracalne skutki w postaci np. zatarcia śladów
przestępstwa. Tym samym do przesłuchania pokrzywdzonego dziecka może dojść
w każdej fazie postępowania.

15

R. Kosior, Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 4, s. 58.

16

A. Budzyńska, Jak przesłuchiwać dziecko - poradnik dla profesjonalistów, Fundacja Dzieci Niczyje, War-

szawa 2007, s. 27-28.
17

A. Wilkowska-Płóciennik, Przesłuchanie pokrzywdzonego dziecka w trybie art. 185a k.p.k., „Prokuratu-

ra i Prawo”, 2010, nr 6, s. 33.
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3. Metody kryminalistyczne
przydatne do oceny zeznań
świadka nieletniego
W kryminalistyce podstawowym problemem postępowania dowodowego jest
ustalenie, jak w rzeczywistości wyglądał
określony stan faktyczny. Spośród środków dowodowych najczęściej w procesie
wykorzystywane są zeznania świadków.
Przede wszystkim to właśnie na ich podstawie zapadają orzeczenia sądów. Dlatego też nie można bezkrytycznie podchodzić do przedstawianych przez nich
relacji dotyczących danego zdarzenia, nie
zwracając przy tym uwagi, czy są to zeznania szczere, czy wręcz przeciwnie18.
Z. Marten wskazuje, że w praktyce kryminalistycznej każdemu świadkowi zadaje się dwa rodzaje pytań:19
1) dotyczące samego sprawcy, które mają
charakter pytań o informacje centralne,
związane bezpośrednio ze zdarzeniem,
sprawcą,
2) dotyczące okoliczności przestępstwa,
czyli tzw. pytania peryferyjne, uzupełniające.
Autor ten podkreślił, że badania dotyczące jakości zeznań dzieci wskazują, że
dzieci są lepszymi obserwatorami i lepiej
odpowiadają na pytania peryferyjne - lepiej pamiętają kolory i kształty przedmiotów. Dzieci częściej jednak zmieniają zeznania pod wpływem zmiany kolejności
pytań.
V. Kwiatkowska-Darul uważa, że każdy
przesłuchującym dzieci, powinien zdawać
sobie sprawę ze słabych stron osobowych

źródeł dowodowych, szczególnie tych obdarzonych subiektywizmem, rzutującym
na procesy związane z formowaniem się
zeznań. Problem jest tym bardziej złożony, że przesłuchanie jest czynnością
dwustronną, w którą ingerują również
cechy osoby przesłuchującego. Ponadto
niedostatki wiedzy psychologicznej przesłuchującego są przyczyną błędów w formułowaniu pytań, z których najbardziej
niebezpieczne są pytania sugerujące odpowiedź, czy też zniekształcające proces
przypominania20.
Współczesne podejście doz zeznań
dzieci wskazuje, ze dziecko przesłuchane, w charakterze świadka czy pokrzywdzonego, w sposób prawidłowy może
dostarczyć organowi procesowemu wiele
cennego materiału dowodowego21. Mimo
wielu sprzeczności w zakresie zeznań
dzieci od lat wskazuje się, że „nawet
dzieci do lat siedmiu mogą być wartościowymi świadkami, gdyż czynią one inne
błędy niż dorośli, ale na ogół nie gorsze
niż tamci, w poszczególnych wypadkach
zaś zeznania małoletnich mają wartość
większą niż zeznania dorosłych”22. Dziecko ze względu na swój rozwój psychiczny, emocjonalny, czy fizyczny uznawane
jest za szczególną kategorię świadków.
Związane jest to z nie występowaniem
u małoletnich umiejętności wiązania spostrzeżeń w logiczną całość, zawężonym
zasobem słów, podatnością na fantazjowanie i sugestię ze strony dorosłych. Dlatego też ocena zeznań dzieci-świadków,
a zwłaszcza ich wiarygodności należy do

18

A. Gadomska-Radel, Ocena wiarygodności zeznań dzieci, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 11, s. 77.

19

Z. Marten, Psychologia zeznań, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012, s. 257.

20

V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej - zagadnienia ogólne, www.

dzieckowsieci.fdn.pl
21
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kpk, „Dziecko krzywdzone”, 2010, nr 1 (30), s. 15.
22

W. Gutekunst, Taktyka przesłuchania nieletnich, „Problemy Kryminalistyki” 1964, nr 47, s. 18.
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najtrudniejszego i zarazem odpowiedzialnego etapu przeprowadzanych czynności
dowodowych23.
Szczególne instrumenty kryminalistyki podejmuje się w sytuacji, gdy dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a zwłaszcza, gdy zostało ono
popełnione przez osobę najbliższą. Istnieje wręcz konieczność powołania biegłego psychologa. Zgodnie z art. 185a
k.p.k. w przypadku, gdy pokrzywdzony
przestępstwem seksualnym nie ukończył
w chwili przesłuchania 15 lat, udział biegłego psychologa podczas przesłuchania
jest obligatoryjny. Psychologa powołuje się też biegłego w stanie faktycznym
określonym w brzmieniu art. 185b k.p.k.
(obligatoryjny udział - przy wyborze formy przesłuchania z art. 185a k.p.k.) oraz
w razie zaistnienia okoliczności sprecyzowanych w treści art. 192 § 2 k.p.k. (fakultatywny udział)24.
Zdaniem T. Jaśkiewicz-Obydzińskiej,
w sytuacji, gdy dziecko jest pokrzywdzone w wyniku przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności, potrzebny jest nie tylko udział psychologa
podczas przesłuchania małoletniego, ale
także przeprowadzenie badania psychologicznego, diagnozy psychologicznej, która „może przyczyniać się do bardziej adekwatnej oceny zeznań przez sąd, ale tylko
wtedy, gdy opiera się na pełnym badaniu
psychologicznym ofiar. Przede wszystkim
rola biegłego polega na przedstawieniu
opinii na temat osobowości świadka, jego
rozwoju umysłowego, zdolności zapamiętywania i odtwarzania spostrzeżeń. Nie-

wątpliwie takie czynniki jak stres mogą
negatywnie wpływać na sprawność procesów poznawczych, a tym samym zniekształcać zapamiętywane fakty i zjawiska
związane z zdarzeniem przestępczym”25.
Kluczowym zagadnieniem w przypadku zeznań dzieci jest ocena wiarygodności zeznań. W literaturze podkreśla się,
że w przypadku oceny wiarygodności zeznań świadków dzieci należy uwzględniać nie tylko analizę odpowiedzi uzyskanych na podstawie prawidłowo sformułowanych pytań, ale również czynniki osobowościowe, charakterologiczne,
sprawność zmysłów świadka w ogóle
oraz w czasie dokonywania spostrzeżeń, właściwości pamięci, jego zdolności
do opisu zdarzeń, a także skłonności do
fantazjowania26. Specyfika przesłuchań
dziecka wskazuje na odrębne metody
pracy śledczych oraz stosowanych metod. W praktyce stosowanych jest kilka
rozwiązań opartych na psychologicznym
podejściu do dzieci i młodzieży, by uzyskać potrzebne informacje.
Jedną z metod oceny wiarygodności
zeznań jest badanie wpływu cech osobowych. O wpływie cech osobowych dziecka na ocenę wiarygodności jego zeznań
zwraca się uwagę w literaturze już od
dawna. Analiza cech osobowości dziecka
jest szczególnie istotna wtedy, gdy pojawiają się problemy z oceną właściwości
treściowych zeznania oraz motywacji
świadka, szczególnie dziecka w późnym
okresie szkolnym. E. Gruza uważa, że
„analiza cech zeznania na tle indywidualnych cech osobowości pozwala stwierdzić, czy w danym przypadku pewna wła-

23

A. Gadomska-Radel, Ocena wiarygodności zeznań dzieci, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 11, s. 78.

24

R. Kosior, Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 4,

s. 45.
25

V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie dziecka, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, s. 187.

26

A. Gadomska-Radel, Ocena wiarygodności zeznań dzieci, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 11, s. 81.
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ściwość zeznania może być cechą wiarygodności i jaką wagę jej przypisać”27. Do
badania cech osobowości dziecka, szczególnie w okresie przedszkolnym można
wykorzystać z powodzeniem Obrazkowy
Pomiar Cech Osobowości (OPCO. Jest to
narzędzie dostosowane do rozwoju poznawczego dzieci, które wykorzystuje kod
obrazkowy. Składa się z dwuobrazkowych
itemów, przy czym każdy z obrazków jest
wskaźnikiem jednego z dwóch krańców
danej skali (np. zachowanie świadczące
o ekstrawersji na jednym obrazku, a zachowanie świadczące o introwersji na
drugim). Na ilustracjach znajdują się sytuacje będące wskaźnikami obu krańców
danego wymiaru. Na przykład na rysunku
1 lewy obrazek jest wskaźnikiem introwersji, a prawy ekstrawersji; na rysunku
2 - lewy obrazek jest wskaźnikiem niskiej
otwartości, a prawy wysokiej. Wszystkie
ilustracje zawierają sytuacje z codziennego życia dziecka28. Na wszystkich obrazkach jest rozpoznawalny główny bohater. Na dwóch obrazkach jednego itemu
przedstawiona jest ta sama sytuacja, ale
bohater zachowuje się w różny sposób.
Zadaniem dziecka jest wybór obrazka, na
którym główny bohater zachowuje się
podobnie jak ono29. Metoda ta ma swoje
zastosowanie wobec młodszych dzieci,
które w skutek bycia ofiarą przestępstwa
o charakterze seksualnym mogą mieć
pewną blokadę. Metoda obrazkowa wykorzystywana jest też powszechnie jako

uzupełnienie słownych zeznań. Często
obraz narysowany przez dziecko jest bardziej wymowny.
Innym przykładem specyficznej techniki przesłuchiwania, zaprojektowanej
w celu ograniczenia ryzyka uzyskania
błędnych informacji od świadka, jest wywiad poznawczy. Ta specyficzna technika
przesłuchania ma na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka zasugerowania
informacji przez prowadzącego przesłuchanie. W wywiadzie poznawczym
stymulowanie małoletniego świadka do
odtwarzania szczegółowych informacji
odbywa się za pomocą pytań ogólnych,
różnorodnie konstruowanych. Dopiero
w przedostatniej fazie przesłuchania,
zazwyczaj w podsumowaniu, gdy wykorzystane już zostaną wszystkie otwarte formy pytań i zachęt do odtwarzania
zdarzeń, następuje faza porządkowania
informacji. Tu dopiero mogą się pojawić
pytania zamknięte, o większym stopniu
sugestywności30.
M. Zielona-Jenek wskazała, że w Polsce brak jest ogólnodostępnych, wystandaryzowanych skal do oceny podatności
dziecka na sugestie. Jednak istnieje możliwość wnioskowania pośredniego, opartego na danych o kompetencjach dziecka
warunkujących podatność na sugestie.
Najszerszą klasyfikację skal indywidualnej podatności dzieci na sugestie podczas oceny zeznań dzieci przedstawił R.
Polczyk31 (tabela 1).

27

E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 192.

28

W. Saris, A. Satorra, W. van der Veld, Testing structural equation models or detection of misspecifica-

tions? Structural Equation Modeling, “A Multidisciplinary Journal”, 2009, nr 16, s. 561-582.
29

M. Maćkiewicz, J. Cieciuch, Jak mierzyć Wielką Piątkę u dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech

Osobowości (OPCO), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2012, s. 10.
30

M. Zielona-Jenek, Przesłuchanie małoletnich świadków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012,

s. 134.
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Tabela 1. Wybrane skale indywidualnej podatności dzieci na sugestie
Skala

Autor

Docelowa
grupa wiekowa

Test of Statement
Suggestibility
(TAS)

H. Burger

7-14 lat

30 przeźroczy
i opowiadanie
prezentowane
ustnie

Odpowiedzi na pytania
zawierające fałszywe
informacje

Wurzburg Suggestibility Test
(WST)

E.H. Bottenberg
E.G. Wehner

12-13 lat

5 tablic TAT

Test
Odpowiedzi afirmatywne
standaryzona 20 stwierdzeń dotywany jako
czących treści tablic
grupowy

Suggestibility
Test (SET-S)

The Bonn Test of
Statement Suggestibility (BTSS)

Gudjonsson
Suggestibility
Scale (GSS)

Video
Suggestibility
Scale for Children (VSSC)

Material bodźcowy

Miara podatności na
sugestie

Dwie wersje:
4 tablice ze scenadla 9-10mi zabawy dzieci Odpowiedzi na pytania
W Zimmermann
latków,
(czas ekspozycji 30 sugestywne (18)
dla 12-16sekund)
latków

J. Enders
O.E. Scholz

4-10 lat

Ilustrowana obrazkami krótka
historyjka, inna
dla dziewczynek
i dla chłopców

Opowiadanie
odczytywane
G.H. Gudjonsson Adolescenci przez badającego
lub odtwarzane
z taśmy

M.H. Scullin
S.J. Ceci

Dzieci
przedszkolne Materiał wideo
(3-6 lat)

Uwagi

Podskala
z pytaniami
o konotacjach seksualnych

Odpowiedzi na pytania
sugestywne (szczegółowe, pytania z fałszywą
alternatywą, pytania
z niekompletną dysjunkcją); zmiany odpowiedzi
pod wpływem negatywnej informacji zwrotnej
Odpowiedzi na 15
sugestywnych pytań;
zmiany odpowiedzi pod
wpływem negatywnej
informacji zwrotnej

Skala
skonstruowana do
badań osób
dorosłych

Odpowiedzi na pytania
sugestywne (zadawane
dziecku po przerwie 1-7
dni);
zmiany odpowiedzi pod
wpływem negatywnej
informacji zwrotnej

Źródło: R. Polczyk, Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2007.

Na użytek opiniodawstwa sądowego
bywa stosowana również kliniczna metoda oceny podatności na sugestie ze strony
osoby przesłuchującej, tak zwana próba
sugestii. Polega ona na sprawdzeniu przez
przesłuchującego reakcji dziecka na próbę
zmiany peryferycznych szczegółów w jego
własnych zeznaniach. W ten sposób bada
32

się, czy dziecko odróżnia informacje z pamięci od alternatywnych, które są mu dostarczane w czasie przesłuchania. Jednak
postuluje się łączenie tej metody z badaniem za pomocą wystandaryzowanych
testów. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pełniejszego wglądu w możliwości poznawcze i wspomnienia dziecka32.

M. Zielona-Jenek, Przesłuchanie małoletnich świadków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012,

s. 154.
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Podsumowanie
Podsumowując, można stwierdzić, że
ślady pamięciowe dzieci są tak samo
ważne dla postępowania dowodowego,
jak zeznania dorosłych. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko jest ofiarą
przestępstw na tle seksualnym. Dlatego
w procesie badania śladów pamięciowych ważna jest taktyka przesłuchania,
która przejawia się we właściwej kolejności przesłuchiwania świadków. Ważna
jest też metodyka przesłuchania, gdzie
zadaje się pytania ogólne i uzupełniające, a w przypadku wystąpienia nieścisłości kolejnych, które muszą wskazać,
czy dana osoba ma związek z daną sprawą. W praktyce występuje określona
procedura, która zakłada obowiązkowo
uczestnictwo psychologa. Rola biegłego
psychologa przy przesłuchaniu dziecka
jest ogromna i dlatego organ procesowy
winien zawsze dążyć do przeprowadzania przesłuchań dzieci z udziałem psychologa. Bowiem, jego wiedza specjalistyczna oraz aktywny udział w przesłuchaniu pomagają uzyskać wiele cennych
informacji stanowiących następnie materiał dowodowy.
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod oceny wartości
zeznań dziecięcych, ze szczególnym
uwzględnieniu przestępstw na tle seksualnym. Bowiem tego typu przestępstwa
wpływają w dużym stopniu na psychikę dzieci i młodzieży, co może zakłócać
proces poznawczy, szczególnie u dzieci,
które są poszkodowane. Sprawca często
tworzy silną więź emocjonalną z dzieckiem, które nie rozumie powagi sytuacji
oraz skutków działań przestępcy. Tylko
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właściwe podejście psychologa może
rozwikłać przebieg zdarzenia, w którym uczestniczy nieletni.
Summary
The aim of the article is to present
some of the methods of the assessment
of the importance of children’s testimonies, especially the ones connected
with the sexual offenses. This kind of
criminal offenses can have a significant impact on the senses of children
and adolescents, which can affect cognition process, especially in the case of
children who were victims. The culprit
quite often creates strong emotional
connection with a child, who does not
understand how serious the situation is
and what are the results of the culprit’s
acts. Only proper work of the psychologist can help to recreate the events,
which the juveniles took part in.
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Переваги та недоліки віртуалізації
професійно-технічної підготовки фахівців
M g r Ол ь г а М а ц е й к о - NA PN U k r a i n a
Macejko Olga – asystent działu naturalnie-matematycznych dyscyplin Lwowskiego naukowo- praktycznego centrum zawodowej edukacji NAPN Ukrainy.

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, м. Львів,
Україна

Постановка проблеми
У процесі інформатизації суспільства,
в умовах, коли інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) охоплюють усі сфери економічної та соціальної діяльності людини,
збільшується обсяги взаємодії кожної особистості з віртуальним комп’ютерним середовищем, виникає загроза технологізації суспільства. Водночас швидкий темп науковотехнічного прогресу, інтеграційні процеси
у виробництві вимагають удосконалення
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників і фахівців. Якісно новий
рівень професійної освіти можна забезпечити за допомогою широкого упровадження в
навчально-виробничий процес електронних
освітніх ресурсів (ЕОР), передусім – у формі
електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК), що об’єднують комп’ютерні
версії курсів окремих предметів, бази даних
візуального супроводження навчального
процесу, віртуальні лабораторні практикуми, системи контролю тощо1. З огляду на
труднощі та можливі загрози застосування
комп’ютерно орієнтованих засобів з освітньою метою, актуальною проблемою є визначення оптимальних умов взаємодії підлітків з ІКТ у контексті їхнього професійного
та особистісного розвитку.
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1

Аналіз останніх досліджень і
публікацій
У сучасній педагогіці сформувалися певні
теоретичні засади та практичні методи і підходи до використання ІКТ у професійній
освіті. Українські науковці приділяють увагу таким питанням інформатизації підготовки фахівців: методології впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій
у навчальний процес (В. Биков, С. Гончаренко, Р. Гуревич, В. Кухаренко, В. Олійник,
П. Стефаненко), концепції інформатизації
професійної підготовки (А. Гуржій, А. Єршов, М. Жалдак, Ю. Жук, Л. Коношевський, А. Кузнецов, B. Лапінський, А. Литвин, Н. Морзе, Ю. Райський, В. Сумський),
методики застосування ІКТ у навчанні
фахівців (І. Булах, А. Верлань, М. Кадемія,
Г. Козлакова, О. Співаковський). Теорію
та практику створення та використання
електронних навчальних систем досліджують також зарубіжні, зокрема польські науковці: Р. Андерсон, Х. Беднарчик, Стриковський В., Капушинський В.,О. Віштак,
В. Гура, Л. Зазнобіна, А. Журін, Дж. Грімм,
О. Козлов, Д. Корягін, Г. Краснова, П. Образцов, У. Хортон та ін.
Вивчення наукової літератури з проблем
інформатизації професійної освіти, а також

Литвин А. В. Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю :

монографія / Андрій Вікторович Литвин. — Львів : Компанія «Манускрипт», 2011. — 498 с., с. 12
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дослідження педагогічної практики свідчить, що питання психолого-педагогічних
особливостей реалізації ЕОР у професійнотехнічних навчальних закладах висвітлено
переважно з точки зору їх дидактичних
можливостей і переваг. Проте недостатньо
вивченими є важливі питання впливу ІКТ на
особистісний розвиток підлітків, зокрема негативних аспектів і різноманітних загроз, що
виникають внаслідок процесу здобуття професійних навичок у віртуальній реальності.
Подолання суперечностей між чинною
системою дидактичного забезпечення навчання у професійно-технічних навчальних
закладах та потребою застосування нових
освітніх технологій відповідно до світових
стандартів і вимог роботодавців потребує
наукового обґрунтування цілей і змісту
ефективного використання можливостей
інформаційного середовища, відповідної
модернізації методів і засобів навчання та
орієнтування їх на майбутню професію, активного впровадження ІКТ у підготовку
майбутніх робітників і фахівців з одночасним
урахуванням психофізіологічних, санітарногігієнічних, соціальних та інших чинників інформатизації навчального процесу.
Метою нашої статті є висвітлення проблем, пов’язаних із впливом ІКТ на формування особистості у процесі професійної
підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладах, зокрема виявлення переваг і недоліків віртуалізації навчального
процесу в контексті використання електронних навчально-методичних комплексів у
підготовці кваліфікованих робітників.
Виклад основного матеріалу
Однією з помітних проблем розвитку
України, зокрема небажання закордонних
2

інвесторів вкладати кошти в економіку
України, є низький рівень кваліфікації наших трудових ресурсів. Зрозуміло, що в
умовах кризи у держави не вистачає фінансів для належного реформування та модернізації системи професійно-технічної освіти та приведення її у відповідність до вимог
сучасного виробництва. Частково подолати
цю проблему можна завдяки активному
використанню у професійно орієнтованій
підготовці майбутніх кваліфікованих робітників засобів ІКТ. Потужний потенціал для
здійснення професійної підготовки, передусім її теоретичної складової, ми вбачаємо
у використанні ЕНМК, під якими розуміємо дидактичну систему, у якій інтегруються
прикладні програмні продукти, бази даних,
a також інші дидактичні засоби і методичні
матеріали, які забезпечують і підтримують
навчальний процес не з одного предмета, а з професії вцілому. На слушну думку
В. П. Беспалька, ЕНМК є інформаційною
моделлю педагогічних технологій2.
На жаль, в глобалізованому світі все частіше нівелюються зацікавлення окремої
особистості, натомість домінують суто економічні інтереси3. Тому необхідною умовою ефективного упровадження ЕНМК у
навчально-виробничий процес у ПТНЗ є
врахування психолого-педагогічних особливостей цільової аудиторії, якій адресується цей навчальний засіб, та ролі ЕОР у
взаємодії суб’єктів навчання.
Однією з головних проблем у системі
ПТО є невідповідність загальноосвітніх і
допрофесійних знань, умінь, навичок вступників вимогам до базових компетенцій, на
яких формується кваліфікація робітників у
ПТНЗ, особливо виробничої сфери. Відомо, що учнівський контингент цих закладів

Беспалько В. П. Образование и обучение с участием ИТО (педагогика третьего тысячелетия) /

Владимир Павлович Беспалько. — М. : Психол.-соц. институт ; Воронеж : МОДЕК, 2002. — 352 с.
3

Kochler Hans The Meaning and Challenges of Education in the 21st Century [Електронний ресурс] / Hans Kochler

// Режим доступу : http://www.hanskoechler.com/Koechler-Education-NCLIE-UNESCO-Paris-Nov2010-V2.pdf
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значною мірою складається з числа «відсіяних» загальною середньою та вищою освітою. Це підлітки, які засвоїли матеріали загальноосвітніх предметів на початковому та
середньому рівні, відповідно неспроможні
аналізувати дані та робити висновки, не
здатні встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки, мають слабко розвинені уяву та
просторове мислення, не вміють самостійно працювати з інформаційними джерелами. Такий стан у більшості випадків зумовлений тим, що в системі загальної середньої
освіти спостерігається перевантаження навчальних планів предметами, а самих предметів – інформацією, внаслідок чого освітній процес з радісної та успішної діяльності
(за Я. А. Коменським) перетворюється на
безперервний стрес для його учасників. За
висновками психологів, вплив на інтелектуальний розвиток дітей мають матеріальне
становище сім’ї, оточення4. На жаль, значна частина учнів професійно-технічних
училищ в Україні походить з так званих
низькостатусних сімей, в яких недостатня
увага приділяється навчанню і розумовому
вихованню нащадків, створенню умов для
їх психологічного комфорту. В результаті
учасниками навчально-виробничого процесу є учні, що зневірились у власних навчальних можливостях, втратили або поступово
втрачають інтерес до процесу отримання
знань, не вбачають перспектив у майбут4

ньому, уникають спілкування з більш успішними однолітками, відчувають самотність.
Освіта є найважливішим чинником особитісного розвитку, забезпечення активної
життєвої позиції кожної людини, способом
її індивідуальної самореалізації5. Перед педагогами системи ПТО стоїть завдання не
лише забезпечити підліткам належні умови
для оволодіння професійними знаннями, а
й шляхом належної організації навчальновиробничого процесу здійснювати за потребою психокорекцію особистостей, психологічно готувати учнів для виконання
професійних обов’язків і життя в інформаційному суспільстві.
Сучасні підприємства потребують не
спеціалістів-індивідуалів, а професіоналів,
що вміють працювати в групах з метою обговорення та прийняття рішень6, тому професійна освіта повинна формувати і розвивати у майбутніх кваліфікованих робітників
комунікативні навички. Комунікація (лат.
communico – спілкуюсь із кимсь) – це смисловий та індивідуально-змістовний аспект
соціальної взаємодії; обмін інформацією у
різноманітних процесах соціальної взаємодії. Комунікація у вузькому розумінні має
однонаправлений характер, тому що інформаційне повідомлення може стосуватись
не тільки будь-кого, але і будь-чого, у тому
числі і технічних засобів, а тому не завжди
передбачає суб’єкт-суб’єктної взаємодії7.

Палій А. А. Диференціальна психологія [Електронний ресурс] / А. А. Палій. Режим доступу: http://

pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_-_paliy_aa
5

Гуревич Р. Інтернет і його соціальні мережі в сфері освіти: напрями використання / Роман Гуревич

// Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : збірник
матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції у 2-х ч. / [за ред. М. М. Козяр та ін.]. — Львів
:ЛДУ БЖД, 2012. — Ч. 1. с. 346. С.52
6

Cogburn Derrick L. Globalization, Knowledge, Education and Training in Information Age [Електронний ресурс]

/ Derrick L. Cogburn. – Режим доступу: http://www.unesco.org/webworld/infoethics_2/eng/papers/paper_23.htm
7

Петрушенко В. Л. Етика та естетика: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.Л.Петрушенко,

І.М.Сурмай, Г. Ф. Карвацька, Л.І.Мaзур, Ю.Г.Шадських. За ред. В.Л.Петрушенко / Львів: Видавництво
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Отже ЕОР, під якими ми розуміємо сучасні засоби навчання, призначені для передачі інформації та реалізації педагогічної
взаємодії між суб’єктами навчального процесу з метою досягнення визначених дидактичних цілей8, є не тільки засобом навчання,
а й засобом комунікації в процесі навчання,
а навчально-виробничий процес за участю
ЕОР можна розглядати як процес суб’єктсуб’єктного та суб’єкт-об’єктного інформаційного обміну9. В цьому випадку взаємодія
людини з комп’ютером має низку переваг:
учні професійно-технічних закладів навчання за допомогою ЕОР мають можливість
в довільному темпі опрацьовувати інформацію в режимі самонавчання, ефективно
здійснювати самоконтроль знань, умінь і
навичок. При цьому ЕОР унеможливлюють
виникнення низки педагогічних помилок за
рахунок зменшення долі «людського чинника», а саме:
• утруднень, які є наслідком відсутності
в арсеналі викладачів необхідних знань
і навичок розв’язання проблемних
ситуацій або невирішення педагогічних
проблем через такі психічні стани, як
стрес, втома, роздратування, погане
самопочуття тощо.
• використання педагогами неадекватних
засобів навчання (одноманітність форм
8

проведення
уроків,
монотонність
спілкування тощо)
• порушення норм і правил праці,
професійної етики10.
Використання ІКТ у професійній
підготовці дозволяє на новому, більш
високому рівні реалізувати принцип
наочності навчання, оскільки:
• засоби сучасних інформаційних технологій значно підвищують якість візуальної
інформації, яка набуває більшої яскравості та динамічності, та за відсутністю самих
реальних предметів може надати учням
максимальне уявлення про об’єктивну
дійсність;
• ІКТ докорінно змінюють способи формування візуальної інформації, в результаті
чого стає можливим створення «наочної
абстракції», що дозволяє інтерпретацію
властивостей реальних об’єктів, наукових
закономірностей, теорій, понять11.
Теорія когнітивного навантаження
стверджує, що оброблення мозком людини
інформації, яка подається у вигляді зображення, вимагає меншого розумового зусилля, ніж оброблення теоретичних даних12.
Таким чином, дотримання принципу наочності опосередковано впливає на реалізацію принципу доступності навчання, що,
безумовно, дозволяє усунути прогалини у

Денисенко С. М. Дидактичні функції інтерфейсу користувача електронних освітніх ресурсів

[Електронний ресурс] / С. М. Денисенко // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 56.
Педагогічні науки. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2011_56/vip_56_3.pdf
9

Жук Ю. О. Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу [Електронний

ресурс] / Юрій Олексійович Жук, Олександр Іванович Вольневич // Режим доступу : http://www.nbuv.
gov.ua/e-journals/ITZN/content/04zyaeei.html
10

Маркова А.К. Психология профессионализма [Електронний ресурс] / А.К. Маркова // Режим

доступу : http://www.twirpx.com/file/144730/
11

Краснова Г. А. Технологии создания электронных обучающих средств [Електронний ресурс] /

Краснова Г А., Беляев М И., Соловов А. В. / М., МГИУ, 2001, 224 с. Режим доступу : http://ido.rudn.ru/
ido.aspx?id=book2
12

Rikers R. M. J. P. Cognitive Load Theory as a Tool for Expertise Development [Електронний ресурс] / R.

M. J. P. Rikers, Van Gerven P. W. M., Schmidt H. G. // Instructional Science. – 2004. – Vol. 32. – Р. 173–182.
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знаннях учнів та підвищити якість професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
На відміну від традиційних засобів навчання ЕОР мають можливість індивідуалізувати процес суб’єктно-об’єктної комунікації. Під індивідуалізацією розуміють таку
організацію навчально-виховного процесу,
за якої до уваги беруться індивідуальні особливості учнів, їх соціальний і навчальний
досвід, а також рівень інтелектуального розвитку, пізнавальні інтереси, соціальний статус, тобто фактори, що впливають на успішність навчання13. Структурування контенту
ЕНМК з професії, виклад навчальної інформації за рівнями розуміння, різнорівневі
завдання для контролю та самоконтролю
знань здатні забезпечити індивідуалізацію
професійного становлення майбутніх фахівців. Кожну подію на шляху зростання
професіоналізму різні люди переживають
по-різному, оскільки між ними є суттєві
різниці в адаптації до професії, прагненні
до професійної майстерності, поєднанні
професійно важливих якостей14. ЕОР впливають на швидкість адаптації вчорашнього
школяра до професійної діяльності, а також
допомагають у подоланні індивідуальних
проблем професійного становлення.
Таким чином, ЕНМК в цілому орієнтовані на самостійність та індивідуалізацію
навчання, за умови дидактично грамотного
13

використання у процесі професійної підготовки створюють умови для покращення
результатів навчальної діяльності учнів, що,
в свою чергу, підвищує власну самооцінку
підлітків, сприяє гармонійному розвитку і
успішній соціалізації особистостей. Проте, вважаємо за потрібне наголосити, що
науково необґрунтований підхід до створення та використання ЕОР у професійнотехнічній освіті може призвести до протилежних очікуваним результатам. Так, ситуації надлишкової візуалізації навчального матеріалу та емоційності його подачі можуть
перетворити урок на розвагу. Швидка зміна
візуальної інформації, невдалий з дидактичної точи зору дизайн ЕОР викликають
додаткове когнітивне навантаження, що в
свою чергу призводить до зниження результативності навчання15. Нелінійна структура
ЕОР є спокусою для невиправданого «подорожування» за гіпертекстовими посиланнями, що спричиняє відволікання уваги
майбутніх робітників від навчального матеріалу конкретної теми. Оперування в основному стандартними картинками зумовлює
стереотипність мислення, шаблонність
уяви, пасивність у сприйнятті інформації16.
Отже, неправильна організація взаємодії
людини з машиною у процесі професійної
підготовки призводить до деструктивних
відхилень розвитку особистості: учні втрачають відчуття реальності і поринають у

Вишнякова С.М. Профессиональное образование Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная

лексика [Електронний ресурс] / С М. Вишнякова С.М. // М. НМЦ СПО, 1999. — 538 с. Режим доступу :
http://didacts.ru/dictionary/1057/word/individualizacija-obuchenija
14

Маркова А.К. Психология профессионализма [Електронний ресурс] / А.К. Маркова // Режим

доступу : http://www.twirpx.com/file/144730/
15

Деркач Т. М. Запобігання когнітивного перенавантаження студентів під час навчання із

застосуванням електронних ресурсів [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Деркач. // Інформаційні
технології і засоби навчання. – 2012. – № 3 (29). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/
itlt/article/view/677/502
16
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світ віртуальний, де відчувають себе професіоналами. Це призводить ще до глибшої
депривації.
Відомо, що ефективність використання
ІКТ у навчально-виховному процесі головним чином залежить від інформаційної
культури особистості педагога, яка, в свою
чергу, є продуктивною лише за умови тісного зв’язку із культурою загальною. Таке
інтегрування значно розширює не лише
технологічно-інструментальні можливості
навчання, а й гармонізує внутрішній світ
особистості учня17.
Тому перед педагогами системи
професійно-технічної освіти стоїть вкрай
важливе завдання: використати весь позитивний потенціал віртуального навчання за
допомогою ЕНМК, уникаючи при цьому
негативного впливу ІКТ, допомогти фахівцям адаптуватись і соціалізуватись у реальному світі.
Висновки та перспективи
подальших досліджень
Одним із перспективних засобів становлення професіоналізму майбутніх кваліфікованих робітників є навчання за допомогою
ЕНМК, які за своєю суттю є адекватними
стану всезагальної інформатизації суспільства, відповідають запитам сучасного ринку
праці, дозволяють ефективно реалізовувати
дидактичні принципи, пропонують концептуально нові підходи до формування в учнів
необхідних компетенцій.
До подальших досліджень інформатизації професійно-технічної освіти доцільно
віднести низку проблем, пов’язаних з використанням ІКТ в навчально-виховному
процесі, а саме: розроблення методики
проведення занять професійно орієнтова17

ної підготовки за допомогою ЕОР, пошук
оптимальних форм застосування ЕНМК у
інформаційно-освітньому просторі, упорядкування нормативно-правової бази
комп’ютерно орієнтованого навчання та
здоров’язбереження учнів, здійснення моніторингу ефективності використання
ЕНМК у професійній підготовці кваліфікованих робітників, визначення змісту підготовки педагогічних працівників до роботи
з ЕНМК.
Resume
Переваги та недоліки віртуалізації
професійно-технічної підготовки фахівців
Висвітлені проблеми, пов’язані із впливом
ІКТ на формування особистості у процесі
професійної підготовки учнів професійнотехнічних навчальних закладів, зокрема
виявлені переваги і недоліки віртуалізації
навчального процесу в контексті використання електронних навчально-методичних
комплексів у підготовці кваліфікованих робітників. За умови оптимальної організації
навчально-виховного процесу віртуалізація
професійної підготовки фахівців позитивно впливатиме на адаптацію та соціалізацію
молоді у світі реальному.
Summary
Advantages and disadvantages of virtualization vocational training specialists
The author covers problems regarding influence of ICT on formation of personality during professional training of students of vocational educational facilities. Specifically there
are pointed advantages and disadvantages of
virtualization of educational process in context of using electronic educational and methodical complexes during training of quali-
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Григорій Васянович // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми,
перспективи : збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції у 2-х ч. / [за ред.
М. М. Козяр та ін.]. — Львів :ЛДУ БЖД, 2012. — Ч. 1. с. 346. С.46
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fied workers. Under the condition of effective
organization of educational process virtualization of vocational training of specialists will
have positive impact on adaptation and socialization of youth in the real world.
Streszczenie
Wady i zalety wirtualizacji kształcenia
zawodowego fachowców
W artykule są wyświetlone problemy
związane z wpływem ICT na formowanie
osobistości pod czas szkolenia uczniów szkół
zawodowych, zwłaszcza są wykryte zalety oraz
wady wirtualizacji procesu dydaktycznego
uwzględniając używanie elektronicznych
narzędzi merytorycznych w trakcie kształcenia
zawodowego kwalifikowanych robotników.
Przy optymalnej organizacji procesu
kształcenia wirtualizacja szkoleń fachowców
będzie miała pozytywne skutki na adaptacje
oraz uspołecznienie młodziezy w swiecie
rzeczywistym.
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Nowoczesna szkoła
w społeczeństwie informacyjnym
Mg r Rafał Po dle ś ny – K UL S t a l o wa W o l a
Ur. 19.01.1976 r. w Tarnobrzegu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Tarnobrzegu. W l. 19982003 studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunek wychowanie techniczne w zakresie informatyki i ogólnotechnicznym. Stopień magistra w 2003 r. W l.2006/07 Studia Podyplomowe na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczyciel dyplomowany.
Nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Od dnia 1 października 2009 roku
pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli zaś od 2010 r. w katedrze Pedagogiki Katolickiej Zamiejscowego Wydziału Nauk
o Społeczeństwie. Redaktor techniczny czasopism: „Pedagogika Katolicka”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”. „Pedagogia Ojcostwa, „Katoliku Pedagogikus”. Autor kilku
artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze: Rodzina w społeczeństwie informacyjnym, Ojciec
rodziny, systemy zarządzania treścią, historia komputerów, systemy DTP.

Wydaje się, że zdefiniowanie społeczeństwa informacyjnego dla wielu
autorów jest wciąż problematyczne.
Można zaobserwować brak konsensusu w zakresie ustanowienia kryterium
decydującego o zaistnieniu społeczeństwa informacyjnego. Wielu uważa, że
nie można jednoznacznie stwierdzić,
czy obecnie możemy już mówić o przekształceniu się społeczeństw w społeczeństwa informacyjne, czy jest to kwestią najbliższej przyszłości, albo nawet
przyszłości bardzo odległej. Podstawowa trudność w określeniu społeczeństwa jako informacyjne wynika z braku
precyzyjnych narzędzi umożliwiających
pomiar stopnia nasycenia społeczeństwa informacją.
Jednak już w roku 1968 japoński teoretyk mediów Kenichi Koyama w rozprawie Introduction to Information Theory
użył pojęcia - johoka shakai - „społeczeństwo informacyjne”. Dziś terminem tym
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określa się społeczeństwo, w którym informacja, traktowana jako specyficzne
dobro niematerialne, jest ważniejsza od
dóbr materialnych. Informacja stała się
więc nowym towarem, stąd też w społeczeństwie informacyjnym następuje
bujny rozkwit usług związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem, przesyłaniem i wytwarzaniem informacji.
Jak zauważają Alvin i Heidi Tofflerowie,
jedni z największych współczesnych autorytetów w dziedzinie przemian cywilizacyjnych, w coraz większym stopniu
informacja staje się substytutem surowców, siły roboczej i innych zasobów.
Inna, proponowana przez ekonomistów
definicja powiada, że o społeczeństwie
informacyjnym można mówić wówczas,
gdy ponad 50% produktu narodowego
brutto wytwarzane jest w sektorze szeroko pojętych usług. Ponadto wśród najważniejszych cech charakteryzujących
społeczeństwo informacyjne wymienia
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się dominację sektora usług w gospodarce i związany z tym rozwój sektora czwartego (finanse i ubezpieczenia)
i piątego (ochrona zdrowia, oświata,
nauka), wzrastającą rolę specjalistów
i naukowców w strukturze zawodowej,
centralne znaczenie wiedzy teoretycznej
jako źródła innowacji i polityki oraz tworzenie tzw. technologii intelektualnych
jako podstawy podejmowania decyzji
politycznych i społecznych1.
Do elementarnych cech społeczeństwa
informacyjnego zalicza się: wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie,
pobieranie i wykorzystywanie informacji
przez większość obywateli oraz organizacji i miejsc pracy, w szeroko rozumianym
zakresie użytku własnego, społecznego
w edukacji i działalności zawodowej .
Przez społeczeństwo informacyjne rozumie się taką organizację społeczną, która
trwa i rozwija się dzięki otwartemu dostępowi do informacji oraz posiada realną
możliwość inicjowania procesów komunikowania co umożliwia jej dostęp do interaktywnych mediów2, społeczeństwo,
które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie informacji
jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania
większości społeczeństwa3. Według A.
Pawłowskiej o przekształceniu się społeczeństwa w społeczeństwo informacyjne,
decyduje współwystępowanie trzech następujących zjawisk4:
1

1. Informacja jest kategorią ekonomiczną
(czynnikiem wytwórczym), a produkcja i obieg informacji nabierają cech
działalności gospodarczej.
2. Wszystkie formy aktywności społecznej są wspierane przez technologie
informacyjne, angażują sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
3. Osoby zatrudnione w sektorze informacyjnym stanowią więcej niż 30%
ogółu zatrudnionych.
Zasadniczą cechą społeczeństwa informacyjnego jest rozwój technik informacyjnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Dopiero przekroczenie
bariery nowoczesności sprawia, że cała
gospodarka nabiera charakteru informatycznego, co znaczy, że bez rozwiniętego systemu przetwarzania informacji po
prostu nie może funkcjonować
Po raz pierwszy nasze możliwości i nasza gotowość wyprzedzają w znacznym
stopniu to, co oferują szkoły. I po raz
pierwszy w takim stopniu nasze pozaszkolne działania o charakterze edukacyjnym wykraczają poza to, co robimy na
lekcjach i w salach wykładowych. A to są
konstatacje o niebagatelnym znaczeniu.
Szkoły w ewidentny sposób zostają w tyle
– także szkoły wyższe. Nie tylko za tym,
co oferują komputery i Internet, ale i tym,
co my sami potrafimy. Nie chcę zbytnio
zapędzać się przy wyciąganiu wniosków
z tej sytuacji (one zresztą same się narzucają), chcę jedynie zauważyć, że rodzi ona
coraz to dramatyczniejsze pytania.
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O czyją więc przyszłość możemy być
spokojni? Zwykła logika zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że skoro sieć stała
się miejscem spotkań i robienia zakupów, miejscem pracy i rozmaitej rozrywki, to w oczywisty sposób stanie się także miejscem nauki, niezależnie od tego,
jaką to przybierze ostateczną postać.
Wiadomo, że to kwestia czasu. Być może
nasze generacje nie będą w pełni uczestnikami tych „zdarzeń”, jednak to od nas
zależy, w jaki sposób, przechodząc od
nowoczesności do ponowoczesności, będziemy przechodzić od edukacji do edukacji 2.0. Od nas zależy to, przed czym
uda się ochronić „edukację”, skoro żywimy też obawy o jej losy w kontekście Internetu, ale od nas zależy i to, co uda się
przekazać w spadku „edukacji 2.0”, skoro nie ma zgody na rezygnację z realnej
międzyludzkiej interakcji5.
Dziś mamy do czynienia z nowym
uczniem i w pewien sposób z nowym
światem edukacji, w którym aby dotrzeć
do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX
wieku. W zasięgu rąk – dzieci, rodziców
i nauczycieli – pojawił się nowy świat
edukacji, niosąc za sobą bogactwo interaktywnych i społecznościowych narzędzi oraz technik, które w naturalny sposób wykorzystywane są codziennie przez
młodych ludzi, „cyfrowych tubylców”.
Tradycyjna kreda, tablica i dobry nauczyciel mogą okazać się niewystarczające
dla zapewnienia efektywności procesu
edukacji. Nowy uczeń w informacyjnym
społeczeństwie wymaga zupełnie nowego podejścia w nauczaniu, dzięki które5

mu potrafił będzie przetworzyć docierającą do niego informację w wiedzę6.
Mówiąc o nowoczesnej szkole, mówimy najczęściej o nowych technologiach
informacyjno-komunikacyjnych, o rozmaitych e-wytworach i e-narzędziach.
Ostatnio zaczęliśmy więc mówić o cyfryzacji szkoły. To wszystko kroki w dobrym
kierunku. Ale nowoczesna szkoła musi
przede wszystkim oznaczać nowoczesne
myślenie i nowoczesne społeczeństwo.
A tego nie osiąga się za pomocą samych
technologii! Jak zatem, zmieniając zaplecza naszych szkół, zmieniać też nasze
myślenie o nich – i całą resztę?7
Polską szkołę XXI wieku trzeba więc
wymyśleć od nowa, korzystając z doświadczeń innych krajów - może wykorzystując co najlepsze w modelu skandynawskim, opartym na dużej autonomii
nauczyciela i to, co najlepsze w modelu
brytyjskim, wykorzystującym efektywnie nowe technologie w edukacji. Jeśli
czytamy o tym, że każda brytyjska szkoła będzie musiała w 2014 wykorzystywać
komputery w nauczaniu na wszystkich
przedmiotach, albo, że w Stanach Zjednoczonych po 8 roku nauki (odpowiednik
naszego Gimnazjum) odbywać się będzie
narodowy test kompetencji cyfrowych, to
dostrzec można, że w dyskusji o polskiej
szkole staliśmy się specjalistami od tracenia czasu na dyskusje o niczym. Nawet
obecnej reformie programowej patronuje hasło dokończenia reformy systemu
edukacji zaczętej przez ministra Handkego. A tamta reforma wymyślona została przecież w ubiegłym stuleciu, była
oparta więc na założeniach dwudziesto-
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wiecznej edukacji. I choć zmieniła szkołę
instytucjonalnie wprowadzając gimnazja, to nie zmieniła filozofii szkoły8.
W szkołach znajduje się coraz więcej
sprzętu komputerowego, w większości
przypadków podłączonego do internetu. Na szkole spoczywa dziś podwójny
obowiązek: stosowania nowoczesnych
technologii informacyjnych w procesie
przekazywania wiedzy oraz przygotowania uczniów do racjonalnego korzystania z tych technologii, czyli - w szerszym kontekście - przygotowania ich do
dobrego funkcjonowania w tworzącym
się społeczeństwie informacyjnym. Niestety, w parze z ilością i dostępnością
najnowszych technologii nie idzie jakość
kształcenia. Przyczyny tego zjawiska są
złożone, powinno ono jednak skłaniać
do refleksji i niepokoić
Jednym z najważniejszych ogniw procesu kształcenia jest dobrze przygotowany nauczyciel. Szkoły są bowiem tak
dobre, jak dobrzy są pracujący w nich
nauczyciele. Brak odpowiednio przygotowanych specjalistów szkolnych oraz
stosunkowo niski poziom kultury informacyjnej i medialnej całego społeczeństwa, a więc także i rodziców uczniów,
powoduje, że wokół edukacji wspieranej
komputerowo narosło wiele mitów i niejasności9.
Rewolucja informatyczna stoi u podstaw kształtowania się społeczeństwa
informacyjnego. W społeczeństwie informacyjnym media masowe stają się
podstawowym narzędziem funkcjonowania całego społeczeństwa, bowiem
umożliwiają to, co jest tego społeczeństwa istotą: produkcja, przetwarzanie,
magazynowanie, przekaz i aplikacja in-

formacji z wykorzystaniem tych technologii. W podobny sposób budowana jest
charakterystyka społeczeństwa wiedzy.
Tu rozwinięta wiedza ma być podstawą
zasadniczych działań społecznych, jej
tworzenie, upowszechnienie i zastosowanie mają być szczególną troską społeczeństw i gospodarek opartych na wiedzy. Strategia Lizbońska jest projektem,
który takie społeczeństwo i gospodarkę
buduje w Europie - mają utworzyć podstawy do społeczeństwa zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa dobrostanu: dobrobytu 4i bezpieczeństwa, życia
o wysokiej jakości. Mierniki jakości właściwe technologiom i ekonomikom, podporządkowane głównie efektywności
praktycznej, skupiają się przede wszystkim na wskaźniku „więcej”. Jakość życia,
to daleko więcej, niż „więcej”. Jak ocenić
jakość życia? Jakiego rodzaju wartościowanie wprowadzić? Jak określić słuszne
cele? Jak - mówiąc metaforycznie - sprawić, aby społeczeństwo wiedzy stało się
„społeczeństwem mądrości”? Analogie
z informacją, wiedzą i mądrością nasuwają się łatwo. Społeczeństwo mądrości
powinno łączyć w sobie: po pierwsze umiejętności praktyczne bazujące na
informacjach; po drugie - rozumienie
świata bazujące na wiedzy; po trzecie zdolność do właściwego wykorzystania
wiedzy bazującą na wartościach umocowanych w tradycji i refleksji humanistycznej, czyli mądrość10.
Świat wartości
Wartości są istotnym elementem rzeczywistości edukacyjnej, materializują się w celach kształcenia. W edukacji
istotna jest umiejętność dokonywania
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Tamże.
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trafnego wyboru wartości, a więc kształtowania odpowiedniej postawy aksjologicznej. Jednym z naczelnych zadań
edukacji jest bowiem wprowadzanie
w świat wartości tak, by stały się one
życiowym drogowskazem, czynnikiem
decydującym o postępowaniu człowieka
i ustalaniu jego życiowych celów oraz
by stanowiły podstawowe kryterium dokonywanych wyborów w sytuacjach ich
wymagających11.
Reformowaną szkołę i edukację powinno cechować pogłębione podejście
aksjologiczne oraz ukazywanie różnych
światów wartości.
W sytuacji kryzysu wartości i ostrej krytyki systemów edukacji i zagrożeń procesów wychowawczych niezbędne jest
poszukiwanie i formułowanie nowej „filozofii i aksjologii edukacji” oraz przyjęcie
takich orientacji, które pozwolą na ukierunkowanie działań na problemy „współczesności” i cywilizacyjne „wyzwania
przyszłości”, a także na rozwijanie postaw
demokratycznych i uspołecznionych.
Zasadniczego znaczenia nabiera przyjęcie takiej strategii edukacji i kultury, która wychodziłaby od osobowości i postaw,
następnie formułowała umiejętności
i kompetencje, a na końcu dobierała treści, metody i środki pracy pedagogicznej.
Zmiany kanonów kształcenia ogólnego i zawodowego, zmiany „podstaw
programowych” oraz wielość programów nauczania i podręczników do wyboru, tworzenie programów autorskich,
dają szansę ukazywania różnych opcji
oraz możliwości poznawania i realizacji
różnych wartości, a także postrzegania
świata danego i zadanego.
Zadaniem edukacji jest przygotowanie
młodzieży i dorosłych do dialogu kultur
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i wartości, do obrony wartości cywilizacji humanistycznej oraz do przeciwstawiania się relatywizmowi wartości
i upowszechnianiu opcji minimalistycznych. Dlatego edukacja humanistyczna,
filozoficzna, etyczna i kulturalna powinny dostarczać nie tylko nowoczesnej
i atrakcyjnej wiedzy, ale także uczyć doświadczeń życiowych przez działanie.
Nic nie utraciło na aktualności stwierdzenie raportu UNESCO Uczyć się, aby
być: „Demokratyczna oświata powinna
przygotowywać do rzeczywistego korzystania z demokracji [...] działalność wychowawcza powinna być powiązana ze
sprawiedliwą, skuteczną i demokratyczną praktyką” (s. 209).
Kształcenie ogólne jest niezbędne
do zrozumienia świata w jego różnych
przejawach i obszarach, ale powinno
być osadzone w zespole teorii kształtowania nowoczesnych kanonów, podstaw
programowych i programów nauczania oraz standardów wymagań i osiągnięć, a także traktowane jako jedność:
kształtowania świata wartości i postaw,
umiejętności i kompetencji, zdobywania
wiedzy, jako wartości samoistnej oraz
instrumentu aktywnego i odpowiedzialnego działania i życia ludzi.
Kształcenie ogólne musi mieć podstawę aksjologiczną. Polityka i edukacja powinny zmierzać do kształtowania humanistycznego systemu wartości etycznych
oraz ideału wielostronnego rozwoju i aktywności jednostki.
Zmieniający się kształt świata i Polski
stawia przed edukacją takie problemy
i obszary działania, jak: ekologia, kultura, tożsamość i humanizacja stosunków
społecznych, odnowa postaw moralnych,
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrz-

http://www.tuo.agh.edu.pl/Aksjol_Int_AGH_JMorbitzer.pdf
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ne, suwerenność i integracja europejska,
równość szans rozwoju ludzi w aspekcie
realizacji praw człowieka.
W takim duchu powinny być kształtowane „podstawy programowe” i „programy nauczania” oraz „standardy egzaminacyjne”, a także podręczniki i inne
materiały dydaktyczno-wychowawcze,
które mają określać zadania edukacyjne
szkół, określać pożądane postawy oraz
zapewnić przygotowanie ludzi do funkcjonowania w demokratycznym, rynkowym i informacyjnym społeczeństwie.
Należy się zastanowić, czy Internet,
–narzędzie, które zostało wymyślone początkowo dla realizacji celów wojskowych
a o którym pisał Jan Paweł II, że dostarcza
mnóstwo pojęć, lecz nie uczy wartości, a kiedy te ostatnie zostają zaciemnione, samo
nasze człowieczeństwo ulega pomniejszeniu i człowiek łatwo traci sprzed oczu swoją nadprzyrodzoną godność, może dobrze
służyć celom edukacyjnym, wspierać kulturę dialogu i uczestnictwa, nie burząc
przy tym ustalonego świata wartości?
Internet, obok telewizji i telefonii komórkowej, jest najważniejszym elementem środowiska medialnego, w jakim
przyszło żyć i funkcjonować współczesnemu człowiekowi. Jest on najnowszym
i pod wieloma względami najpotężniejszym z całego szeregu mediów –telegrafu, telefonu, radia, telewizji – które
w czasie ostatniego półtora wieku przyczyniły się do pokonania dwóch podstawowych barier w komunikacji: bariery
czasu i przestrzeni, doprowadzając do
radykalnych zmian w życiu jednostek,
rodzin, społeczeństw i całego świata12.

Internet źródłem informacji
czy wiedzy?
Według Janusza Morbitzera13, zarówno
wśród uczniów jak i nauczycieli rozpowszechniony jest mit, że Internet jest
nieograniczonym źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w edukacji. Podobnie uważa amerykański ekonomista
- jeden z największych współczesnych
autorytetów w dziedzinie przemian cywilizacyjnych - Peter F. Drucker, według
którego mądrość i wiedza nie zamieszkują w Internecie, tam są jedynie informacje, zaś mądrość i wiedza są zawsze
ucieleśnione w człowieku, są zdobywane
przez uczącą się osobę i przez nią wykorzystywane14.
Jednak w Małym Słowniku Języka Polskiego znajdujemy następujące definicje
słowa wiedza: „1. zespół przekonań zgodnych z rzeczywistością, ogół umiejętności ludzkich, erudycja, uczoność, nauka;
2. zasób wiadomości z jakiejś dziedziny,
gałąź nauki; 3. znajomość, świadomość
czegoś, przyzwolenie na coś”15. Wydaje
się, że w świetle przytoczonych słów,
Internet spełnia drugą definicję wiedzy.
Należy pamiętać, że dzięki zasobom Internetu, możliwy jest dostęp do dóbr
kultury i nauki na całym świecie. W sieci
można znaleźć kopie wielu prac naukowych, książek, nagrań muzycznych czy
filmów.
Tak, więc Internet i inne media elektroniczne wprowadziły naszą cywilizację w nową epokę, nowy etap rozwoju,
w którym podstawowym towarem jest
produkt cyfrowy, czyli informacja, a cechami nowej rzeczywistości są dostęp

12

Por. http://www.tuo.agh.edu.pl/Aksjol_Int_AGH_JMorbitzer.pdf
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J. Morbitzer: Mity edukacji wspieranej komputerowo (czyli 17 grzechów edukacji wspieranej kompute-

rowo). 12. Ogólnopolskie Sympozjum „Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym”. Kraków.
14

P.F. Drucker: Społeczeństwo postkapitalistyczne. Warszawa 1999.
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Mały Słownik Języka Polskiego. Warszawa 1993.
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do informacji i usług, możliwość interakcji i swobodnego operowania danymi,
w szczególności prowadzenia rozmaitych operacji na odległość w dowolnej
chwili i z dowolnego punktu na Ziemi.
Zdobywanie informacji do momentu
upowszechnienia się Internetu sprowadzało się do zapoznania się z publikacjami tradycyjnymi oraz przekazów ustnych. Te opcje w poważny sposób ograniczają możliwości poszerzania wiedzy.
Zasoby sieci nie tylko w sposób znaczny
ułatwiają zdobycie konkretnej publikacji
z księgozbiorów największych bibliotek
na całym świecie, lecz również poprzez
usługę WWW pozwalają na poszerzanie
wiedzy o tematy poruszane w literaturze. Oprócz wymienionych udogodnień
Internet pozwala na otrzymanie odpowiedzi na konkretne zapytania, gdy potencjalnemu użytkownikowi potrzebny
jest fragment wiedzy niewymagający zagłębiania się w dany temat. Do tego typu
działań jesteśmy niejednokrotnie mobilizowani, poprzez umieszczone przez
autorów zachęty w postaci tekstu: Jeśli
masz jakieś pytania, to napisz do nas. Zdobywana w ten sposób informacja urasta
do rangi wiedzy, kiedy to dyskusja w sieci toczy się on line, niczym konwersacja
ucznia z mistrzem.
nternet staje się ostatnio podstawowym źródłem informacji dla coraz większej liczby osób. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że ludzie rezygnują z tradycyjnych nośników takich jak telewizja,
prasa czy radio. Internet wydaje się im
oferować te trzy rzeczy w jednym. Jako
źródło informacji Internet ma dużo zalet,
ale również kilka wad. Po stronie zalet
należy na pewno wymienić takie rzeczy
jak wolność wyszukiwania informacji
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i dostęp do szerokiego spektrum źródeł.
Jest to rzeczywiście bardzo duża zaleta
Internetu. Nie jesteśmy w nim skazani
na tylko jedną perspektywę i może bez
problemu wyszukać inne źródła informacji, które pokazują nam pewne kwestie
w innym świetle i pomagają je lepiej zrozumieć. Dodatkową zaletą Internetu jest
to, że jest on łatwo dostępny i wydaje
się, że idealnie się realizuje we współczesnym świecie, którego podstawową zasadą jest szybkość i prędkość działania.
Szeroki dostęp do portali, możliwość wybierania informacji, przebierania w ofercie różnych autorów powodują, że nasze
możliwości w Internecie wydają się być
nieograniczone..
Internet, który jest dziś fenomenem
cywilizacji, ale także technologią definicyjną cywilizacji współczesnej. Do jego
konstytutywnych cech zaliczyć należy
to, że jest natychmiastowy, bezpośredni, ma światowy zasięg, jest zdecentralizowany, interaktywny, nieskończenie
rozszerzalny co do treści i oddźwięku,
łatwo dostosowujący się i adaptujący
w znacznym stopniu. Jest egalitarny,
to znaczy . każdy mający odpowiedni sprzęt i umiarkowane umiejętności
techniczne może być aktywnie obecny w cyberprzestrzeni, ogłaszać swoje
przesłanie światu i domagać się uwagi.
Pozwala jednostkom bawić się anonimowością, odgrywać różne role i fantazjować, a także wchodzić we wspólnotę z innymi i dzielić się z nimi. Zgodnie
z gustami użytkowników, pozwala zarówno na aktywny udział, jak i bycie
biernie wchłanianym przez .pozbawiony
zewnętrznych odniesień świat, poddając
się bodźcom o niemal narkotycznym oddziaływaniu. Może być wykorzystany do
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przełamania izolacji jednostek i grup lub
do ich pogłębienia16.
Proces komunikowania się z wykorzystaniem takich narzędzi informatyki
jest odmienny od procesu tradycyjnej
komunikacji między ludźmi. Szczególnie ważne jest to, że komunikujący się
ludzie mogą być rozproszeni, nie muszą
się ani widzieć, ani też znać. Internetowe spotkanie nie jest spotkaniem osób,
ma charakter spotkania specyficznego.
Realizowane jest w cyberprzestrzeni,
w przestrzeni wirtualnej. To prowadzi
do różnorodnych konsekwencji17.
Internet a edukacja szkolna
Podstawowym zadaniem szkoły jest
przygotowanie do życia i funkcjonowania w określonych, przyszłych warunkach. Warunki zaś podyktowane są
przez tworzące się na naszych oczach
społeczeństwo informacyjne. Nie dziwi, zatem fakt, iż szkoła bez pracowni
i Internetu uważana jest dziś za nienowoczesną i niezdolną do właściwego
przygotowania swoich uczniów do dalszego kształcenia lub pracy zawodowej.
Internet, jako środek dydaktyczny, jest
definiowany przez Wincentego Okonia
jako przedmiot umożliwiający usprawnianie procesu nauczania - uczenia się
i uzyskiwania optymalnych osiągnięć
szkolnych18. W związku z tym powinien znaleźć swoje miejsce w programach poszczególnych przedmiotów
szkolnych nie tylko informatycznych,
rozkładach materiałów, podręcznikach
i scenariuszach.
16

Według W. Nowakowskiego19, spośród
wszystkich elementów technologii informacyjnych, to właśnie globalna sieć
stwarza największe możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, poprzez
stwarzanie możliwości komunikacji
pomiędzy różnymi ośrodkami w kraju
i na świecie, dając przy tym możliwość
do poznawania technik informacyjnych
oraz przełamywania barier i poszerzania swoich kontaktów i doświadczeń.
Czy jednak znajdująca się w trudnej
sytuacji finansowej polska szkoła jest
w stanie sprostać tak określonym wymaganiom szkoły nowoczesnej? W świetle
wcześniejszych rozważań, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
powszechną dostępność do Internetu,
wydaje się być fikcją. Wspomniany W.
Nowakowski pisze, że podejście do zagadnienia technologii informacyjnych
w polskiej szkole wykazuje bardzo duże
dysproporcje w stosunku do szkoły europejskiej. Wystarczy przytoczyć dane
dotyczące informatycznego przygotowania nauczycieli w polskich szkołach,
w których pracuje zbyt mało specjalistów w tym zakresie. Oto one: w Polsce
w 2002 roku na ok. 500 tysięcy nauczycieli formalne kwalifikacje do nauczania informatyki miało około 13 tysięcy,
co stanowi zaledwie 2,6% ogółu20. Jest
to zatrważająco mała liczba, nawet, jeśli założymy znaczną poprawę sytuacji
w tej dziedzinie.
Podsumowując, zdajemy sobie sprawę z przeogromnej roli, jaką odgrywa
Internet w kształceniu indywidualnym

Dydaktyka informatyki, Problemy metodyki, W. Furmanek, Niektóre etyczne wymiary technologii

informacyjnych, w tym Internetu, s.170-171.
17

Tamże, s.171.

18

W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1998

19

W. Nowakowski: Wirtualny belfer. „PcKurier” 1999, nr 11

20

J. Morbitzer, op. cit.

163

ARTICLES
oraz doceniamy jego zalety przy wspomaganiu edukacji szkolnej, jednak istotą
dobrej szkoły jest bezpośredni dialog nauczyciela z uczniem i tylko taka relacja
może zapewnić całościowe kształcenie.
Ostatnie dziesięciolecie przyniosło
wzrost zainteresowania Internetem,
oraz jego rolą. Zaczęto dostrzegać, że
sieć wywierać może dwojaki wpływ na
ludzi: pozytywny i negatywny. Wynikiem owej konstatacji jest nowe spojrzenie na miejsce Internetu w życiu
człowieka.
Szkoła mająca na celu kształtowanie
człowieka i przygotowanie go do aktywnego życia społecznego, musi ukazywać uczniom różnego rodzaju formy
aktywności społecznej od funkcjonowania na łonie rodziny, do działania na
szerszej niwie społecznej. O ile w gronie rodzinnym i najbliższych przyjaciół
istnieją relacje bezpośrednie, o tyle na
tle większych grup społecznych, coraz
większą rolę odgrywają media, w tym
także Internet.
Związek Internetu z edukacją wydaje
się być bardzo naturalny. Internet jest
bowiem medium informacyjnym, proces
dydaktyczny zaś może być postrzegany
m.in. jako proces informacyjny. Jako medium informacyjne Internet dostarcza
informacji. Tymczasem celem procesu
dydaktycznego jest wyposażenie uczących się osób nie tylko w pewien zasób
wiedzy lecz także wychowywanie ich
zgodnie z przyjętymi ideałami, poprzez
kształtowanie wartości uniwersalnych,
ogniskujących się wokół transcendentalnej triady: prawdy, dobra i piękna.
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Streszczenie
Świat przełomu wieków i „społeczeństwa informacyjnego” oraz wymaga od
edukacji orientowania się na problemy teraźniejszości, a przede wszystkim przyszłości - jej świata wartości,
wyborów oraz decyzji jednostkowych
i wspólnotowych.
Edukacja powinna ułatwiać ludziom
postrzeganie rzeczywistości jako zespołu wartości, które trzeba umiejętnie
poznawać oraz dokonywać ich mądrego
przewartościowywania i przyjmowania, aby mogły być przydatne do kształtowania rzeczywistości i ich samych.
Oprócz wiedzy i wyobraźni w edukacji trzeba także natchnienia i chęci
poszukiwań, stawiania pytań i formułowania problemów, a także kształtowania umiejętności ich rozwiązywania.
SUMMARY
World turn of the century and the “information society” and requires education orientation on the problems of the
present and especially the future - the
world of values, choices and decisions
of individual and community.
Education should help people perception of reality as a set of values that
need to skillfully explore and make
them wise revalorization and acceptance in order to be useful for shaping
reality and themselves.
In addition to knowledge and imagination in education also need inspiration
and desire to research, ask questions
and formulate problems, as well as the
development of skills to solve them.

GŁOS OJCÓW KOŚCIOŁA
Dialog z Żydem
Tryfonem (44-53)

`

Z c yklu : O j c o w i e K o ś c i o ł a
Św. Justyn przyszedł na świat ok. 100 r. w rzymskiej rodzinie arystokratycznej w mieście Flavia Neapolis
w Samarii, na terenie Palestyny. Justyn zdobył w rodzinnym mieście wszechstronne wykształcenie i już
jako młody człowiek znany był z poszukiwania prawdy, szukał Boga, nurtowały go także ogólnoludzkie
problemy. Dlatego też poznał i przebadał dogłębnie filozoficzne systemy: Platona, Arystotelesa, Pitagorasa,
Epikura i modnych wówczas stoików. Interesowała go religia żydowska, ale też i chrześcijaństwo. Studiował
Pismo Święte, spotykał się z wyznawcami mozaizmu, ale też i chrześcijaństwa, poznawał obyczaje wyznawców obu religii. Doszedł do wniosku, że prawdę, a więc i Boga znajdzie w chrześcijaństwie. W wieku 33
lat przyjął chrzest w Efezie (dzisiejsza Turcja). Był już znany jako filozof, cieszył się wśród ludzi autorytetem
moralnym i naukowym. Wokół Justyna gromadzili się liczni uczniowie, z którymi prowadził dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne, religijne. Sam był przekonany, że tylko w chrześcijaństwie istnieje pełna prawda
i do tego chciał przekonać swoich uczniów, a także filozofów pogańskich i uczonych żydowskich. W Efezie
spotykał się wielokrotnie w roku 135 ze znanym w tym mieście rabinem Tryfonem, prowadząc z nim dysputy. W ich wyniku powstał Dialog z Żydem Tryfonem, w którym wykazał, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, bowiem na Jego osobie spełniły się proroctwa Starego Testamentu. Justyn przewędrował przez wiele krajów, głosząc wszędzie prawdę o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu. Czynił to, posługując się
ówczesną filozofią. Dotarł wreszcie do Rzymu (w czasach cesarza Antonina Piusa 138-161), gdzie założył
bezpłatną prywatną szkołę. Wśród jego uczniów był miedzy innymi Tacjan, późniejszy apologeta. Justyn
jako obywatel rzymski został ścięty mieczem w Rzymie ok. roku 165. Wraz z nim zginęli jego uczniowie.

Żydzi na próżno obiecują sobie
zbawienie, gdyż nie ma go poza
Chrystusem.
44. „W tej samej mierze bowiem, w jakiej wy jesteście strapieni, ja pod każdym
względem okażę się niewinny, skoro staram się usilnie przekonać was za pomocą
kolejnych dowodów. Ale jeśli wy pozostajecie zatwardziali w swych sercach albo
brak wam stanowczości przy podejmowaniu decyzji co do śmierci, która jest
udziałem chrześcijan i jesteście niechętni
by pogodzić się z prawdą, to sami okażecie się sprawcami spotykającego was zła.
A oszukujecie samych siebie, kiedy łudzicie się, że będąc nasieniem Abrahama według ciała, staniecie się też w pełni dziedzicami dóbr, których nadanie Bóg zapowiedział przez Chrystusa. Nikt bowiem,

nawet spośród tych, którzy czegoś oczekiwali ich nie osiągnie, ale tylko ci, którzy
w swojej duszy upodobnili się do wiary
Abrahama i którzy rozeznali wszystkie
tajemnice; gdyż jak mówię, niektóre nakazy zostały na was nałożone ze względu
na uwielbienie należne Bogu i na praktykowanie prawych obyczajów, ale inne
nakazy i praktyki były też ustanowione
ze względu na tajemnicę Chrystusa z powodu zatwardziałości serc waszego ludu.
A że tak właśnie jest, czyni Bóg oczywistym u Ezechiela, kiedy mówi On w tej
sprawie: «Nawet gdyby Noe, Daniel i Hiob
błagali za swych synów i córki, ich prośba nie byłaby wysłuchana». Zaś u Izajasza
o tej samej sprawie mówi On: «Tak mówi
Pan Bóg: A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi,
którzy się zbuntowali przeciwko mnie:
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bo robak ich nie zginie i nie zagaśnie ich
ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej». To właśnie dzieje się z wami,
abyście wykorzenili tę ułudę z waszych
dusz i rychło poznali jaka droga prowadzi do przebaczenia grzechów, a nadzieja
dziedzictwa obiecanych dóbr będzie waszym udziałem. Nie ma jednak innej drogi
niż ta: Stać się uczniem Chrystusa, obmyć
się w zdroju, o którym mówi Izajasz, na
odpuszczenie win i na koniec żyć w wolności od grzechu”.
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Ci, którzy byli prawi, zarówno
przed, jak i po nadaniu Prawa,
zostaną zbawieni w Chrystusie.
45. A Tryfon powiedział: „Jeśli można,
chciałbym przerwać tę kwestię, o której
mówisz, że trzeba ją rozpatrzyć, mam bowiem pytanie, które muszę pilnie zadać.
Czy pozwolisz?” A ja odpowiedziałem:
„Pytaj o cokolwiek chcesz, o wszystko,
co przychodzi ci na myśl, a ja spróbuję
po tych wszystkich pytaniach odpowiedziach zebrać to w całość i dokończyć
naszą rozmowę”. Wtedy on rzekł: „Powiedz mi więc, czy ci, którzy żyli według
Prawa danego przez Mojżesza, po zmartwychwstaniu umarłych będą żyć w ten
sam sposób co Jakub, Henoch i Noe, czy
też nie?” Odpowiedziałem mu: „Kiedy
przytaczałem, mój panie, te słowa, wypowiedziane przez Ezechiela: «Nawet gdyby
Noe i Daniel, i Jakub błagali za swych synów i córki, ich prośba nie zostałaby wysłuchana», znaczyło to, że każdy będzie
zbawiony dzięki swej własnej prawości,
i powiedziałem też, że ci, którzy kierowali się w swym życiu Prawem Mojżesza,
podobnie będą zbawieni. Bowiem to, co
w Prawie Mojżesza jest z natury dobre
i pobożne, i prawe, a zostało nakazane
aby wypełniali to ci, którzy go słuchają,

jak i to, co zostało ustanowione do wypełnienia z powodu zatwardziałości ludzkich
serc; podobnie zostało spisane, jak też
i spełnione przez tych, którzy podlegali
Prawu. Skoro ci, którzy czynili to, co jest
powszechnym, naturalnym i wiecznym
dobrem spodobali się Bogu, to będą oni też
zbawieni przez Chrystusa podczas zmartwychwstania z prawymi ludźmi, którzy
byli przed nimi, mianowicie z Noem,
Henochem i Jakubem, i kimkolwiek jeszcze, kto kiedyś poznał tegoż Chrystusa,
Syna Bożego, który jest wcześniejszy niż
gwiazda zaranna i księżyc, a zgodził się
przyjąć ciało i narodził się z Dziewicy
z rodu Dawida po to, by przez Jego przyjście wąż, od którego grzech wziął początek wraz z podobnymi mu aniołami mogli
zostać unicestwieni, zaś śmierć by została pokonana i znalazła swój kres w drugim przyjściu tego samego Chrystusa dla
tych, którzy wierzą w Niego i żyją godnie;
by już nigdy nie istniała. Wtedy niektórzy
zostaną zesłani na wieczną karę i skazani
na potępienie w ogniu; inni zaś żyć będą
wolni od cierpienia, od zepsucia i smutku
w nieśmiertelności”.
Czy człowiek, który obecnie
przestrzega Prawa Mojżeszowego
może być zbawiony?
46. „A jeśli niektórzy również teraz
będą chcieli przestrzegać zwyczajów
przekazanych przez Mojżesza i w dodatku uwierzą w tego Jezusa, który został
ukrzyżowany, uznając w Nim Mesjasza
Bożego, i w to, że powierzono Mu ostateczny sąd nad wszystkimi i że do Niego
należy wieczne królestwo, czy tacy też
będą zbawieni?” – zapytał on mnie. A ja
odpowiedziałem: „Rozważmy więc wspólnie, czy może ktoś obecnie przestrzegać
wszystkich zwyczajów Mojżeszowych?”
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On zaś odpowiedział: „Nie. Wiemy przecież, że jak powiedziałeś, nie można byle
gdzie ofiarować baranka paschalnego,
ani składać ofiary z kozłów, przepisanej
w związku z postem, czy krótko mówiąc,
składać wszelkich innych ofiar”. A ja rzekłem: „Wymień mi więc sam, proszę, jakieś rzeczy, których można przestrzegać,
chcesz się przecież przekonać, że człowiek może być pewny zbawienia mimo,
że nie zachowuje albo nie wypełnia odwiecznych nakazów”. Wtedy on odpowiedział: „Zachowywanie szabatu, przyjęcie obrzezania, przestrzeganie miesięcy
i obmycia, jeśli dotknęło się czegoś zakazanego przez Mojżesza albo po współżyciu płciowym”. Ja zaś powiedziałem:
„Czy sądzisz, że Abraham, Izaak, Jakub,
Noe i Hiob, i cała reszta przed nimi i po
nich, równie prawych wraz z Sarą, żoną
Abrahama, Rebeką, żoną Izaaka, Rachelą,
żoną Jakuba i Leą, i wszystkimi pozostałymi, aż po matkę Mojżesza, wierną służebnicę, którzy nie przestrzegali niczego
z tych nakazów, będą zbawieni?” A Tryfon odpowiedział: „A czyż Abraham i jego
potomkowie nie byli obrzezani?” Ja zaś
powiedziałem: „Wiem, że Abraham i jego
potomkowie byli obrzezani. A w jakim
celu zostało im nakazane obrzezanie, tę
sprawę omówiłem już szczegółowo wcześniej; ale jeśli to, co już powiedziano cię
nie zadawala, pozwolę sobie jeszcze do
tej sprawy wrócić. Jesteś jednak już przynajmniej świadom, że aż do Mojżesza,
nikt spośród ludzi prawych faktycznie
nie przestrzegał żadnego z tych wszystkich obrzędów, o których mówimy, ani
nie otrzymał żadnego przykazania by je
wypełniać, za wyjątkiem tego o obrzezaniu, które swój początek bierze od Abrahama”. A on odpowiedział: „Wiemy o tym
i wierzymy, że zostali oni zbawieni”. Ja

wtedy odpowiedziałem: „Uświadamiasz
sobie, że Bóg wydał wam przez Mojżesza
te nakazy ze względu na zatwardziałość
serc waszego ludu po to, aby tak wielkie
jego mnóstwo mogło nieustannie pamiętać o Bogu i mieć Go przed swymi oczyma
w każdym działaniu, by nigdy nie postępowali oni niesprawiedliwie ani bezbożnie. Nakazał On wam przecież abyście obwiązywali się purpurowym sznurkiem po
to, byście nie zapominali o Bogu i że nakazał On wam nosić filakterie, czyli fragmenty Pisma, które również my uważamy
za święte, wypisane na bardzo cienkim
pergaminie; i za pomocą tych środków
pobudzał was, byście nieustannie pamiętali o Bogu, mając jednak jednocześnie na
uwadze to, że w waszych sercach brakuje
nawet nikłej pamięci o oddawaniu Bogu
czci. A jeszcze mimo to nie oddaliliście się
od bałwochwalstwa: w czasach bowiem
Eliasza, kiedy Bóg wymienił liczbę tych,
którzy nie zgięli swych kolan przed Baalem, powiedział On, że liczba ta wynosi siedem tysięcy; zaś u Izajasza karci On
was za składanie Bożkom ofiar z waszych
dzieci. My jednakże, ponieważ odmawiamy składania ofiar tym, którym od dawna
zwykliśmy ofiary składać, jesteśmy poddawani najwyższym karom i radujemy
się ponosząc śmierć, gdyż wierzymy, że
Bóg wskrzesi nas przez swego Chrystusa
i uczyni nas niezniszczalnymi, wolnymi
od cierpień i nieśmiertelnymi, wiemy też,
że nakazy nałożone na was z powodu zatwardziałości waszych serc, w niczym nie
przyczyniają się do osiągnięcia prawości
i pobożności”.
Chrześcijanie, którzy zachowują
Prawo.
47. A Tryfon znów zapytał: „Ale jeśli
ktoś wiedząc, że tak właśnie jest, po uzna-
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niu w tym człowieku Chrystusa, uwierzy
Mu i słucha, chce jednak przestrzegać
tych zwyczajów; czy taki będzie zbawiony?” Odpowiedziałem: „Moim zdaniem,
Tryfonie, taki zostanie zbawiony, pod warunkiem, że nie będzie on usiłował przekonywać do tego innych ludzi, to znaczy
tych pogan, którzy przez Chrystusa zostali obrzezani od błędów i sam dla siebie będzie przestrzegał tych rzeczy, nie
mówiąc im, że nie będą zbawieni, jeśli
również nie będą ich zachowywać. Tak ty
właśnie uczyniłeś na początku rozmowy,
kiedy oświadczyłeś, że ja nie będę zbawiony, bo nie przestrzegam tych obyczajów”. Wtedy on odpowiedział: „Dlaczego
więc powiedziałeś: «Moim zdaniem taki
będzie zbawiony». Czy są też tacy, którzy
twierdzą, że taki zbawiony nie będzie?”
„Są tacy ludzie, Tryfonie – odpowiedziałem – i wolą oni nie utrzymywać żadnych
kontaktów, ani nawet udzielać gościny
tego typu osobom, ale ja się z nimi nie
zgadzam. Jeśli jednak ktoś z powodu słabości umysłu pragnie przestrzegać tych
zwyczajów przekazanych przez Mojżesza,
w których upatruje źródła swej prawości,
a o których my sądzimy, że zostały nadane ze względu na zatwardziałość ludzkich
serc, jednak swą nadzieję pokłada wciąż
w Chrystusie i w wypełnianiu odwiecznych i naturalnych dzieł prawości i pobożności, a w dodatku chce żyć wraz z Chrześcijanami i wierzącymi, jak to wcześniej
powiedziałem, nie nakłaniając ich do
obrzezania się podobnie jak on, ani do
przestrzegania szabatów, czy obchodzenia jakichś innych uroczystości, w takim
wypadku sądzę, że powinniśmy takiego
przyłączyć do siebie i zjednoczyć się z nim
we wszystkim, tak jak z krewnym i bratem. Ale jeśli, Tryfonie – ciągnąłem dalej –
niektórzy z waszego rodu, którzy mówią,

że wierzą w tego Chrystusa, przymuszają
pogan, również wierzących w Chrystusa,
do życia zgodnego ze wszystkimi prawami nadanymi przez Mojżesza, albo nie
chcą się z nimi we wszystkim zjednoczyć,
takich ja również w podobny sposób nie
uznaję. Ale wierzę, że nawet ci, którzy
zostali przez nich przekonani do zachowywania wszelkich zwyczajów Prawa,
a wciąż wyznają Boga w Chrystusie, też
z pewnością zostaną zbawieni. Jestem
natomiast przekonany, że ktoś, kto uznał,
że ten Człowiek jest Chrystusem, a potem
dla jakiejś przyczyny powrócił do zwyczajów Prawa i zaprzeczył, że ten Człowiek
jest Chrystusem, a przed śmiercią tego nie
żałował, taki w żadnym razie zbawiony
nie będzie. Co więcej, jestem też przekonany, że ci z rodu Abrahama, którzy żyją
zgodnie z Prawem, ale w tegoż Chrystusa
przed śmiercią nie uwierzą, również nie
będą zbawieni; a już szczególnie ci, którzy przeklinali i przeklinają prawdziwego
Chrystusa w synagogach, a z Nim wszystko, dzięki czemu mogliby oni osiągnąć
zbawienie i uniknąć kary ognia. Bowiem
dobroć i miłosierdzie Boga i Jego niezmierna hojność zachowuje człowieka prawego
i wolnego od grzechu, który, jak to mówi
Ezechiel, żałuje swych grzechów, osądza
zaś człowieka grzesznego, niesprawiedliwego i bezbożnego, który błądzi z dala
od prawości i pobożności, a skłania się
ku bezprawiu i bezbożności. Dlatego też
nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział: «Zabiorę was spośród wszelkich spraw i ze
wszystkiego będę was sądził»”.
Zanim będzie mowa o Bóstwie
Chrystusa, Tryfon chce dowodów
na to, że jest On Mesjaszem.
48. A Tryfon powiedział: „Usłyszeliśmy
już co myślisz o tych sprawach. Podejmij
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teraz temat, który przerwałeś i doprowadź go do końca. Niektóre bowiem sprawy wydają mi się paradoksalne i zupełnie
niemożliwe do udowodnienia. Kiedy bowiem mówisz, że ten Chrystusa istniał
jako Bóg przed wiekami, by potem uniżyć się, narodzić i stać się człowiekiem,
i w dodatku, że nie jest On człowiekiem
z człowieka, to takie twierdzenia wydają
mi się nie tylko paradoksalne, ale wręcz
głupie”. Odpowiedziałem mu na to:
„Wiem, że to stwierdzenie wydaje się paradoksalne, zwłaszcza dla tych z waszego
ludu, którzy zawsze są niechętni w rozumieniu czy wypełnianiu woli Bożej, a tacy
są właśnie waszymi nauczycielami, jak
to sam Bóg powiada. Otóż z pewnością,
Tryfonie – ciągnąłem dalej – mam niezawodny dowód, że ten Człowiek jest Mesjaszem Bożym, nawet gdybym nie umiał
udowodnić, że istniał On dawniej jako
Syn Stwórcy wszystkiego, będąc Bogiem
i że narodził się jako Człowiek z Dziewicy.
Ale skoro udowodniłem z całą pewnością,
że ten Człowiek jest Mesjaszem Bożym,
kimkolwiek by był, nawet gdybym nie
udowodnił, że istniał On wcześniej i uniżył się, by narodzić się jako Człowiek, podobny do nas w cierpieniu, mający ciało,
zgodnie z wolą Ojca, jedynie w tej ostatniej sprawie można by zarzucić mi, że się
pomyliłem, ale nie można zaprzeczyć, że
jest On Chrystusem, choćby zdawało się,
że narodził się On jako człowiek z człowieka i nie udowodniono by nic ponad
to, że został On wybrany na Mesjasza.
Są bowiem też tacy, moi przyjaciele – powiedziałem – z naszego pokolenia, którzy
twierdzą, że jest On Chrystusem, sądząc
jednocześnie, że jest On człowiekiem z ludzi, z czym ja się nie zgadzam i się nie
zgodzę, a również większość tych, którzy
podzielają moje poglądy, powiedziałaby

to samo; przecież zostaliśmy pouczenie
przez samego Chrystusa, by nie pokładać
ufności w ludzkich poglądach, ale w tych,
które zostały ogłoszone przez błogosławionych proroków i tych, których On sam
nas nauczył”.
O tym czy Eliasz już przyszedł, czy nie.
49. A Tryfon powiedział: „Ci, którzy
twierdzą, że był On człowiekiem i został
namaszczony poprzez wybór, i tak stał się
Chrystusem, wydają mi się bardziej wiarygodni niż ty, który masz takie poglądy,
jak mówisz. My wszyscy bowiem oczekujemy, że Mesjasz będzie człowiekiem
zrodzonym z ludzi, a Eliasz, gdy przybędzie, namaści Go olejem. Natomiast jeśli
ten Człowiek okazuje się być Chrystusem,
musi być On znany jako człowiek zrodzony z ludzi, tyle, że z faktu, iż Eliasz jeszcze
nie przyszedł wnioskuję, że ten Człowiek
Nim nie jest”. Wtedy ja się go zapytałem:
„Czyż pismo w Księdze Zachariasza nie
mówi, że Eliasz przybędzie przed wielkim
i straszliwym Dniem Pańskim?” A on odpowiedział: „Dokładnie”. „Skoro więc Pismo nakazuje ci zgodzić się co do dwóch
przyjść Chrystusa, o których przepowiedziano, że w pierwszym ukaże się On
w cierpieniu, pohańbieniu i bez wdzięku; ale w drugim przybędzie chwalebny
i jako Sędzia wszystkich, jak to zostało
ukazane w licznych, przytaczanych wcześniej cytatach, czyż nie należy sądzić, że
Słowo Boże zapowiada, iż Eliasz w swoim
przybyciu poprzedzać będzie ten wielki
i straszliwy dzień, czyli Jego powtórne
przyjście?” „Oczywiście” – odpowiedział
on. „A zgodnie z tym, nasz Pan w swoim
nauczaniu – ciągnąłem dalej – ogłosił,
że w rzeczywistości ta rzecz miała już
miejsce, mówiąc że Eliasz też już przyszedł. A my wierzymy, że będzie to mia-
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ło miejsce kiedy nasz Pan Jezus Chrystus
przyjdzie z nieba w chwale; którego to
pierwsze objawienie nastąpiło, gdy Duch
Boży, który był w Eliaszu poprzedził Go
jako herold w osobie Jana, proroka spośród waszego narodu, po którym to już
żaden prorok wśród was się nie pojawił.
Przebywając nad rzeką Jordan wołał on:
«Ja chrzczę was wodą dla nawrócenia;
ale nadchodzi Ten, który jest mocniejszy
ode mnie, któremu ja nie jestem godzien
nosić sandałów; On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem: ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym». I tego to prawdziwego proroka wasz król Herod zamknął w więzieniu; a kiedy obchodzone
były jego urodziny, siostrzenica tegoż Heroda tak mu się spodobała podczas tańca,
że obiecał dać jej cokolwiek, czego sobie
zażyczy. Wtedy matka dziewczyny namówiła ją, by poprosiła o głowę Jana, który
był w więzieniu, a gdy o to poprosiła, Herod posłał kata i nakazał przynieść głowę
Jana na misie. Dlatego też nasz Chrystus,
kiedy był na ziemi, powiedział do tych,
którzy twierdzili, że Eliasz musi przyjść
przed Mesjaszem: «Eliasz przyjdzie i odnowi wszystko, a ja wam mówię, że
Eliasz już przyszedł, a oni go nie poznali
i zrobili z nim to, co chcieli». A jest też
napisane: «Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił on im o Janie Chrzcicielu»”.
A Tryfon odpowiedział: „Ta wypowiedź
też wydaje mi się paradoksalna, mianowicie to, że proroczy Duch Boży, który był
w Eliaszu, był również w Janie”. Na to ja
odrzekłem: „Czy nie sądzisz, że to samo
zdarzyło się w przypadku Jozuego, syna
Nuna, który przejął władzę nad ludem po
Mojżeszu, kiedy Mojżesz otrzymał nakaz
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położenia rąk na Jozuego i Bóg powiedział do niego: «Wezmę z ducha, który
jest w tobie i przekażę go jemu»?” A on
powiedział: „Oczywiście”. „Tak więc – powiedziałem – dopóki Mojżesz przebywał
jeszcze wśród ludzi, Bóg wziął z ducha,
który był w Mojżeszu i przekazał go Jozuemu; podobnie w ten sam sposób Bóg
mógł sprawić, by duch Eliasza przeszedł
na Jana, a to dlatego, by tak jak Chrystus
w swoim pierwszym przyjściu objawił się
uniżony, tak też duch w swym pierwszym
przyjściu, kiedy wciąż czysty przebywał
w Eliaszu, podobnie jak potem było to
z Chrystusem, mógł być postrzegany jako
pozbawiony chwały. Pan bowiem powiedział, że to On będzie prowadził wojnę
z Amalekitami, swą ręką wyciągniętą
z ukrycia; a nie zaprzeczysz, że Amalekici zostali pokonani. Gdyby jednak nawet
było to powiedziane tylko odnośnie do
chwalebnego przyjścia Chrystusa, o wojnie, która będzie prowadzona przeciwko
Amalekitom, jakże wspaniałe będzie wypełnienie Pisma, które powiada: «Bóg poprowadzi wojnę przeciwko Amalekitom,
ręką wyciągniętą z ukrycia!» Zauważ, że
moc Boża była ukryta w ukrzyżowanym
Chrystusie, przed którym drżą demony
wraz ze wszystkimi księstwami i potęgami ziemi.
Izajasz zaświadcza, że Jan poprzedzi
Chrystusa.
50. A Tryfon powiedział: „Wydaje mi
się, że usiłujesz uniknąć poważnego sporu z wieloma osobami na temat tych kwestii, które badaliśmy, i to dlatego na każde
kierowane do ciebie pytanie natychmiast
znajdujesz zgrabną odpowiedź. Odpowiedz mi więc najpierw, jak możesz wykazać, że istnieje inny Bóg oprócz stwór-
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cy wszystkiego; a wtedy dalej będziesz
mógł udowadniać, że On się uniżył aby
narodzić się z Dziewicy”. Odpowiedziałem: „Pozwól mi najpierw zacytować
pewne fragmenty z proroctwa Izajasza,
które odnoszą się do roli zwiastuna, wypełnionej przez Jana Chrzciciela, proroka,
który wystąpił przed naszym Panem, Jezusem Chrystusem”. „Zgadzam się na to”
– powiedział on. Wtedy ja powiedziałem:
„Izajasz w ten sposób zapowiedział dzieło Jana jako zwiastuna: «Ezechiasz rzekł
do Izajasza: <Pomyślne jest słowo Pańskie, któreś wygłosił>. Myślał bowiem:
<Będzie spokój i bezpieczeństwo, przynajmniej za mego życia>». I: «<Pocieszcie, pocieszcie mój lud!> – mówi wasz
Bóg. <Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego, że czas jego służby
się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę
w dwójnasób za wszystkie swe grzechy>.
Głos się rozlega: <Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech
się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą, równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza
niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska
objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy,
bo usta Pana to powiedziały>. Głos się
odzywa: <Wołaj!>. I rzekłem: Co mam
wołać? – <Wszelkie ciało to jakby trawa,
a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny.
Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie
wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą
jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat,
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki>.
Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko
dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny
w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się!

Powiedz miastom judzkim: <Oto wasz
Bóg!> Oto Pan przychodzi z mocą i ramię
Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda
z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta
nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Kto zmierzył wody morskie
swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa?
Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zważył
góry na wadze i pagórki na szalach? Kto
zdołał zbadać ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania? Do kogo On
się zwracał po radę i światło, żeby Go pouczył o ścieżkach Prawa, żeby Go nauczył
wiedzy i wskazał Mu drogę roztropności?
Oto narody są jak kropla wody u wiadra,
uważa się je za pyłek na szali. Oto wyspy
ważą tyle, co ziarnko prochu. I lasów Libanu nie starczy na paliwo ani jego zwierzyny na całopalenie. Niczym są przed
Nim wszystkie narody, znaczą dla Niego
tyle, co nicość i pustka»”.
Dowody na to, że to proroctwo
zostało wypełnione.
51. A kiedy skończyłem, Tryfon powiedział: „wszystkie słowa proroctwa, które
powtarzasz, mój panie, są dwuznaczne
i nie mają żadnej mocy dowodowej dla
tego, co chcesz udowodnić”. Wtedy ja
odpowiedziałem: „Gdyby nie zakończyła
się działalność proroków, których nie ma
już więcej w twoim narodzie, Tryfonie,
po tymże Janie, to jasne, że to, co mówię
w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, mogłoby zostać odebrane jako dwuznaczne.
Ale skoro Jan przybył pierwszy, wzywając
ludzi do nawrócenia, a Chrystus nadszedł,
kiedy Jan już przebywał nad Jordanem,
kładąc kres jego proroctwom i udzielaniu
chrztu oraz sam zaczął nauczać, mówiąc,
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że królestwo niebieskie jest blisko i, że
musi On wiele wycierpieć od uczonych
w Piśmie i faryzeuszy, że będzie ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, znów ukaże się w Jerozolimie
i znów będzie jadł, i pił ze swoimi uczniami, i przepowiedział, że w czasie między
Jego pierwszym a drugim przyjściem, jak
już wcześniej powiedziałem, powstaną
w Jego imieniu fałszywi kapłani i prorocy, co obecnie widzimy, że się dzieje; jak
więc może być dwuznaczne to, o czym
z samych faktów możesz się przekonać?
Ponadto On sam odnosi się do tego faktu,
że w twoim narodzie nie będzie już żadnego proroka i do tego, że ludzie rozpoznają nastanie Nowego Przymierza, które
Bóg wcześniej zapowiedział, ogłaszając,
że nadejdzie Ten, który się objawił, to jest
Jezus Chrystus, mówiący o tym w następujących słowach: «Prawo i prorocy istnieli do Jana Chrzciciela, a od tego czasu
królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je siłą. A jeśli
możecie to zrozumieć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy do
słuchania, niechaj słucha»”.

Jakub zapowiedział podwójne
przyjście Chrystusa.
52. „A to, że przyjście Chrystusa będzie
podwójne, wyprorokował już Patriarcha
Jakub, a także to, że w pierwszym będzie On cierpiał i że po Nim nie będzie
już w waszym narodzie żadnego proroka ani króla – mówiłem dalej – oraz, że
narody, które uwierzą w mękę Chrystusa,
będą oczekiwać Jego ponownego objawienia się. Z tego to powodu Duch Święty wyraził te prawdy w przypowieściach
i niejasno, bowiem – dodałem – tak jest
powiedziane: «Judo, ciebie sławić będą
bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku
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twych wrogów! Synowie twego ojca będą
ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na
zdobyczy rosnąć będziesz, mój synu. Jak
lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy
podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie
zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie
ten, do którego ono należy i zdobędzie
posłuch u narodów. Przywiąże on swego
osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych
latorośli. W winie prać będzie swą odzież
i w krwi winogron swą szatę. Będą mu się
iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe
od mleka». Ponadto, tak jak w twoim narodzie nie brakowało nigdy proroka ani
władcy od chwili gdy się oni pojawili, tak
od momentu, gdy objawił się i cierpiał
tenże Jezus Chrystus, nie będziesz chyba
usiłował bezczelnie utrzymywać, ani próbował dowodzić, że oni istnieli. Zgodzisz
się chyba, że Herod, za którego panowania
On poniósł mękę był Aszkelonitą, jak też
przyznasz, że z twojego narodu był najwyższy kapłan, po to byście mieli kogoś,
kto będzie składał ofiary zgodnie z Prawem Mojżesza i spełniał inne, nakazane
przez Prawo obrzędy, jak też mieliście kolejnych proroków, aż do Jana, nawet wtedy, nawet wtedy, gdy twój naród został
uprowadzony w niewolę do Babilonu,
kiedy wasza ziemia została splądrowana
wskutek wojny, a święte naczynia zagrabione; nigdy nie zabrakło wśród was
proroka, który bywał i panem, i wodzem,
i władcą twojego narodu. Bowiem Duch,
który był w prorokach, namaszczał też
i ustanawiał waszych królów. Ale po objawieniu się i śmierci naszego Jezusa Chrystusa w waszym narodzie, ani nie było,
ani też już nie ma żadnego proroka, ba,
nawet skończyło się panowanie waszych
królów, wasza ziemia została spustoszona i porzucona jak wartownia w winnicy,
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a ta wypowiedź Pisma przez usta Jakuba: «A On będzie pragnieniem narodów»,
oznacza symbolicznie Jego dwa przyjścia
i to, że narody w Niego uwierzą; które to
fakty możesz w całej rozciągłości dostrzec
obecnie. Te bowiem spośród wszystkich
narodów, które są pobożne i prawe dzięki
wierze w Chrystusa, wypatrują Jego przyszłego objawienia się”.

Jakub zapowiedział, że Chrystus będzie jechał na ośle, a Zachariasz to
potwierdza.
53. „A to wyrażenie: «przywiązywać
oślę do winorośli, a źrebię oślicy do pędu
winnego» było wcześniejszą zapowiedzią zarówno dokonanych przez Niego
dzieł podczas Jego pierwszego przyjścia,
jak również tej wiary, którą w Nim będą
pokładać narody. Były one bowiem jak
odwiązane źrebię, które jeszcze nie nosiło jarzma na swym karku, aż przyszedł
Chrystus i posłał swych uczniów, by ich
pouczyli, a oni przyjęli jarzmo Jego słowa
i poddali kark, by znosić wszelkie trudy ze
względu na dobra obiecane przez Niego,
a przez nich oczekiwane. I rzeczywiście
nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy zamierzał
przybyć do Jeruzalem, poprosił swoich
uczniów, by przyprowadzili Mu pewnego osła wraz z jego źrebięciem, który był
przywiązany u wejścia do wsi o nazwie
Betfage; i dosiadłszy go wjechał tak do
Jeruzalem. A ponieważ dokonało się to
przez Niego w taki sposób, jak zapowiadały proroctwa w każdym szczególe, że
wypełni się to w Chrystusie, a wypełnienie to zostało tu rozpoznane, mamy więc
niezbity dowód, że to On był Chrystusem.
I choć wszystko to się zdarzyło i znajduje
potwierdzenie w Piśmie, ty nadal pozostajesz obojętny. Przecież Zachariasz, jeden z
dwunastu proroków też prorokuje, że coś

takiego będzie miało miejsce, w następujących słowach: «Raduj się wielce córko
Syjonu; wznieś okrzyk i wołaj, córko Jeruzalem, oto twój Król przybywa do ciebie sprawiedliwy, przynosząc zbawienie,
łagodny i pokorny, jadąc na oślęciu, źrebięciu oślicy». Otóż tenże Duch proroczy,
jak również Patriarcha Jakub wspomnieli
zarówno o ośle, jak i o źrebięciu, którymi
On się posłużył; a dalej, jak powiedziałem poprzednio, poprosił swych uczniów,
by przyprowadzili obydwa zwierzęta; to
wydarzenie było zapowiedzią, że zarówno wy w synagodze, jak i poganie, uwierzycie w Niego. Bowiem nie przywiązany
źrebak był symbolem pogan, natomiast
ten osiodłany był symbolem waszego
narodu, ponieważ wy posiadacie Prawo,
które zostało na was nałożone przez proroków. Poza tym prorok Zachariasz zapowiedział, że tenże Chrystus zostanie uderzony a Jego uczniowie się rozproszą, co
również miało miejsce. Bowiem po Jego
ukrzyżowaniu, uczniowie, którzy Mu
towarzyszyli, zostali rozproszeni, aż do
Jego zmartwychwstania, kiedy to przekonał On ich, że wszystko to, co Go dotyczy, także to, że będzie cierpiał, zostało
przepowiedziane przez proroków; oni zaś
przekonani w ten sposób poszli na cały
świat i nauczali tych prawd. Wskutek tego
i my jesteśmy mocni w wierze i w tej nauce, gdyż to nasze przekonanie czerpiemy zarówno od proroków, jak i od tych,
których można spotkać na całym świecie,
a którzy są czcicielami Boga w imię tegoż
Jednego ukrzyżowanego. A oto co jeszcze
zostało powiedziane przez Zachariasza:
«Podnieś się, o mieczu, przeciwko mojemu Pasterzowi i przeciwko człowiekowi z
mojego ludu, mówi Pan Zastępów. Uderz
Pasterza, a rozproszą się Jego owce»”.
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Posynodalna adhortacja apostolska
Pastores dabo Vobis
(fragmenty)
B łogos ław iony Jan Pawe ł II
(Łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm.
02 kwietnia 2005 roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku
papież nie Włoch (po raz pierwszy od 456 lat!). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog.
Jako filozof – fenomenolog, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. W 1954 roku po likwidacji Wydziału Teologicznego UJ – rozpoczął wykłady z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym Karol Wojtyła pracował do 1978 r.; był tam m.in. kierownikiem Katedry Etyki.
Jego najważniejsze publikacje to: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i czyn”. Karol Wojtyła
pisał także wiersze i dramaty, m.in. dramat „Brat naszego Boga”.

I. WYMIARY FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ
Formacja ludzka fundamentem całej formacji kapłańskiej
43. „Bez odpowiedniej formacji ludzkiej
cała formacja kapłańska byłaby pozbawiona swego niezbędnego fundamentu”1. To
stwierdzenie Ojców Synodalnych wyraża
nie tylko postulat rozumu, potwierdzony
przez doświadczenie, lecz jest wymogiem,
który znajduje najgłębszą i szczególną
motywację w samej naturze kapłana i jego
posługi. Kapłan, powołany do tego, by być
„żywym obrazem” Jezusa Chrystusa Głowy i Pasterza Kościoła, powinien starać
się odtworzyć w sobie, w miarę możliwości, ludzką doskonałość jaśniejącą w Synu
Bożym, który stał się człowiekiem, ujawniającą się szczególnie wyraziście w Jego
postawie wobec innych, tak jak ukazują
to Ewangeliści. Posługa kapłana polega na
głoszeniu słowa, sprawowaniu sakramentów, prowadzeniu w miłości wspólnoty
chrześcijańskiej „w imieniu i zastępstwie
Chrystusa”, w tym wszystkim jednak musi
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on zwracać się zawsze i tylko do konkretnych ludzi: „Każdy (...) arcykapłan z ludzi
brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1).
Stąd też formacja ludzka kapłana okazuje
się szczególnie ważna ze względu na tych,
do których skierowana jest jego misja.
Właśnie po to, żeby jego posługa była po
ludzku jak najbardziej wiarygodna i łatwa
do przyjęcia, kapłan winien kształtować
swą ludzką osobowość w taki sposób, by
stawać się dla innych pomostem, a nie
przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem
Chrystusem Odkupicielem człowieka. Konieczne jest, by kapłan, biorąc przykład
z Jezusa, który „wiedział, co w człowieku
się kryje” (J 2, 25; por. 8, 3-11), umiał poznawać do głębi wnętrze człowieka, odgadywać trudności i problemy, ułatwiać spotkanie i dialog, zdobywać zaufanie i nawiązywać współpracę, wyrażać spokojne
i zrównoważone sądy.
Nie tylko więc dla osiągnięcia właściwej
i koniecznej dojrzałości oraz realizacji sa-
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mego siebie, lecz również ze względu na
podejmowaną posługę przyszli kapłani
powinni rozwijać w sobie zespół ludzkich
cech, bez których nie można kształtować
osobowości zrównoważonych, silnych
i wolnych, zdolnych dźwigać ciężary
duszpasterskiej odpowiedzialności. Potrzebne więc jest wychowanie do umiłowania prawdy, do prawości i rzetelności,
do szacunku wobec każdej osoby, do poczucia sprawiedliwości, do wierności danemu słowu, do prawdziwego współczucia, do konsekwentnego postępowania,
a zwłaszcza do zrównoważonego sądu
i zachowania2. Prosty, a zarazem wymagający program takiej formacji osobowości przedstawia apostoł Paweł w Liście do
Filipian: „Wszystko, co jest prawdziwe,
co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co
miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest
jakąś cnotą i czynem chwalebnym — to
miejcie na myśli” (Flp 4, 8). Warto zauważyć, że Paweł ukazuje wiernym samego
siebie jako wzór tych właśnie głęboko
ludzkich cech: „Czyńcie — dodaje — to,
czego się nauczyliście, co przejęliście, co
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie”
(Flp 4, 9).
Szczególnie ważna jest zdolność do
utrzymywania więzi z innymi, cecha naprawdę fundamentalna u kogoś, kto jest
powołany, by ponosić odpowiedzialność
za wspólnotę i być „człowiekiem jedności”. Dlatego kapłan nie może być arogancki ani kłótliwy, lecz uprzejmy, gościnny, szczery w słowach i w intencjach3,
roztropny i dyskretny, wielkoduszny
i gotowy do służby, zdolny utrzymywać

otwarte i braterskie kontakty z innymi
i nawiązywać je ze wszystkimi, zawsze
gotów zrozumieć, przebaczyć i pocieszyć
(por. 1 Tm 3, 1-5; Tt 1, 7-9). Ludzie współcześni, często skazani na życie w tłumie,
a jednocześnie na samotność, zwłaszcza
w wielkich aglomeracjach miejskich, stają się coraz bardziej wrażliwi na wartość
wspólnoty. Jest ona dziś jednym z najbardziej wymownych znaków i jedną z najbardziej skutecznych metod głoszenia
ewangelicznego orędzia.
W takim kontekście dokonuje się doniosły i decydujący proces kształtowania
u kandydata do kapłaństwa dojrzałości
uczuciowej, będącej wynikiem wychowania do prawdziwej i odpowiedzialnej
miłości.
44. Warunkiem dojrzewania uczuciowego jest świadomość, że centralne miejsce
w ludzkim życiu zajmuje miłość. W rzeczywistości bowiem, jak napisałem w Encyklice Redemptor hominis, „człowiek nie
może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje
dla siebie istotą niezrozumiałą i jego życie
jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi
mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej
żywego uczestnictwa4”.
Mowa tu o miłości, która ogarnia całą
osobę, we wszystkich jej wymiarach i sferach: fizycznej, psychicznej i duchowej,
i która znajduje wyraz w „oblubieńczym
sensie” ludzkiego ciała, dzięki któremu
osoba ofiarowuje samą siebie drugiej osobie i ją przyjmuje. Do zrozumienia i do
urzeczywistnienia tej „prawdy” o ludz-

1

Propositio 21.

2

Por. Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 11; Dekr. o posłudze i życiu kapłanów Presbyte-

rorum ordinis, 3; KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 stycznia 1970 r.), 51: m. cyt., 356-357.
3

Propositio 21.

4

Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 10: AAS 71 (1979), 274.

175

JOHN PAUL II ABOUT PROPRIETY
kiej miłości zmierza właściwie pojęte
wychowanie seksualne. Trzeba bowiem
stwierdzić, że powszechna jest w społeczeństwie i w kulturze postawa, „która
na ogół «banalizuje» ludzką płciowość,
interpretując ją i przeżywając w sposób
ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności”5.
Nawet w środowiskach rodzinnych, z których wywodzą się powołania kapłańskie,
niemało jest w tym zakresie zaniedbań,
a czasem i poważnych braków.
W opisanym kontekście tym trudniejsze
jest — ale i tym pilniejsze — wychowanie
do przeżywania płciowości w sposób naprawdę i w pełni osobowy, polegający między innymi na szacunku i umiłowaniu czystości jako „cnoty, która doprowadza osobę
do prawdziwej dojrzałości i uczy ją szanować i rozwijać «oblubieńczy sens» ciała”6.
Otóż wychowanie do odpowiedzialnej miłości oraz dojrzewanie uczuciowe
osoby stają się bezwzględnie konieczne
w przypadku tych, którzy — jak kapłani
— powołani są do celibatu, czyli do ofiarowania — dzięki łasce Ducha Świętego
i mocą własnej, wolnej decyzji — całej
swojej miłości i gorliwości Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi. Ze względu na zobowiązania wypływające z celibatu dojrzałość uczuciowa powinna obejmować,
obok ludzkich więzi pogodnej przyjaźni
i głębokiego braterstwa, również wielką,
żywą i osobową miłość do Jezusa Chrystusa. Jak napisali Ojcowie Synodalni,
„ogromnie ważną rzeczą w dojrzewaniu
uczuciowym jest miłość Jezusa Chrystusa,
przybierająca postać oddania się wszystkim. Dzięki niej kandydat, powołany do
celibatu, znajdzie w dojrzałości uczucio-
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wej stałe oparcie dla wiernego i radosnego przeżywania czystości”7.
Ponieważ charyzmat celibatu, nawet
wówczas, gdy jest autentyczny i sprawdzony, nie narusza skłonności uczuciowych
i instynktownych, kandydaci do kapłaństwa potrzebują dojrzałości uczuciowej
zdolnej do roztropności, do wyrzeczenia się
wszystkiego, co mogłoby jej zagrażać, do
czujności i panowania nad swoim ciałem
i duchem, do okazywania szacunku i czci
w międzyosobowych relacjach z mężczyznami i kobietami. Cenną pomocą może się
okazać wychowanie do prawdziwej przyjaźni, wzorowanej na braterskich uczuciach, których również Chrystus doznawał
w swoim życiu (por. J 11, 5).
Dojrzałość ludzka, a zwłaszcza uczuciowa, wymaga autentycznej i solidnej
formacji do wolności, która polega na konsekwentnym i szczerym posłuszeństwie
wobec „prawdy” własnego istnienia, wobec „sensu” własnego życia, czyli wobec
„bezinteresownego daru z siebie samego”
jako drogi i najważniejszej treści prawdziwej samorealizacji8. W ten sposób
pojęta wolność domaga się, by człowiek
rzeczywiście panował nad sobą, by był
zdecydowany zwalczać i przezwyciężać
różne formy egoizmu oraz indywidualizmu, które są zagrożeniem dla każdego,
by umiał otwierać się na innych, ofiarnie oddawać się i służyć bliźnim. Jest to
ważne ze względu na odpowiedź, jakiej
należy udzielić na powołanie, zwłaszcza
kapłańskie, i na konieczność dochowania
mu wierności, a także zobowiązaniom
z nim połączonym, również w chwilach
trudnych. W tym procesie wychowawczym, prowadzącym do osiągnięcia doj-

5

Adhort. apost. Familiaris consortio (22 listopada 1981), 37: m. cyt., 128.

6

Tamże.

7

Propositio 21.

8

Por. Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24.
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rzałej i odpowiedzialnej wolności, może
okazać się pomocne życie wspólnotowe
w seminarium9.
Z formacją do odpowiedzialnej wolności ściśle związane jest kształtowanie sumienia moralnego. Sumienie to, działając
w głębi ludzkiego „ja” i skłaniając do posłuszeństwa zobowiązaniom moralnym,
ukazuje głęboki sens tego posłuszeństwa
jako świadomej i wolnej — a więc płynącej z miłości — odpowiedzi na wymagania
Boga i Jego miłości. „Ludzkie dojrzewanie
kapłana — piszą Ojcowie Synodalni —
powinno obejmować zwłaszcza formację
jego sumienia. Kandydat bowiem, jeśli
ma wiernie wypełnić swoje zobowiązania wobec Boga i Kościoła, a także mądrze
kierować sumieniami wiernych, powinien przyzwyczaić się do słuchania głosu
Boga, który przemawia do niego w głębi
serca, oraz do pełnego miłości i wytrwałego posłuszeństwa Jego woli”10.
Formacja duchowa: zjednoczenie z Bogiem i poszukiwanie Chrystusa
45. Formacja ludzka, zakorzeniona
w antropologii przyjmującej pełną prawdę o człowieku, otwiera się na formację
duchową i w niej znajduje dopełnienie.
Każdy człowiek, stworzony przez Boga
i odkupiony Krwią Chrystusa, jest powołany, by odrodzić się „z wody i z Ducha”
(J 3, 5) i stać się „synem w Synu”. W tym
mądrym zamyśle Bożym odnajdujemy
podstawę wrodzonej religijności człowieka, zresztą intuicyjnie dostrzeganej
i uznanej przez rozum: człowiek otwarty
jest na transcendencję, na absolut.
9

Jego serce jest niespokojne, dopóki
nie spocznie w Panu11, Ta podstawowa
potrzeba religijna, której nic nie może
stłumić, staje się punktem wyjścia dla
procesu kształtowania życia duchowego,
rozumianego jako kontakt i zjednoczenie
z Bogiem. Zgodnie z Objawieniem i chrześcijańskim doświadczeniem, formacja
duchowa odznacza się tą niepowtarzalną oryginalnością, która ma swe źródło
w „nowości” ewangelicznej.
„Jest ona dziełem Ducha i angażuje
całą osobę. Ustanawia głęboką więź z Jezusem Chrystusem Dobrym Pasterzem.
Prowadzi do podporządkowania całego
życia Duchowi Świętemu, w postawie synowskiego oddania wobec Ojca i ufnego
przywiązania do Kościoła. Sięga korzeniami do doświadczenia krzyża, by poprzez
głębokie z nim zjednoczenie móc wprowadzać w pełnię tajemnicy paschalnej”12.
Jak widać, chodzi tu o formację duchową wspólną dla wszystkich wiernych, której trzeba jednak nadać treści i znaczenia
związane z tożsamością prezbitera i jego
posługi. I tak jak dla każdego z wiernych
formacja duchowa winna pełnić naczelną
i jednoczącą rolę w odniesieniu do jego
bycia chrześcijaninem i postępowania jak
chrześcijanin, czyli jak nowe stworzenie
w Chrystusie, które pielgrzymuje w Duchu
Świętym, podobnie dla każdego kapłana
formacja duchowa jest sercem, które jednoczy i ożywia jego bycie kapłanem i jego
działalność. Taki jest sens stwierdzenia
Ojców Synodu, iż „bez formacji duchowej
formacja duszpasterska byłaby pozbawiona fundamentu”13 oraz że formacja du-

Por. Propositio 21.

10

Propositio 22.

11

Por. ŚW. AUGUSTYN, Confessiones I, 1: CSEL 33, 1.

12

VIII ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE GENERALNE SYNODU BISKUPÓW, „Formacja kapłanów we

współczesnym świecie” - Instrumentum laboris, 30.
13

Propositio 22.
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chowa stanowi „element najwyższej wagi
w wychowaniu kapłańskim”14.
Istotną treść formacji duchowej, która
stanowi część programu przygotowującego do kapłaństwa, trafnie i w pewnym
sensie wyczerpująco ujmuje soborowy
dekret Optatam totius: „Formacja duchowa (...) powinna być tak prowadzona, aby
alumni nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna
Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
Mając przez święcenia upodobnić się do
Chrystusa-Kapłana, niech także trybem
całego życia przyzwyczajają się przylgnąć
do Niego najserdeczniej jako przyjaciele.
Paschalną Jego tajemnicę niech tak przeżywają, aby umieli wtajemniczać w nią
lud, który ma być im powierzony. Niech
nauczą się szukać Chrystusa w wiernym
rozważaniu Słowa Bożego, w czynnym
uczestnictwie w świętych tajemnicach
Kościoła, a przede wszystkim w Eucharystii i w modlitwie brewiarzowej; niech
Go szukają w biskupie, który ich posyła, i w ludziach, do których są posyłani,
szczególnie w biednych, maluczkich,
chorych, w grzesznikach i niewierzących.
Najświętszą Maryję Pannę, która przez
Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu
dana została uczniowi za Matkę, niechaj
z dziecięcą ufnością miłują i czczą”15.
46. Warto rozważyć wnikliwie i z miłością ten tekst soborowy, w świetle którego
można łatwo wyodrębnić pewne podstawowe wartości i wymagania związane
z duchowym rozwojem kandydata do kapłaństwa.
Trzeba przede wszystkim dostrzec
wartość i potrzebę „życia w wewnętrznej
jedności” z Jezusem Chrystusem. Jedność
z Panem Jezusem, której podstawą jest
chrzest, a pokarmem Eucharystia, winna
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Propositio 23.
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Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 8.

się wyrażać w radykalnej odnowie życia
codziennego. Ścisła więź z Trójcą Przenajświętszą, czyli nowe życie łaski, która
czyni nas dziećmi Bożymi, stanowi dla
człowieka wierzącego „nowość”: nowość
ogarniającą jego istnienie i działanie. Stanowi „tajemnicę” chrześcijańskiej egzystencji, pozostającej pod wpływem Ducha
Świętego: powinna zatem stanowić „etos”
życia chrześcijanina. Jezus ukazał nam tę
wspaniałą treść życia chrześcijańskiego,
która jest również sercem życia duchowego, posługując się alegorią winnego
krzewu i latorośli: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest
tym, który [go] uprawia. (...) Wytrwajcie
we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie — jeśli nie trwa w winnym
krzewie — tak samo i wy, jeżeli we Mnie
trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15, 1. 4-5).
We współczesnej kulturze z pewnością
nie brakuje wartości duchowych i religijnych, a człowiek — wbrew wszelkim
pozorom — nadal odczuwa głód i pragnienie Boga. Często jednak powstaje ryzyko, że chrześcijaństwo zostanie uznane
za jedną z wielu religii lub sprowadzone
do rzędu etyki społecznej w służbie człowieka. Nie zawsze dostrzegalna jest jego
nowość, zmieniająca bieg historii. A przecież jest ono „tajemnicą”, jest wydarzeniem związanym z przyjściem Syna Bożego, który stał się człowiekiem i dał tym,
którzy Go przyjmują, „moc, aby się stali
dziećmi Bożymi” (J1,12); jest głoszeniem,
więcej: jest darem osobowego przymierza
miłości i życia między Bogiem i człowie-
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kiem. Tylko wówczas, gdy przyszli kapłani, dzięki odpowiedniej formacji duchowej, coraz głębiej poznają tę „tajemnicę”
i coraz pełniej jej doświadczą, zdolni będą
przekazać innym tę zachwycającą i radosną nowinę (por. 1 J 1, 1-4).
Chociaż z dokumentu soborowego przebija świadomość absolutnej transcendencji tajemnicy chrześcijańskiej, określa on
głęboką więź, łączącą przyszłych kapłanów z Jezusem, jako swego rodzaju przyjaźń. Nie jest ona niedorzecznym roszczeniem ze strony człowieka, ale nieocenionym darem Chrystusa, który powiedział
do swoich Apostołów: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego” (J 15, 15).
Dekret soborowy wskazuje następnie
na drugą wielką wartość duchową: poszukiwanie Jezusa. „Niech nauczą się szukać
Chrystusa”. Stanowi to, wraz z quaerere Deum, klasyczny temat duchowości
chrześcijańskiej i znajduje swoiste zastosowanie właśnie w powołaniu Apostołów. Jan, opowiadając o tym, jak dwóch
pierwszych uczniów poszło za Jezusem,
uwydatnia znaczenie tego „poszukiwania”. To sam Jezus stawia pytanie: „Czego
szukacie?” Oni zaś odpowiadają: „Rabbi!
— to znaczy: Nauczycielu — gdzie mieszkasz?” Ewangelista kontynuuje: „Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka,
i tego dnia pozostali u Niego” (J 1, 37-39).
W pewnym sensie życie duchowe w okresie przygotowania do kapłaństwa zdominowane jest przez to poszukiwanie —
poszukiwanie i „odnajdywanie” Mistrza,
by iść za Nim, by trwać w jedności z Nim.
Również w posłudze i w życiu kapłańskim
to „poszukiwanie” musi trwać nadal, nie-

wyczerpana jest bowiem tajemnica naśladowania Chrystusa i uczestnictwa w Jego
życiu. Musi także nadal trwać „odnajdywanie” Mistrza, by można było ukazywać
Go innym, a co więcej — budzić w innych
pragnienie poszukiwania Mistrza. W rzeczywistości jest to jednak możliwe tylko
wtedy, jeśli ukaże się innym „doświadczenie” własnego życia, doświadczenie
zasługujące na to, by się nim podzielić.
Taką drogę wybrał Andrzej, by przyprowadzić do Jezusa swego brata Szymona.
Andrzej — pisze ewangelista Jan — „spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» — to znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa”
(J 1, 41-42). W ten sposób również Szymon
zostanie powołany do pójścia za Mesjaszem jako Apostoł: „Jezus wejrzawszy na
niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana,
ty będziesz nazywał się Kefas» to znaczy:
Piotr”(J 1, 42).
Co jednak znaczy w życiu duchowym
szukać Chrystusa? I gdzie Go znaleźć?
„Rabbi, gdzie mieszkasz?”. Soborowy
dekret Optatam totius wydaje się wskazywać potrójną drogę, którą trzeba podążać: wierne rozważanie Słowa Bożego,
aktywne uczestnictwo w świętych tajemnicach Kościoła, posługa miłości wobec
„najmniejszych”. Są to trzy wielkie wartości i nakazy, które ostatecznie określają
program formacji duchowej kandydata
do kapłaństwa.
47. Istotnym elementem formacji duchowej jest połączone z rozmyślaniem
i modlitwą czytanie Słowa Bożego (lectio
divina), słuchanie pokorne i pełne miłości Tego, który mówi. W świetle i w mocy
Słowa Bożego można bowiem odkryć,
zrozumieć i pokochać własne powołanie,
pójść za nim i wypełnić swoją misję, dzięki czemu cała egzystencja odnajduje swój
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jedyny i radykalny sens w tym, że właśnie do niej skierowane jest Słowo Boże
powołujące człowieka, a zarazem z niej
biorą początek słowa człowieka, który
odpowiada Bogu. Zażyłość ze Słowem
Bożym może ułatwić proces nawrócenia,
nie tylko w tym sensie, że pozwala oderwać się od zła, by przylgnąć do dobra,
lecz również w tym, że wzbudza w sercu
myśli Boże, tak iż wiara, jako odpowiedź
na Słowo, staje się nowym kryterium osądu i oceny ludzi i rzeczy, wydarzeń i problemów.
Tylko wtedy, gdy podchodzimy do Słowa Bożego i przyjmujemy je zgodnie
z jego prawdziwą naturą, pozwala nam
ono spotkać się z samym Bogiem, z Bogiem przemawiającym do człowieka.
Pozwala nam spotkać się z Chrystusem,
Słowem Bożym, z Prawdą, która równocześnie jest Drogą i Życiem (por. J 14, 6).
Czytając „Pisma” trzeba wsłuchiwać się
w „słowa”, w „słowo” Boga, jak przypomina Sobór: „Pisma zaś święte zawierają
słowo Boże, a ponieważ są natchnione,
są one naprawdę słowem Bożym”16. Ten
sam Sobór naucza: „Przez to (...) objawienie Bóg niewidzialny (por. Kol 1, 15; 1 Tm
1, 17) w nadmiarze swej miłości zwraca
się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33,
11; J15, 14-15) i obcuje z nimi (por. Ba 3,
38), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą
i przyjąć ich do niej”18.
Pełne miłości poznanie i modlitewna
zażyłość ze Słowem Bożym mają szczególne znaczenie dla prorockiej posługi kapłana: stają się nieodzownym warunkiem
właściwego jej wypełnienia, zwłaszcza
w kontekście „nowej ewangelizacji”, do
której Kościół jest dziś powołany. Sobór
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napomina: „Konieczną przeto jest rzeczą,
by wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani
Chrystusowi, i inni, którzy, jak diakoni
i katechiści, zajmują się prawowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze
i starannemu studium przylgnęli do Pisma świętego, aby żaden z nich nie stał
się «próżnym głosicielem słowa Bożego
na zewnątrz, nie będąc wewnątrz jego
słuchaczem» (Św. Augustyn,Sermo, 179, 1:
PL 38, 966)”19.
Pierwszą i podstawową formą odpowiedzi na Słowo jest modlitwa, która bez
wątpienia stanowi naczelną wartość i nakaz formacji duchowej.
Formacja ta powinna prowadzić przyszłych kapłanów do poznania i doświadczenia autentycznego sensu modlitwy
chrześcijańskiej; zgodnie z którym jest
ona żywym i osobowym spotkaniem
z Ojcem przez Jednorodzonego Syna pod
działaniem Ducha Świętego, dialogiem
włączonym w synowską rozmowę, jaką
Jezus prowadzi z Ojcem. Jedno z zadań
kapłana, z pewnością nie drugorzędne,
polega na tym, że jest on „nauczycielem
modlitwy”.
Tylko wówczas jednak, kiedy kapłan
został uformowany i nadal formuje się
w szkole Jezusa modlącego się do Ojca,
będzie mógł formować innych w tej samej szkole. O to proszą kapłana ludzie:
„Kapłan jest człowiekiem Bożym, tym,
który należy do Boga i pobudza do myślenia o Bogu. Autor Listu do Hebrajczyków mówiąc o Chrystusie nazywa Go
«arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu» (Hbr 2, 17). (...)
Chrześcijanie zwracają się do kapłana nie
tylko dlatego, że jest człowiekiem, który
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ich przyjmie i wysłucha, że okaże szczerą sympatię, ale także i nade wszystko
dlatego, że jest tym, który im pomoże
skierować wzrok ku Panu Bogu i do Niego
dążyć. Trzeba więc starać się, aby formacja kapłańska rozwijała głęboką zażyłość
z Bogiem. Ci, którzy przygotowują się do
kapłaństwa powinni zrozumieć, że cała
wartość ich kapłańskiego życia będzie zależała od tego, czy potrafią oddać się całkowicie Chrystusowi, a przez Chrystusa
Bogu Ojcu”20.
Pośród niepokoju i zgiełku panującego
w naszym społeczeństwie, koniecznym
elementem pedagogii modlitwy jest ukazywanie głębokiego ludzkiego sensu i religijnej wartości milczenia jako atmosfery
duchowej nieodzownej do tego, by odczuć obecność Boga i w niej się zanurzyć
(por. 1 Krl 19, 11 nn.).
48. Szczytem chrześcijańskiej modlitwy jest Eucharystia, która z kolei stanowi „szczyt i źródło” sakramentów i Liturgii
Godzin. Stąd niezbędnym elementem formacji duchowej każdego chrześcijanina,
a zwłaszcza każdego kapłana jest wychowanie liturgiczne, które polega w istocie
na żywotnym włączeniu w misterium
paschalne Jezusa Chrystusa umarłego
i zmartwychwstałego, obecnego i działającego w sakramentach Kościoła. Zażyłość
z Bogiem, fundament całego życia duchowego, jest darem i owocem sakramentów.
Jednocześnie jest zadaniem i powinnością, którą sakramenty powierzają wolności człowieka wierzącego, by urzeczywistniał tę zażyłość w podejmowanych
decyzjach, wyborach, jakich dokonuje,
postawach i działaniach codziennego
życia. W tym sensie „łaska”, która czyni

„nowym” życie chrześcijańskie, jest łaską
Jezusa Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, który nadal udziela w sakramentach swego Ducha Uświęciciela. Podobnie „nowe prawo”, które powinno być
dla chrześcijanina drogowskazem i źródłem zasad postępowania, zostaje wpisane przez sakramenty w „nowe serce”. Jest
to prawo miłości do Boga oraz braci, która odwzajemnia i przedłuża miłość Boga
do człowieka, wyrażoną i przekazywaną
przez sakramenty. Łatwo zrozumieć, jak
wielką wartość ma to „pełne, świadome
i czynne” uczestnictwo w sprawowaniu
sakramentów ze względu na dar i zadanie owej „miłości pasterskiej”, która stanowi duszę posługi kapłańskiej21.
Chodzi tu zwłaszcza o uczestnictwo
w Eucharystii, pamiątce śmierci ofiarniczej Chrystusa i Jego chwalebnego zmartwychwstania, „sakramencie pobożności,
znaku jedności, więzi miłości”22, uczcie
paschalnej, podczas której „przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego
męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały”23. Otóż
kapłani, jako szafarze rzeczy świętych,
są przede wszystkim sługami ofiary Mszy
św.24 Ich rola jest absolutnie niezastąpiona, ponieważ bez kapłana nie ma ofiary
eucharystycznej.
Stanowi to wyjaśnienie istotnego znaczenia Eucharystii dla życia i posługi
kapłańskiej i tym samym dla formacji
duchowej kandydatów do kapłaństwa.
Z całą prostotą i w trosce o jak najbardziej
rzeczowe ujęcie problemu powtarzam:
„Potrzeba zatem, by seminarzyści każdego dnia uczestniczyli w Eucharystii i by to
codzienne sprawowanie sakramentu sta-
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Por. Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Conciliun:, 14.
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ŚW. AUGUSTYN, In Iohannis Evangelium Tractatus, 26, 13: dz. cyt., 266.
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Liturgia godzin, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Antyfona do pieśni Magnificat.
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Por. Dekr. o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 13.
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ło się później regułą ich kapłańskiego życia. Należy ponadto tak ich wychowywać,
aby Eucharystia była dla nich najważniejszym wydarzeniem dnia, by umieli w niej
aktywnie uczestniczyć, nie ograniczając
się nigdy do samej rutyny. Na koniec, trzeba kształtować u kandydatów do kapłaństwa wewnętrzne postawy, dla których
oparciem jest Eucharystia: wdzięczność
za dobrodziejstwa otrzymane z góry, jako
że Eucharystia oznacza ofiarę dziękczynną; postawę ofiarności, która każe łączyć
własną, osobistą ofiarę z eucharystyczną ofiarą Chrystusa; miłość, umacnianą
przez sakrament, który jest znakiem jedności i dzielenia się z innymi; pragnienie
kontemplacji i adoracji Chrystusa realnie
obecnego pod eucharystycznymi postaciami”25.
Bardzo konieczny i pilny jest postulat
ponownego odkrycia, podczas formacji
duchowej, piękna i radości sakramentu
pokuty. W kulturze, w której pojawiają
się wciąż nowe i bardziej wyrafinowane formy samousprawiedliwienia i która
w związku z tym narażona jest na zgubną utratę „poczucia grzechu”, a w konsekwencji również radości i pociechy, jaką
przynosi prośba o przebaczenie (por.Ps
51 [50], 14) i jaką daje spotkanie z Bogiem „bogatym w miłosierdzie” (por. Ef
2, 4), trzeba koniecznie wychowywać
przyszłych kapłanów do cnoty pokuty,
którą Kościół mądrze rozwija poprzez
sprawowanie liturgii i obchodzenie kolejnych okresów roku liturgicznego, a która znajduje swą pełnię w sakramencie
pojednania. Stąd wypływa sens ascezy
i wewnętrznej dyscypliny, duch ofiary
i wyrzeczenia, zgoda na przyjęcie trudów
i krzyża. Te elementy życia duchowego
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często okazują się szczególnie uciążliwe
dla licznych kandydatów do kapłaństwa,
którzy są na nie mniej podatni i wrażliwi,
ponieważ zostali wychowani w warunkach względnej wygody i zamożności,
pod wpływem wzorów zachowania i ideałów rozpowszechnianych przez środki
społecznego przekazu. Dzieje się tak również w krajach, gdzie poziom życia jest
niższy i sytuacja młodych trudniejsza.
W związku z tym, a przede wszystkim
z myślą o kapłańskiej powinności „radykalnego oddania samego siebie” na wzór
Chrystusa Dobrego Pasterza, Ojcowie
Synodalni napisali: „Należy uczyć sensu
krzyża, stanowiącego centrum misterium
paschalnego. Dzięki temu utożsamieniu
się z Chrystusem ukrzyżowanym, który
stał się sługą, dzisiejszy świat, opanowany przez zsekularyzowaną kulturę
przepojoną zachłannością i hedonizmem,
może odnaleźć wartość ubóstwa, cierpienia, a także męczeństwa”26.
49. Formacja duchowa oznacza również
szukanie Chrystusa w ludziach. To prawda
bowiem, że życie duchowe jest życiem
wewnętrznym, zażyłością z Bogiem, życiem modlitwy i kontemplacji, ale właśnie spotkanie z Bogiem i z Jego miłością,
miłością Ojca wszystkich ludzi, domaga
się bezwzględnie spotkania z bliźnim,
stania się darem dla innych przez pokorną i bezinteresowną służbę, którą Jezus
ukazał wszystkim jako program życia,
umywając nogi Apostołom: „Dałem wam
bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15).
Formacja, która uczy wielkodusznego
i bezinteresownego dawania siebie, czemu sprzyja również przyjęta zazwyczaj
forma wspólnotowego przygotowania
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do kapłaństwa, jest niezbędna dla człowieka powołanego, by objawiać i samym
sobą ukazywać Dobrego Pasterza, który
daje życie (por. J 10, 11. 15). Z tego punktu widzenia formacja duchowa powinna
rozwijać właściwy sobie wymiar pasterski i charytatywny, może też z pożytkiem
wykorzystywać właściwie pojęte, to znaczy głębokie i osobiste nabożeństwo do
Serca Chrystusa, jak podkreślili Ojcowie
Synodu: „Formować przyszłych kapłanów w duchowości Serca Bożego znaczy
prowadzić życie nacechowane miłością
i uczuciem Chrystusa Kapłana i Dobrego
Pasterza: Jego miłością do Ojca w Duchu
Świętym, Jego miłością do ludzi aż po
ofiarę ze swego życia”27.
Kapłan jest więc człowiekiem miłości,
powołanym do wychowywania innych
zgodnie z pozostawionym przez Chrystusa wzorem i nowym przykazaniem miłości braterskiej (por. J 15, 12). Aby temu
sprostać, on sam musi przyzwolić, by
Duch Święty nieustannie wychowywał go
do miłości Chrystusa. W tym sensie przygotowanie do kapłaństwa nie może pomijać solidnej formacji do praktykowania
miłości, zwłaszcza miłości preferencyjnej
do „ubogich”, w których wiara odkrywa
obecność Jezusa (por. Mt 25, 40), a także
miłości miłosiernej do grzeszników.
W perspektywie miłości, która polega na dawaniu siebie, należne miejsce
w formacji duchowej przyszłego kapłana
zajmuje wychowanie do posłuszeństwa,
do celibatu i do ubóstwa28. Taki jest sens
wezwania Soboru: „Alumni winni doskonale rozumieć, że nie są przeznaczeni do panowania i do zaszczytów, ale że

poświęcają się całkowicie na służbę Bogu
oraz posługę duszpasterską. Ze szczególną troskliwością należy ich wychowywać
w posłuszeństwie kapłańskim, w sposobie ubogiego życia i w duchu wyrzeczenia
się, aby także z tego, co jest dozwolone,
ale nie przystoi, ochoczo umieli zrezygnować i przyzwyczajali się upodabniać do
ukrzyżowanego Chrystusa”29.
50. W formacji duchowej człowieka powołanego do życia w celibacie należy poświęcić szczególną uwagę kształtowaniu
u przyszłego kapłana wiedzy o celibacie,
szacunku i miłości do niego oraz umiejętności przeżywania go zgodnie z jego prawdziwą naturą i celem, a więc w duchu jego
motywacji ewangelicznych, duchowych
i duszpasterskich. Warunkiem wstępnym
oraz treścią tego procesu formacji jest
cnota czystości, która wpływa na jakość
wszystkich ludzkich więzi i prowadzi „do
doświadczenia i okazywania (...) szczerej,
ludzkiej, braterskiej, osobistej i zdolnej do
ponoszenia ofiar miłości, na wzór Chrystusa, względem wszystkich i względem
każdego”30.
Celibat kapłanów nadaje czystości
pewne znamiona, dzięki którym kapłani,
wyrzekając się życia małżeńskiego dla
Królestwa niebieskiego (por. Mt 19, 12),
przystają do Pana miłością niepodzielną,
głęboko odpowiadającą Nowemu Prawu, dają świadectwo zmartwychwstania
przyszłego wieku (por. Łk 20, 36) i uzyskują najstosowniejszą pomoc do ustawicznego praktykowania tej doskonałej
miłości, dzięki której mogą stać się w posłudze kapłańskiej wszystkim dla wszystkich31. Nie można zatem uważać celibatu
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Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 10.

183

JOHN PAUL II ABOUT PROPRIETY
kapłańskiego za zwykłą normę prawną
albo całkowicie zewnętrzny warunek
dopuszczenia do święceń, lecz należy widzieć w nim wartość głęboko związaną
z sakramentem święceń upodabniającym
do Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza
i Oblubieńca Kościoła, a więc wybór większej i niepodzielnej miłości do Chrystusa
i Jego Kościoła, w pełnej i radosnej gotowości serca do podjęcia posługi pasterskiej. Trzeba go uważać za szczególną
łaskę, za dar: „Nie wszyscy to pojmują,
lecz tylko ci, którym to jest dane” (Mt 19,
11). Z pewnością za łaskę, która nie zwalnia od wolnej i świadomej odpowiedzi,
ale domaga się jej ze szczególną mocą od
tego, który ją przyjmuje. Kto przyjmuje
ten charyzmat Ducha, otrzymuje również
łaskę, która pozwala mu dochować wierności przez całe życie oraz ofiarnie i z radością wypełniać płynące zeń zobowiązanie. Formacja do celibatu kapłańskiego
powinna kształtować świadomość „cennego daru Bożego”32, która skłania do modlitwy i czujności, do ochrony tego daru
przed wszystkim, co może mu zagrażać.
Żyjąc w celibacie kapłan może lepiej
wypełniać swoją posługę wśród Ludu
Bożego. W szczególności, dając świadectwo ewangelicznej wartości dziewictwa,
może pomagać chrześcijańskim małżonkom w przeżywaniu całej pełni „wielkiego sakramentu” miłości Chrystusa do Kościoła — Jego Oblubienicy; podobnie jego
wierność celibatowi będzie oparciem dla
wierności małżonków33.
Przygotowanie kapłana do życia w celibacie jest procesem tak ważnym i delikatnym, zwłaszcza w obecnej sytuacji
społecznej i kulturowej, że Ojcowie Syno-

184

dalni sformułowali cały szereg wymagań,
które winien on spełniać, a których stałą
aktualność potwierdza zresztą mądrość
Matki Kościoła. Obecnie przedstawiam je
urzędowo jako kryteria, którymi należy
się kierować w formacji do czystości w celibacie: „Biskupi wraz z rektorami i ojcami duchownymi seminariów niech ustalą zasady, przedstawią kryteria i wskażą
metody rozeznania w tej materii. W formacji do czystości w celibacie ogromnie
ważna jest troska biskupa o braterskie
współżycie kapłanów. W seminarium,
w jego programie formacyjnym, trzeba ukazywać celibat jasno, bez żadnej
dwuznaczności i w sposób pozytywny.
Seminarzysta powinien osiągnąć odpowiedni stopień dojrzałości w dziedzinie
psychicznej i seksualnej, a także kształtować w sobie głębokie i autentyczne życie
modlitwy i poddać się kierownictwu ojca
duchownego. Kierownik duchowy ma pomagać seminarzyście w samodzielnym
podjęciu dojrzałej i wolnej decyzji, której
podstawą jest uznanie wartości kapłańskiej przyjaźni oraz samokontroli, jak
również akceptacja samotności oraz odpowiedni stan fizyczny i psychiczny. Dlatego niech seminarzyści dobrze poznają
naukę Soboru Watykańskiego II, Encyklikę Sacerdotalis celibatusoraz Instrukcję
o formacji do celibatu kapłańskiego, wydaną przez Kongregację ds. Wychowania
Katolickiego w 1974 r. Aby seminarzysta
mógł podjąć wolną decyzję i przyjąć celibat kapłański dla Królestwa niebieskiego,
musi poznać chrześcijańską i prawdziwie
ludzką naturę płciowości, a także jej cel
w małżeństwie i w celibacie. Trzeba również pouczać i wychowywać wiernych

31

Tamże.

32

Por. JAN PAWEŁ II, List do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek 1979 r. (8 kwietnia

1979 r.):Insegnamenti, II/1 (1979), 841-862.
33
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świeckich, ukazując im ewangeliczne,
duchowe i duszpasterskie uzasadnienia
celibatu kapłańskiego, tak by wspomagali kapłanów przyjaźnią, zrozumieniem
i współpracą”34.

Formacja intelektualna: zrozumienie wiary
51. Formacja intelektualna, chociaż ma
swoją specyfikę, jest głęboko związana
z formacją ludzką oraz duchową, stanowi wręcz ich niezbędny element. Jawi się
bowiem jako nieustanna potrzeba rozumu, dzięki któremu człowiek „uczestniczy
w świetle Bożej myśli” i stara się zdobyć
mądrość, która z kolei uzdalnia go i prowadzi do poznania i przylgnięcia do Boga35.
Formacja intelektualna kandydatów do
kapłaństwa znajduje konkretne uzasadnienie w samej naturze posługi kapłańskiej i jest dziś szczególnie nagląca ze
względu na wyzwania „nowej ewangelizacji”, do której Pan powołuje Kościół na
progu trzeciego tysiąclecia. „Jeśli nawet
każdy chrześcijanin — piszą Ojcowie Synodalni — powinien być gotów do obrony
wiary i uzasadnienia nadziei, która w nas
jest (por. 2 P 3, 15), tym bardziej kandydaci do kapłaństwa i prezbiterzy muszą
przywiązywać wielką wagę do formacji
intelektualnej w procesie wychowania
i w działalności duszpasterskiej, jako że
dla zbawienia braci i sióstr powinni szukać głębszego poznania Bożych tajemnic”36. Ponadto obecna sytuacja, ukształtowana w wielkiej mierze przez obojętność
religijną i powszechną niewiarę w realną
zdolność rozumu do poznania obiektywnej i uniwersalnej prawdy, a także przez
nieznane dotąd problemy i pytania, zwią-

zane z odkryciami naukowymi i technicznymi, zdecydowanie domaga się wysokiego poziomu formacji intelektualnej, to
jest takiego, który uzdolni kapłanów do
głoszenia, właśnie w tego rodzaju sytuacji, niezmiennej Ewangelii Chrystusowej i do ukazywania jej jako wiarygodnej
wobec słusznych wymagań ludzkiego rozumu. Dodajmy jeszcze, że współczesne
zjawisko daleko posuniętego pluralizmu,
nie tylko w społeczeństwie świeckim, lecz
również w samej wspólnocie Kościoła,
wymaga szczególnej zdolności krytycznego rozeznawania rzeczy. Jest to kolejny
motyw uzasadniający konieczność bardzo
głębokiej formacji intelektualnej.
Ta „duszpasterska” motywacja formacji
intelektualnej jest potwierdzeniem tego,
co już powiedzieliśmy o jedności różnych
wymiarów procesu wychowawczego.
Studia, które zajmują niemałą część czasu kandydata do kapłaństwa, nie są bynajmniej zewnętrznym i drugorzędnym
składnikiem jego wzrastania w wymiarze
ludzkim, chrześcijańskim i duchowym
oraz w powołaniu. W rzeczywistości bowiem poprzez studium, zwłaszcza teologii, przyszły kapłan wnika głęboko w Słowo Boże, wzrasta w życiu duchowym
i przygotowuje się do wypełnienia posługi pasterskiej. Taki jest wieloraki i jednoczący cel studium teologicznego, wskazany przez Sobór37 i przypomniany wInstrumentum laboris Synodu: „Aby formacja
intelektualna była skuteczna z punktu
widzenia duszpasterskiego, powinna
być zintegrowana z procesem duchowego rozwoju, naznaczonego osobistym
doświadczeniem Boga, tak by przekra-

34

Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 15.

35

Propositio 26.
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Por. Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 16.

37

VIII ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE GENERALNE SYNODU BISKUPÓW, „Formacja kapłanów we

współczesnym świecie” - Instrumentum laboris, 39.
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czała granice czystej wiedzy pojęciowej
i prowadziła do rozumienia sercem, które
potrafi najpierw «dostrzec», a następnie
przekazać braciom tajemnicę Boga”38.
52. Istotnym składnikiem formacji
intelektualnej jest studium filozofii, która prowadzi do głębszego rozumienia
i interpretacji osoby, jej wolności, jej
relacji ze światem i z Bogiem. Jest ona
pilnie potrzebna nie tylko ze względu
na związek między zagadnieniami filozoficznymi a tajemnicami zbawienia,
badanymi przez teologię w wyższym
świetle wiary39, lecz również ze względu
na powszechny dziś klimat kulturowy,
w którym subiektywizm wyniesiony został do rangi kryterium i miary prawdy.
Jedynie zdrowa filozofia może pomóc
kandydatom do kapłaństwa w ukształtowaniu świadomości, która odzwierciedla
konstytutywną więź pomiędzy duchem
ludzkim i prawdą — tą prawdą, która
objawia się nam w pełni w Jezusie Chrystusie. Nie należy również lekceważyć
roli filozofii jako rękojmi owej „pewności
prawdy”, która sama może być podstawą osobistego i całkowitego oddania się
Jezusowi i Kościołowi. Nietrudno zrozumieć, że niektóre bardzo konkretne
kwestie — jak tożsamość kapłana i jego
zaangażowanie apostolskie i misyjne —
są głęboko związane z bynajmniej nie
abstrakcyjnym problemem prawdy. Jeśli
się nie jest pewnym prawdy, jak można
położyć na szali całe swoje życie i znaleźć siłę, by stawiać poważne pytania
dotyczące życia innych ludzi?
38

Filozofia pomaga kandydatowi do kapłaństwa znacznie wzbogacić jego intelektualną formację, pogłębić w nim „kult
wobec prawdy”, pewien rodzaj uwielbienin i miłości prawdy, co prowadzi do
uznania, że to nie człowiek stwarza i wyznacza miarę prawdy, lecz że zostaje ona
przekazana człowiekowi w darze przez
najwyższą Prawdę, przez Boga; że rozum
ludzki jest w stanie, choć do pewnych
granic i nie bez trudności, poznać prawdę
obiektywną i uniwersalną, a także prawdę o Bogu i o głębokim sensie istnienia; że
sama wiara nie może obyć się bez rozumu
i uchylić od trudu „przemyślenia” swoich treści, czemu dał świadectwo wielki
umysł Augustyna: „Pragnąłem dostrzec
rozumem to, w co wierzyłem, i wiele rozprawiałem i trudziłem się”40.
W głębszym zrozumieniu człowieka
oraz zjawisk i kierunków rozwoju społecznego — które sprzyja możliwie najbardziej „wcielonej” posłudze pasterskiej
— bardzo pomocne mogą być tak zwane
„nauki o człowieku”, jak socjologia, psychologia, pedagogika, nauki ekonomiczne i polityczne, a także o środkach społecznego przekazu. Chociaż należą one
do dziedziny nauk opisowych, pomagają przyszłemu kapłanowi naśladować
„osadzenie we współczesności”, które
znamionowało ziemskie życie Jezusa.
„Chrystus — mówił Paweł VI — stał się
współczesny ludziom swojej epoki i mówił ich językiem. Wierność wobec Niego
wymaga utrzymania tej więzi ze współczesnością”41.

Por. KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, List do biskupów o nauczaniu filozofii

w seminariach (20 stycznia 1972 r.).
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„Desideravi intellectu videre quod credidi, et multum disputavi et laboravi”, De Trinitate, XV

28, CCL 50/A, 534.
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53. Formacja intelektualna przyszłego
kapłana rozwija się przede wszystkim na
podłożu studium świętej nauki teologii.
Wartość i autentyczność formacji teologicznej zależą od skrupulatnego respektowania właściwej natury teologii, co Ojcowie Synodalni ujęli następująco: „Prawdziwa teologia wywodzi się z wiary i chce
prowadzić do wiary”42. Jest to koncepcja,
którą zawsze głosił Kościół, a w szczególności jego Magisterium. Tą drogą szli
również wielcy teologowie, którzy w ciągu wieków wzbogacili myśl Kościoła. Św.
Tomasz bardzo jednoznacznie stwierdza,
że wiara to niejako habitus teologii, czyli
jej stała zasada operatywna43 oraz że „celem całej teologii jest dostarczanie pokarmu wierze”44.
Tak więc teolog to przede wszystkim
wierzący, człowiek wiary. Ale wierzący,
który zastanawia się nad własną wiarą
(fides quaerens intellectum), by osiągnąć
głębsze zrozumienie samej wiary. Obydwa aspekty — wiara i dojrzała refleksja — ściśle się z sobą wiążą i splatają.
Właśnie ich wewnętrzna koordynacja
i wzajemne przenikanie decydują o prawdziwej naturze teologii, a co za tym idzie
— o treściach, o metodach i o duchu,
zgodnie z którymi należy wypracowywać
i studiowaćświętą naukę.
Następnie, ponieważ wiara, która jest
punktem wyjścia i ku której zmierza
teologia, ustanawia osobistą więź między wierzącym a Jezusem Chrystusem
w Kościele, stąd również teologia ma wewnętrzne konotacje chrystologiczne i kościelne, które kandydat do kapłaństwa
powinien świadomie przyjąć, nie tylko

w tym, co odnosi się do jego osobistego
życia, lecz i w tym, co dotyczy jego posługi pasterskiej. Wiara, jeśli jest przyjęciem
Słowa Bożego, skłania wierzącego do
wypowiedzenia bezwarunkowego „tak”
wobec Jezusa Chrystusa, pełnego i ostatecznego Słowa, które Bóg skierował do
świata (por. Hbr 1, 1 nn.). Dlatego istotą
refleksji teologicznej jest przylgnięcie do
Jezusa Chrystusa, Mądrości Bożej. Można
powiedzieć, że sama dojrzała refleksja
jest uczestniczeniem w „zamyśle” Chrystusa (por. 1 Kor 2, 16), które przybiera
ludzką formę wiedzy(scientia fidei). Jednocześnie wiara włącza wierzącego w Kościół i czyni go uczestnikiem życia Kościoła jako wspólnoty wiary. Dlatego teologia
ma wymiar eklezjalny, ponieważ jest dojrzałą refleksją nad wiarą Kościoła, prowadzoną przez teologa będącego członkiem
Kościoła45.
Te perspektywy chrystologiczne i eklezjalne, należące do samej natury teologii,
pomagają rozwijać w kandydatach do
kapłaństwa nawyk naukowej ścisłości,
a jednocześnie wielką i żywą miłość do Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła. Miłość
ta jest pokarmem dla ich życia duchowego i prowadzi ich do ofiarnego pełnienia
posługi. Właśnie takie było zamierzenie
Soboru Watykańskiego II, który dążył do
reorganizacji studiów kościelnych przez
lepsze rozłożenie różnych dyscyplin filozoficznych i teologicznych, tak by „zmierzały one harmonijnie do coraz lepszego
otwierania umysłów alumnów na tajemnicę Chrystusa, która przenika całą historię rodzaju ludzkiego, wywiera nieustanny wpływ na Kościół i działa głównie
przez posługę kapłańską”46.
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„Fides, quae est quasi habitus theologiae”, In lib. Boetii de Trinitate, V, 4 ad 8.

43

Por. In I Sentent., Prol., q. I, a. 1-5.

44

KONGREGACJA DS. NAUKI WIARY, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis

(24 maja 1990 r.), 11; 40: AAS 82 (1990), 1554-1555; 1568-1569.

187

JOHN PAUL II ABOUT PROPRIETY
Formacja intelektualno-teologiczna i życie duchowe, zwłaszcza życie modlitwy,
spotykają się i nawzajem umacniają, co
nie pomniejsza ani powagi poszukiwań,
ani duchowej głębi modlitwy. Ostrzega
nas św. Bonawentura: „Niech nikt nie
wierzy, że mu wystarczy lekcja bez namaszczenia, spekulacja bez ducha pobożności, poszukiwanie bez zdumiewania
się, obserwacja bez radosnego uniesienia,
działalność bez pobożności, wiedza bez
miłości, inteligencja bez pokory, studium
bez łaski Bożej, badania bez mądrości pochodzącej z Bożej inspiracji”47.
54. Formacja teologiczna jest dziełem
wyjątkowo złożonym i wymagającym.
Powinna ona pomóc kandydatowi do kapłaństwa w ukształtowaniu własnej wizji
prawd objawionych przez Boga w Jezusie
Chrystusie i doświadczenia wiary Kościoła, wizji pełnej i scalonej. Stąd wypływa
podwójny wymóg, by poznać „wszystkie”
prawdy chrześcijańskie, nie wybierając
ich arbitralnie, i by je poznać w sposób
organiczny. Należy zatem pomóc alumnowi w dokonaniu syntezy, ogarniającej
wkład różnych dyscyplin teologicznych,
których specyfika nabiera autentycznej
wartości jedynie w ich głębokim wzajemnym powiązaniu.
W swej dojrzałej refleksji nad wiarą
teologia zmierza w dwóch kierunkach.
Pierwszym z nich jeststudium Słowa Bożego: słowa zapisanego w Świętej Księdze, otaczanego czcią i przeżywanego
w żywej Tradycji Kościoła, autentycznie
interpretowanego przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Chodzi tu zatem o studium Pisma Świętego, „które winno być
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duszą całej teologii”48, studium Ojców
Kościoła i liturgii, historii Kościoła oraz
wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego.
Drugi kierunek koncentruje się na człowieku, który rozmawia z Bogiem: człowieku powołanym, by „wierzył”, by „żył”,
by „przekazywał” innym chrześcijańską,
wiarę i etos. Ten kierunek obejmuje studium teologii dogmatycznej, teologii
moralnej, teologii duchowości, prawa
kanonicznego oraz teologii pastoralnej.
Ponieważ człowiek wierzący jest punktem odniesienia dla teologii, zwraca
ona szczególną uwagę z jednej strony
na podstawowy i stały problem relacji
wiara rozum, a z drugiej — na niektóre
zagadnienia ściśle związane z obecną sytuacją społeczną i kulturową. Do pierwszej dziedziny należy studium teologii
fundamentalnej, której przedmiotem
jest chrześcijańskie objawienie i jego
przekaz w Kościele. Druga obejmuje
dyscypliny, które rozwinęły się i nadal
rozwijają przede wszystkim jako odpowiedź na najbardziej aktualne problemy.
Dotyczy to studium nauki społecznej
Kościoła, która „należy (...) do dziedziny
teologii, zwłaszcza teologii moralnej”49
i którą trzeba zaliczyć do „istotnych elementów nowej ewangelizacji”, stanowi
bowiem jej narzędzie50. Dodajmy do tego
studium problemów misji, ekumenizmu,
judaizmu, islamu i innych religii.
55. Współczesna formacja teologiczna
powinna zwracać uwagę na pewne problemy, które często są źródłem trudności, napięć i zamieszania w życiu samego
Kościoła. Dotyczy to na przykład relacji
pomiędzy wypowiedziami Urzędu Nauczy-
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Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 14.
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Itinerarium mentis in Deum, Prol., n. 4: Opera omnia, t. V Ad Claras Acquas 1891, 296.
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Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 16.
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JAN PAWEŁ II, Enc. Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), 41: AAS 80 (1988), 571.

50

Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus (1 maja 1991 r.), 54: AAS 83 (1991), 859-860.
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cielskiego a dyskusjami teologicznymi, która nie zawsze przyjmuje należytą formę,
to znaczy nie zawsze jest prowadzona
w duchu współpracy. Z pewnością „żywy
Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia,
mimo różnych darów i funkcji, mają ostatecznie ten sam cel: zachowanie Ludu Bożego w wyzwalającej prawdzie i uczynienie go w ten sposób «światłem narodów».
Ta służba wspólnocie kościelnej wytwarza obustronną relację pomiędzy teologiem a Urzędem Nauczycielskim Ten zaś
przekazuje autentyczną naukę apostołów
i korzystając z dorobku teologii, odpiera
zarzuty i deformacje wiary, proponując
między innymi na mocy Chrystusowego mandatu pogłębienie, wyjaśnienie
i stosowanie nauki objawionej. Teologia natomiast, przez refleksję dochodzi
do coraz głębszego zrozumienia Słowa
Bożego, zawartego w Piśmie Świętym
i wiernie przekazywanego przez żywą
Tradycję Kościoła pod przewodnictwem
Urzędu Nauczycielskiego; stara się ona
wyjaśnić naukę zawartą w Objawieniu
zgodnie z wymogami rozumu i nadaje
jej jednorodną i systematyczną formę”51.
Kiedy jednak z różnych powodów brak
tej współpracy, nie należy przyjmować
poglądów będących wynikiem nieporozumień i zamieszania, ale starannie odróżniać „powszechną naukę Kościoła od
opinii teologów i przejściowych tendencji (tzw. «modnych teorii»)”52. Nie istnieje magisterium „paralelne”, lecz jedyne
Magisterium Piotra i Apostołów, papieża
i biskupów53.
51

Inny problem, występujący zwłaszcza
tam, gdzie studia seminaryjne powierzone są instytucjom akademickim, dotyczy
relacji między naukowymi wymaganiami
teologii a jej przeznaczeniem duszpasterskim, a więc pastoralnego charakteru
teologii. W rzeczywistości chodzi tu
o dwie cechy charakterystyczne teologii
i jej nauczania, które nie tylko nie są sobie przeciwstawne, lecz przyczyniają się,
chociaż w różny sposób, do pełniejszego
„rozumienia wiary”. Pastoralność teologii
nie znaczy bowiem, że teologia jest mniej
doktrynalna lub zostaje wręcz pozbawiona swego naukowego charakteru.
Oznacza natomiast, że teologia uzdalnia przyszłych kapłanów do głoszenia
ewangelicznego orędzia w sposób odpowiadający kulturze ich czasów i do
kształtowania działalności duszpasterskiej zgodnie z poprawną wizją teologiczną. I tak, z jednej strony studium
uwzględniające charakter ściśle naukowy
poszczególnych dyscyplin teologicznych
przyczyni się do pełniejszej i głębszej formacji duszpasterza jako nauczyciela wiary; z drugiej strony świadomość duszpasterskiego przeznaczenia teologii sprawi,
że poważne i naukowe studium teologii
będzie miało również wartość formacyjną dla przyszłych prezbiterów.
Następny problem związany jest z silnie odczuwaną dziś potrzebą ewangelizacji kultur oraz inkulturacji orędzia
wiary. Jest to problem wybitnie duszpasterski, któremu formacja kandydatów
do kapłaństwa powinna poświęcić wię-

KONGREGACJA DS. NAUKI WIARY, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis

(24 maja 1990 r.), 21: m. cyt., 1559.
52
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53

Tak na przykład pisał ŚW. TOMASZ z Akwinu: „Trzeba bardziej trzymać się autorytetu Kościoła niż

autorytetu Augustyna czy Hieronima lub też jakiegokolwiek innego Doktora” (Summa Theol., II-II, q.
10, a. 12), a ponadto, że „nikt nie może zasłaniać się autorytetem Hieronima czy Augustyna lub też
każdego innego Doktora, występując przeciw autorytetowi Piotra” (Tamże, II-II, q. 11, a. 2 ad 3).
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cej miejsca i uwagi. „W obecnych okolicznościach, kiedy w wielu regionach
świata religia chrześcijańska uważana
jest za element obcy zarówno wobec
kultur dawnych, jak i współczesnych,
problematyka inkulturacji musi być
traktowana jako konieczny i istotny element całej formacji intelektualnej i ludzkiej”54. Fundamentem winna tu jednak
być autentyczna teologia, inspirowana
katolickimi zasadami dotyczącymi inkulturacji. Zasady te, związane z tajemnicą wcielenia Słowa Bożego oraz
z antropologią chrześcijańską, ukazują
autentyczny sens inkulturacji: wśród
bardzo odmiennych, a czasem przeciwstawnych kultur występujących w różnych częściach świata, inkulturacja ma
być wyrazem posłuszeństwa poleceniu
Chrystusa, który nakazał głosić Ewangelię wszystkim narodom aż po krańce
ziemi. Posłuszeństwo to nie oznacza ani
synkretyzmu, ani zwykłego przystosowania orędzia ewangelicznego: dzięki
niemu Ewangelia ma przenikać w głąb
kultur, wcielać się w nie, przezwyciężając elementy nie dające się pogodzić
z wiarą i życiem chrześcijańskim, podnosząc wartości owych kultur do poziomu
tajemnicy zbawienia, które pochodzi od
Chrystusa55. Problem inkulturacji może
mieć szczególne znaczenie w przypadku, gdy sami kandydaci do kapłaństwa
wywodzą się z kultur tubylczych. Będą
oni musieli przejść odpowiednią formację, która uchroni ich przed niebezpieczeństwem zaniżania wymagań wobec
siebie i niedostatecznego przyswojenia
sobie wartości ludzkich, chrześcijańskich i kapłańskich, a także pozwoli im
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docenić dobre i autentyczne elementy
własnych kultur i tradycji56.
56. Zgodnie z nauczaniem i wskazaniami Soboru Watykańskiego II oraz
zaleceniami wychowawczymi dokumentu Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, przeprowadzono w Kościele głęboką odnowę nauczania dyscyplin
filozoficznych, a zwłaszcza teologicznych w seminariach. Choć w niektórych
przypadkach odnowa ta wymaga korekt
i musi pójść jeszcze dalej, przyczyniła się
ona do podniesienia ogólnego poziomu
procesu kształcenia w dziedzinie formacji intelektualnej. Zabierając głos w tej
sprawie „Ojcowie Synodalni wielokrotnie i jednoznacznie potwierdzili potrzebę, a wręcz pilną konieczność realizacji
w seminariach i domach formacji podstawowego programu studiów zarówno
w wersji uniwersalnej, jak i w wersjach
opracowanych przez poszczególne kraje
lub Konferencje Episkopatów”57.
Trzeba zdecydowanie przeciwstawić
się tendencji do zaniżania poziomu studiów, występującej w niektórych środowiskach kościelnych, między innymi
w wyniku niedostatecznego przygotowania i braków w ogólnym wykształceniu alumnów, którzy rozpoczynają cykl
studiów filozoficznych i teologicznych.
W obecnej sytuacji coraz bardziej potrzebni są nauczyciele zdolni stawić czoło złożonym problemom naszych czasów,
a także odpowiedzieć w sposób kompetentny, jasny i głęboki na pytania o sens,
stawiane przez współczesnych ludzi, na
które jedynie Ewangelia Jezusa Chrystusa daje pełną i ostateczną odpowiedź.
Jan Paweł II
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Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptoris missio (7 grudnia 1990 r.), 67: m. cyt., 315-316.
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Por. Propositio 32.
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S. Barbara Teresa Żulińska – pedagog
katolicki na współczesne czasy
Dr A nna Róż y ło – K UL S t a l o wa W o l a
Ur. w 1969 r. w Łodzi. Ukończyła studia polonistyczne i religioznawcze na UJ, doktorat z zakresu
językoznawstwa obroniła na UMCS, autorka kilkunastu artykułów i książki oraz redaktor tomów
pokonferencyjnych skoncentrowanych na problematyce językowego obrazu świata i semantyki
religijnej; inicjatorka i organizatorka cyklu interdyscyplinarnych konferencji poświęconych konceptualizacji pojęć religijnych w różnych językach i odmianach języka. Zainteresowania naukowe dotyczą zwłaszcza: problematyki JOS, pragmatycznych aspektów języka (j. mediów, reklamy i polityki), semantyki religijnej i międzykulturowej.

Wstęp
Siostra Barbara Teresa Żulińska (18811962), zmartwychwstanka, w leksykonach pedagogicznych wymieniana jest
głównie z dwóch powodów: po 1. jako
bardzo zasłużony teoretyk wychowania
przedszkolnego, po 2. zaś jako jedyna kobieta w grupie dziewięciu osób, o których
ks. Bagrowicz napisał, że „przyczynili się
w Polsce do rozwoju katolickiej myśli pedagogicznej czasów nowożytnych”1.
Jej największa aktywność naukowa,
organizacyjna i w zakresie praktyki pedagogicznej przypadła na lata II Rzeczypospolitej, natomiast dopiero po roku 1989
w literaturze przedmiotu pojawiają się
kolejne opracowania poświęcone jej dokonaniom. W niniejszym artykule przedstawione zostaną: czynniki kształtujące postawę s. Barbary Teresy Żulińskiej
w rodzinnym domu, jej działalność pedagogiczna i naukowa. W podsumowaniu
natomiast sformułowanych będzie kilka
postulatów pedagogicznych, wynikających dla naszej współczesnej działalności
pedagogicznej z rozważenia dokonań bo-

haterki artykułu.
1. W rodzinnym domu
Barbara Teresa Żulińska urodziła się
19 października 1881 r. we Lwowie, dokąd jej ojciec, także znany „pedagog, higienista i twórca kolonii leczniczych dla
dzieci w Galicji”2 przyjechał w 1871, po
sześcioletnim okresie emigracji politycznej w Paryżu, gdy tylko rząd austriacki
ogłosił amnestię dla byłych uczestników
Powstania Styczniowego 1863. Zarówno
ojciec, Józef Anzelm Żuliński jak i stryj
przyszłej organizatorki i reformatorki
edukacji przedszkolnej w Polsce, Tadeusz
Żuliński, lekarz, filantrop i propagator
wychowania fizycznego w szkole, w duchu pozytywistycznej pracy organicznej
i – zwłaszcza – pracy u podstaw od studenckich lat łączyli zdobywanie rzetelnej
wiedzy z ożywioną działalnością patriotyczną i społeczną. Efektem tego było
m.in.: działalność w organizacjach naukowych i oświatowych (m.in. Towarzystwie
Pedagogicznym, Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych, Towarzystwie Przy-

1

Encyklopedia..., t.IV, s.124 (hasło: pedagogika chrześcijańska).

2

Cytaty w tej części pochodzą z Encyklopedii...., t. VII, s. 118-122, hasła: Żulińska Barbara Teresa, Żuliń-

ski Józef Anzelm, Żuliński Tadeusz.
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rodników im. Kopernika, Konferencji św.
Wincentego a Paulo, Czytelni Katolickiej),
organizowanie towarzystw pomocowych
i do opieki nad biedną młodzieżą, zwykle
jako organizacji o charakterze religijnym
(np. Bractwo Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski), założenie szkoły dla
sług, zorganizowanie i prowadzenie letnich kolonii leczniczych, korpusów wakacyjnych dla uczniów szkół średnich, otoczenie opieką organizacji młodzieżowych
„Gwiazda” i „Sokół”, zorganizowanie stałej, charytatywnej opieki lekarskiej nad
ubogą ludnością i wiele, wiele innych.
Ponieważ zatem także we Lwowie obaj
bracia działali w licznych organizacjach
zawodowych i społecznych, z pasją wykonywali swoje obowiązki zawodowe nie
poprzestając na tych, które przypisano
do pełnionych przez nich stanowisk, ale
organizując kolejne szkoły, kursy i stowarzyszenia, których celem było objęcie
opieką pedagogiczną i lekarską kolejnych
grup potrzebujących, już od najwcześniejszych lat przyszła zmartwychwstanka dorastała w atmosferze ożywionej
aktywności społecznej, rzeczywistego łączenia wyznawanej wiary z codziennym
życiem. Obaj bracia w swojej działalności
kierowali się bowiem pobudkami religijnymi, co szczególnie było widoczne, gdy
wykorzystywali swoje przygotowanie zawodowe w działaniach filantropijnych.
Barbara Teresa Żulińska wychowywała
się zatem nie tylko w rodzinie religijnej,
patriotycznej, ceniącej wiedzę i żywiącej przekonanie, że należy ją zdobywać
nie tylko dla siebie, ale też po to, by
dzięki niej jak najlepiej służyć innym;
jej socjalizacja dokonywała się bowiem
w środowisku bardzo szerokim, złożonym nie tylko z najbliższej rodziny, ale
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takim, w którym obecni byli także liczni współpracownicy ojca i stryja oraz
ich podopieczni, w takim, w którym jej
najbliżsi pozostawali osobami znaczącymi nie tylko dla niej, ale też dla wielu
innych, dorosłych już osób, na których
los mieli wpływ i świadomie podejmowali kolejne obowiązki z przekonaniem
o dobru wspólnym i wartości działań na
rzecz bliźniego. Wdrożenie przez przykład starszych członków rodziny w taką
postawę aktywności prospołecznej oraz
rzetelnego i twórczego podejścia do
obowiązków (zakładającego, że nie tylko powierzoną pracę wykonuje się tak,
jak nakazano, ale – jeśli założony cel,
którego wartość się uznaje, można osiągnąć w stopniu pełniejszym lub lepszym
dzięki dodatkowym lub innym działaniom - to należy je podjąć) musiało przynieść podobne owoce. Nie dziwi zatem,
że po ukończeniu szkoły ludowej ss.
Benedyktynek we Lwowie bohaterka artykułu wstąpiła do seminarium żeńskiego, przygotowując się do działalności
nauczycielskiej. Szybko zaczęła łączyć
zdobywanie wiedzy z praktyką pedagogiczną, już bowiem podczas studiów
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego udzielała się jako opiekunka i nauczycielka młodszych dzieci
w ogródku freblowskim.
2. Działalność pedagogiczna
Barbara Teresa Żulińska, przyszła siostra
zmartwychwstanka, od najmłodszych lat
żyła w atmosferze działalności pedagogicznej ojca: ożywionej i odpowiadającej
na kolejne wyzwania zmieniającej się
sytuacji społecznej, łączącej troskę o grupy najbardziej zaniedbane ze staraniami
o jak najbardziej fachowe przygotowanie

TEORETYCY I WYCHOWAWCY
ich wychowawców3, a przede wszystkim
harmonijnie wiążącej inspirację religijną
i narodową z osiągnięciami pozytywistycznej wiedzy z zakresu wymagań rozwojowych dzieci, opieki i wychowania.
Nie dziwi zatem, że już w czasie studiów
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Lwowskiego systematycznie pracowała
w ogródku freblowskim, uczestnicząc tym
samym w bardzo nowoczesnej w tamtych czasach formie opieki i edukacji
skierowanej do młodszych dzieci. Od początku swojej działalności pedagogicznej
Barbara T. Żulińska rozwija równomiernie
trzy jej aspekty: angażuje się w praktykę
pedagogiczną (jest czynną nauczycielką, wychowawczynią), prowadzi jej ciągłą, refleksyjną obserwację i krytykę, co
umożliwia jej postępowanie z coraz większą samoświadomością dotyczącą celów
i warsztatu pedagogicznego (aspekt teorii
pedagogicznej) oraz angażuje się w działalność organizacyjną, szybko podejmuje
też funkcje kierownicze. Już w 1906 roku
25-letnia nauczycielka zostaje kierowniczką kursów freblowskich prowadzonych przy żeńskim seminarium – szkole
dla przyszłych nauczycielek. Początek jej
pracy zawodowej przypadł na czas, gdy
ruch Nowego Wychowania rozwijał się
bardzo prężnie a w myśleniu o edukacji
i wychowaniu dzieci dokonywały się rewolucyjne wręcz przemiany. Dotyczyły
one celów, ale przede wszystkim stawały
się okazją do poszukiwania nowych, bardziej dostosowanych do rzeczywistych
możliwości rozwojowych dzieci i lepiej
odpowiadających ich potrzebom metod
pracy oświatowej. Niedawna absolwentka jednej z głównych szkół wyższych na
3

ziemiach zamieszkiwanych przez Polaków, Uniwersytetu Lwowskiego, była dobrze zorientowana w tych przemianach,
nastawiona na samokształcenie i pracująca z misją popularyzacji najlepszych wzorów edukacji, toteż od razu zaproponowała zmiany w programach uwzględniające
rzeczywiste zdobycze Nowego Wychowania. Mogła się z nimi bezpośrednio zapoznać wizytując w latach 1907-1908 ośrodki wychowania przedszkolnego w Niemczech, Włoszech, Austrii i Szwajcarii,
swoje obserwacje i przemyślenia zawarła
w: ”Kilku uwagach w sprawie ogródków
dziecięcych podług sprawozdania z podróży naukowej”, w których już widać
dominujący wpływ M. Montessori.
Pod wpływem zdobytych doświadczeń
Barbara T. Żulińska wprowadza kolejne
zmiany w programie prowadzonych pod
jej kierownictwem kursów, angażuje się też
w pracę w szkole dla sług pracuje bezpośrednio z dziećmi jako wychowawczyni.
Na tych działaniach upłynęło pięć lat,
w ciągu których Barbara T. Żulińska dojrzała do bardzo ważnej decyzji życiowej –
w roku 1913, jako 32-letnia, bardzo aktywna, światła i spełniająca się w swojej pracy
pedagogicznej kobieta, wstąpiła do zakonu: Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Oznaczało to zmianę stanu,
ale nie odcięcie od potocznego życia czy
dotychczasowej działalności zawodowej.
Charyzmat zakonu zmartwychwstanek nie
tylko jej bowiem nie wykluczał, ale nawet
zobowiązywał siostry do wytrwałych starań, aby poprzez opiekę duchową i rozwijanie życia religijnego podopiecznych a także prowadzenie nauki, która umożliwi im
samodzielne życie i doświadczanie wspól-

Wyrazem tego były także specjalistyczne prace naukowo-metodyczne, które publikował, np. O na-

uczaniu historii naturalnej w szkołach ludowych (1875), O znaczeniu nauk przyrodniczych w ogólnym i
zawodowym wykształceniu (1877), Przyrządy do uzmysławiania nauki (1877), Rachunek miarami i liczbami dziesiętnymi (1877), O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczanie (1884).
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noty, prowadziły ich do pełni rozwoju – ku
zmartwychwstaniu. To właśnie w tym czasie siostra Barbara T. Żulińska upowszechnia w kierowanym przez siebie środowisku
idee pedagogiczne i metody pracy w przedszkolach Marii Montessori, a na początku II
Rzeczypospolitej jest już uznanym autorytetem w dziedzinie edukacji przedszkolnej.
W 1919 uczestniczyła w Sejmie Nauczycielskim, była współautorką „Podręcznika dla
ochroniarek, w 1921 „na polecenie władz
szkolnych zajęła się organizacją Seminarium Ochroniarskiego, będącego pierwszą
tego typu szkołą zawodową kształcącą kadrę dla placówek przedszkolnych”4.
W kolejnych latach siostra Barbara T. Żulińska nadal pracuje bezpośrednio z dziećmi, kształci kadry nauczycielskie dla edukacji przedszkolnej, udziela się w szkołach zawodowych (np. wspomnianej już szkole dla
sług), jednocześnie jednak jej działalność
pedagogiczna wychodzi poza dotychczasowe formy: bezpośredniej praktyki bądź
działalności organizacyjnej i kierowniczej.
Na znaczeniu zyskuje jej oddziaływanie
piórem. Poza podręcznikami dla ochroniarek i pracami metodycznymi powstają liczne teksty adresowane do rodziców
i wychowawców, które przyczyniały się do
podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa, m.in. książeczki z cyklu „Jak

wychowywać nasze dzieci. Ku zmartwychwstaniu”. Osobnym działem jej twórczości
pisarskiej są wiersze, opowiadania i scenariusze inscenizacji dla dzieci, siostra Barbara T. Żulińska wykorzystuje w nich swą
wiedzę pedagogiczną i świetną, opartą na
długoletniej praktyce wychowawczej znajomość młodych ludzi, aby wykorzystując
formę literacką przybliżać im rozumienie
pojęć religijnych, wpajać wartości religijne
i patriotyczne. W rezultacie powstawały
utwory nie tylko dyktowane szlachetną
intencją, ale też ciekawe, pobudzające
poznawczo, dostosowane do możliwości
dzieci, rozwijające ich wiedzę i wrażliwość,
w przystępny sposób mówiące o rzeczach
najważniejszych, w tym oczywiście o treściach religijnych i ukazujące ich związek
z codziennością. W tym czasie powstają też
znaczące publikacje naukowe, w których
autorka poprzez analizę działalności i poglądów osób związanych z zakonem zmartwychwstanek, realizujących w sposób
wzorcowy jego charyzmat, przybliżała osiągnięcia pedagogiczne zmartwychwstańców. Właśnie rozprawa o Jańskim obok
pisanego w okresie II wojny światowej,
a wydanego później na emigracji dzieła „Ku
zmartwychwstaniu”, to najczęściej cytowane i uważane za najważniejsze publikacje naukowe siostry Barbary T. Żulińskiej5.

4

Op.cit. s. 1018.

5

Wartość tych dzieł uznają poważani pedagodzy, m.in. prof. Sztobryn czy prof. Bagrowicz . Jednakże wydaje

się, że współczesnym łatwiej w Barbarze Teresie Żulińskiej uznać zasłużoną działaczkę na niwie edukacji najmłodszych niż naukowca. Mogą o tym wymownie świadczyć choćby poniższe fakty. 1. Zakon zmartwychwstanek pielęgnuje pamięć o swojej światłej siostrze, nawet prowadzone przezeń gimnazjum w Częstochowie
ma zasłużoną teoretyk wychowania przedszkolnego za swą patronkę. Z informacji o niej na stronie szkoły
wcale jednak nie wynika, że była zasłużonym dla polskiej pedagogiki naukowcem. Nawet tytuł jej kluczowego
dzieła „System wychowawczy Bogdana Jańskiego” wymieniany jest jednym ciągiem wśród utworów literackich i poradników, drugiego zaś, „Ku zmartwychwstaniu” (wydawałoby się szczególnie ważnego także dla
dziedzictwa zakonu), w ogóle nie wymieniono. 2. Współczesna młodzież (i nie tylko ona) chętnie korzysta z
Wikipedii, hasło dotyczące naszej bohaterki jest tam wręcz dezinformujące, a przecież należałoby założyć, że
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było pisane przez kogoś, dla kogo jednak była ona osobą jakoś znaczącą – przynajmniej na tyle, by pokusić się
o wprowadzenie poświęconej jej notki do zasobów tej najpopularniejszej encyklopedii internetowej.
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O ich treści i znaczeniu naukowym piszę
dalej, już teraz wypada jednak zaznaczyć,
że ta ostatnia, pisana we Lwowie pod okupacją niemiecką książka „stanowi syntezę
katolickiej myśli wychowawczej, ukazanej na tle dziejów myśli edukacyjnej.
Autorka dokonuje szczegółowej analizy
poglądów polskich i obcych teoretyków
wychowania w kontekście założeń pedagogiki religijnej.”6, W rezultacie można
ją uznać za „summę” ukazującą walory
pedagogiki realizowanej przez zakony
zmartwychwstańców, które idee pedagogiczne wysunięte u zarania zakonu realizują zarówno poprzez metody tradycyjne
jak i kolejne, zaczerpnięte także z nowych
nurtów pedagogicznych, aby dopomóc
wychowankom w integralnym rozwoju,
którego punktem dojścia, punktem, do
którego odnosi się także zwykłe, codzienne sprawy, jest ZMARTWYCHWSTANIE.
Właśnie połączenie bardzo nowoczesnej i głębokiej refleksji teoretycznometodycznej, opartej na gruntownej
znajomości współczesnych autorce nurtów pedagogicznych (a dotyczącej m.in.
metod oddziaływania edukacyjnego na
młodsze dzieci zarówno tradycyjnych,
autorytarnych, jak i nowych, typowych
dla nurtu Nowego Wychowania) z osadzonymi głęboko w tradycji religijnej
i narodowej celami wychowania i nietuzinkowym talentem popularyzatorskim
i organizacyjnym wydaje się decydujące
o pozycji, jaką siostra Barbara Teresa
Żulińska zajęła w polskiej pedagogice.
W powojenny, częstochowski okres swego życia siostra wchodziła już jako kobieta
przeszło sześdziesięcioletnia, ale to nie wiek
zdecydował o tym, że ostatnia faza jej działalności pedagogicznej nie wiąże się z piastowaniem zaszczytnych funkcji czy swo6

Op.cit. s. 1018.

7
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bodną działalnością publiczną. Choć przez
całe swoje zawodowe życie udzielała się
w różnych organizacjach pedagogicznych
i pomocowych (np. Towarzystwie Szkół
Ludowych, Towarzystwie Pedagogicznym)
oraz pracowała na rzecz oświaty publicznej
(także publikując np. w „Szkole”, „Przeglądzie Pedagogicznym”, „Dziecku”, Wychowaniu Przedszkolnym”, „Przeglądzie Katolickiem”, „Ateneum Kapłańskim”, Miesięczniku Katechetycznym”), po wojnie, w zmienionym ustroju jako siostra zakonna nie
miała wstępu do przejętych przez państwo
socjalistyczne placówek edukacyjnych. Nie
rezygnuje jednak z działalności pedagogicznej: publikuje kolejne książki, współpracuje
z czasopismami religijnymi i pedagogicznymi, działa „w strukturach kościelnych jako
wykładowca pedagogiki w Studium Prawno-Administracyjnym w Częstochowie, zorganizowanym przez bp. Z. Golińskiego.”7
O tym, że na trwałe wpisała się w częstochowskie środowisko pedagogiczne, może
świadczyć fakt, że została wybrana na patronkę gimnazjum prowadzonego przez
siostry zmartwychwstanki.
Choć bezpośrednią działalność pedagogiczną siostry Barbary T. Żulińskiej 28
stycznia 1962 roku przerwała śmierć, jej
oddziaływanie pedagogiczne nie tylko nie
ustaje, ale po odzyskaniu niepodległości
w 1989 zdaje się nawet rosnąć, recepcja
jej myśli pedagogicznej staje się coraz
bardziej ożywiona (por. bibliografia).
3. Koncepcja pedagogiczna
przedstawiana w pracach
naukowych
Barbara T. Żulińska pisała bardzo wiele, liczne też są jej publikacje naukowe.
Poza artykułami jest autorką kilku większych prac pedagogicznych: „System
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wychowawczy Bogdana Jańskiego”, „Ku
zmartwychwstaniu. Kartki z życia siostry Zofii Czarneckiej zmartwychwstanki”, „Matka Antoni Sułtan” i „Matka Małgorzata Dąbrowska”, w których poruszała zagadnienia właściwej i skutecznej
pedagogii w związku z opisem dokonań
czołowych zmartwychwstańskich wychowawców oraz swoistej summy: „Ku
zmartwychwstaniu”, w której przedstawia ona zasady uznawanej przez
siebie pedagogiki odnosząc się szeroko
zarówno do osiągnięć dawniejszych pedagogów i współczesnych sobie nurtów
w pedagogice europejskiej jak i swojego wieloletniego doświadczenia w praktyce wychowawczej i edukacyjnej. We
wszystkich tych pracach przedmiotem
jej opisu jest w istocie pedagogika o założeniach katolickich, nawet bowiem
w tekstach, które nie odnoszą się bezpośrednio do najbardziej przez nią docenianej metody zmartwychwstańskiej,
zawsze podkreśla, że o istocie danego
systemu wychowania decydują przede
wszystkim: jego założenia ideowe i to,
czy dobór metod postępowania wychowawczego faktycznie zabezpiecza
realizację tych założeń. Przyjęte idee
wychowania, jego jasno sformułowany
cel rozstrzygają zatem jej zdaniem nie
tylko o jakości czy prawomocności wychowania, ale w ogóle o tym, czy jakieś
postępowanie można słusznie, prawdziwie nazwać WYCHOWANIEM. W opinii
siostry Żulińskiej najważniejszym, ale
też najbardziej naturalnym celem wychowania jest cel religijny (zmartwychwstanie), wartości religijne postrzega
ona bowiem nie tylko jako integrujące
i kierujące ku najpełniejszemu rozwojowi życie poszczególnych jednostek, ale
także jako te, które służąc wdrożeniu
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w życie moralne są potrzebne dla zabezpieczenia rozwoju całej społeczności.
Jej zdaniem - a jest ona tu kontynuatorką tradycyjnego poglądu na cele wychowania – obecność wartości religijnych
na poziomie ideowym danego systemu
pedagogicznego ma decydujące znaczenie, a pomoc wychowankom w ich
przyswojeniu, warunkującym ich pełny
rozwój osobowy i osiągnięcie głównego, religijnie zdefiniowanego celu życia,
stanowi podstawowy obowiązek wychowawcy: wobec samych wychowanków, społeczności, a przede wszystkim
wobec Boga, działalność wychowawcza
i edukacyjna jest bowiem – także zgodnie z tradycyjną konceptualizacją tej
pracy – traktowana jako powierzona
wychowawcy misja, zadanie, z którego
zda relację przed Stwórcą. Nie dziwi zatem, że zarówno we wskazówkach formułowanych dla zwolenników swoich
poglądów, jak i w krytyce innych systemów rozważa ona głównie następujące
kwestie: czy są wskazane naczelne idee
(jasno określony cel wychowania) i jaki
jest ten cel? Jakie metody są zalecane
dla jego osiągnięcia? Czy stosowanie
tych metod sprzyja rzeczywistemu (czy
tylko deklaratywnemu?) osiągnięciu
celu. Także celność pedagogii zmartwychwstańskiej zasadza się – zdaniem
Żulińskiej – na tym, że dla osiągnięcia najlepszego celu wychowawczego
proponuje ona skuteczne, sprawdzone
środki, m.in. rzeczywiście respektujące
wolną wolę wychowanków, co w pedagogikach religijnych udaje się tylko najlepszym wychowawcom.
Przybliżając poniżej poglądy pedagogiczne s. Żulińskiej skupię się na sześciu
aspektach, które jasno ukazują najważniejsze zalety jej pedagogiki, a jednocze-
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śnie wyjaśniają jej stanowisko w kwestiach, w których zalecała inne postępowanie niż powszechnie przyjmowane.

4. Cel wychowania
Siostra Żulińska mogła uznawać naczelny cel wychowania (obok stosowanych
metod wychowania) za jeden z dwóch
głównych probierzy każdej praktyki wychowawczej i – tym bardziej – każdego
systemu pedagogicznego, ponieważ był
on ideałem wychowawczym, ze względu na który w ogóle podejmuje się wychowanie, który towarzyszy każdej sytuacji w procesie wychowawczym (cele
szczegółowe są bardzo silnie związane
z głównym, ich prawomocność wynika
właśnie z tego związku), a także stanowi cel, punkt dojścia wszelkich trudów
wychowania zarówno tych podejmowanych przez wychowawcę jak i przez
wychowanków. Wszelka ich aktywność
wartościowana jest właśnie poprzez
odniesienie do celu głównego, dlatego
sumienne wypełnianie najzwyklejszych
obowiązków swego stanu może mieć
wielką wartość, a nawet wymagający
niezwykłych zdolności czy trudu czyn,
realizowany z niskich pobudek może
mieć mniejszą wartość. Warto także podkreślić, że Żulińska doskonale zdawała
sobie sprawę z wieloaspektowości skutków każdego działania, toteż odróżniała
sześć odmiennych kategorii celów: cel
główny (ostateczny), dodatkowy, dalszy,
najbliższy, niedoskonały (przyziemny)
i doskonały (niebieski)8.
Ten tradycyjny, inspirowany zasadami
religijnymi pogląd nakazujący wychowywać z permanentną świadomością celu
głównego i wdrażać dzieci do samodziel8
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nego odnoszenia wszelkich swoich działań do tego celu i wartościowania ich
podług niego już w czasach Żulińskiej
nie był powszechny wśród pedagogów,
skoro broniąc go pisała krytycznie:
„Większość wychowawców zaczyna
od tworzenia metod, doskonalszych wedle ich mniemania od tego, co stworzyły
wieki. Nie zdają sobie sprawy, że za mało
osiągnąć znakomitą nawet metodę, za
mało przy pomocy jej budzić myśl i pragnienia, rozwinąć umiejętności i talenty,
[...] trzeba wszystko poddać jakiemuś celowi. Od tego zaś, jakie wartości postawimy za cel, zależeć będzie i jakość wychowania, i jego rezultaty”9. Badacze jej
spuścizny, chętnie podkreślają zbieżność
jej przekonań w tym zakresie z opiniami
uznanych autorytetów pedagogicznych,
m.in. Herbarta i Foerstera, który pisał:
„Coraz wyraźniejszy [...] staje się brak
zupełnie jasnego, silnego i uniwersalnego ideału wychowawczego [...]. Brak ten
doprowadza do tego, że nawet najlepsze
i najzdrowsze pobudki i dążności nowoczesnej pedagogiki wyradzają się ciągle
wskutek jednostronności”10.
B. Żulińska zdaje sobie sprawę, że religijny cel wychowania, który – zgodnie z najbliższą sobie „ideologią zmartwychwstańską” - określa właśnie jako
ZMARTWYCHWSTANIE jest bardzo wymagający. Właśnie jednak w jego wielkości dostrzega szansę pełnego rozwoju
osobowego wychowanków, krytykując
wielu współczesnych pedagogów za redukowanie ideałów, które powinny być
uwzględniane w procesie wychowania. Według niej naturalizm czy wąsko
pojmowany racjonalizm w pedagogice
a także wszelkie teorie pomijające du-
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chowy, religijny wymiar człowieka bądź
skupiające się wyłącznie na jakimś jednym aspekcie natury człowieka, z pominięciem pozostałych to przykłady błędnych podejść do wychowania, wszystkie
one bowiem są redukcjonistyczne i nie
mogą zapewnić wychowania prawdziwie integralnego.

5. Religia – przyczyna, metoda
i cel wychowania
Roli religii katolickiej w koncepcji wychowania s. Barbary Teresy Żulińskiej
nie sposób przecenić. Według niej wychowawca podejmuje swą aktywność
z pobudek religijnych, mając na uwadze
dobro dziecka, które w procesie wychowania m.in. poznaje dobrego Boga
i uczy się odnosić do niego wszelkie
swoje działania. Żulińska uważa, że religia katolicka powinna stanowić stały
punkt odniesienia dla wszelkiej działalności wychowawczej czy edukacyjnej,
podkreśla w tym kontekście jej bogactwo i uniwersalizm: „Myśl katolicka
obejmuje wszystko; nic nie jest jej obce,
przenika wszystkie zjawiska(...). Dlatego kultura katolicka jest tak bogata,
łącząc ideał starogrecki dobra i piękna
z średniowiecznym umiłowaniem prawdy i naukowymi badaniami przyrodniczymi ostatniej doby, sztukę z techniką,
ciało z duszą człowieka”11. Studenski
zwraca uwagę, że interesująca jest obserwacja autorki dotycząca faktu zintegrowania i zharmonizowania w takim
systemie wychowawczym pozornych
przeciwieństw: „Kościół łączy naturę
z nadnaturą, wiarę z wiedzą, ekspansję zewnętrzną z energią wewnętrzną,
to, co boskie, z tym, co ludzkie, wyrzeczenie z godnością osobistą, posłuszeństwo z wolnością, osobiste zbawienie
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z dobrem innych. To, co naturalne, przepaja tym, co nadnaturalne. Ilekroć na
ekranie pracy wychowawczej ukazują
się te zagadnienia, ujawnią się konflikty i rozbieżności, wychowawca znajdzie
wdzięczne pole do scalenia, do syntezy,
do harmonijnego powiązania z tym,
co je łączy, a czym jest Mądrość Przedwieczna”. Pedgogika katolicka w ujęciu
Żulińskiej wychowuje całego człowieka
orientując jego życie na cel religijny,
dlatego uważa ona, że „Wychowanie
katolickie z istoty swej jest integralne”
a „całą wartość chrystocentryzmu widzimy w wychowaniu”, bowiem właśnie
wychowanie ku Chrystusowi i na wzór
Chrystusa zapewnia rozwój ku prawdziwej pełni człowieczeństwa – zjednoczeniu z Bogiem.
Religia dostarcza także norm postępowania (np. dekalog), które wspomagają
rozwój moralny i duchowy jednostki
oraz różnymi środkami – naturalnymi
i nadnaturalnymi – wspiera w ich wypełnianiu. Żulińska – jak i inni wychowawcy katoliccy, np. Kunowski, Tarnowski
czy bł. Jan Paweł II – kładzie ogromny
nacisk na obowiązek modlitwy wychowujących za wychowywanych: „Bardzo
często wychowawcy zapominają o obowiązku modlitwy za młodzież im powierzoną, a jednak Chrystus modlił się
za Apostołów i nam to przykazał.” Powierzanie w modlitwie wychowanków
Bogu i zawierzenie mu całego procesu
wychowawczego jest także pomocne dla
samych wychowawców: ożywiając swą
działalność intencją religijną uświęcają się, a jednocześnie są mniej narażeni na zwątpienie w sensowność swych
działań: „Chrześcijański wychowawca
w niepowodzeniu widzi zbytnie liczenie na własne siły, przypomina sobie tę
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odwieczną prawdę, że głównym wychowawcą jest Sam Stwórca natury ludzkiej.12” Wychowawca (czy to nauczyciel
w placówce oświatowej, czy – tym bardziej – rodzic w domu) powinien zadbać
też o rozwój życia sakramentalnego
dzieci i zorganizować ich czas tak, by
mogły korzystać z praktyk religijnych,
to Bóg jest bowiem pierwszym wychowawcą, a współdziałanie z Nim, bycie
z Nim jest celem tego wychowania.
„Środki, wiodące do celu, muszą być
nadprzyrodzone. Życie chrześcijańskie nie
jest nadbudową życia naturalnego, ale jego
przebudową, tak samo wychowanie religijne nie jest czymś, co się da wydzielić z całokształtu wychowania, ale całe wychowanie jest wychowaniem religijnym”13.
Podsumowując uwagi na temat roli
religii w wychowaniu podkreślmy, że
opisując wszystkie walory pedagogiczne katolicyzmu Żulińska miała na myśli
nie wiarę letnią lub jedynie zwyczajową, ale pogłębioną, personalną, głęboko
osobiście angażującą człowieka, która
staje mu się przewodnikiem w rozwoju
życia wewnętrznego i która jest ugruntowana rzetelną wiedzą religijną, nie
oparta wyłącznie na uczuciach.
6. Kształcenie charakteru
Zdaniem Żulińskiej: „Całe zadanie
wychowawcze streszcza się w kształtowaniu charakteru, każde posunięcie wychowawcy jest czynnikiem urabiającym
wprost lub pośrednio to, co nazywamy
charakterem”14.Siła charakteru zależy
od woli, dlatego w kształceniu charak-

teru zwykle zabiega się o wzmocnienie
woli. Żulińska (podobnie jak np. Foerster) bardzo wyraźnie jednak podkreśla, że „w chrześcijańskim wychowaniu
ćwiczenie woli nie jest celem samym
w sobie, ale celem jest ideał, którego realizowanie w życiu zależy od siły woli.
Dlatego codzienne, drobne obowiązki
należy spełniać nie tylko systematycznie, dokładnie, wytrwale, ale i celowo,
ożywiać je intencją, głębszą myślą. Im
głębiej wnikniemy w główny obowiązek
życia, tym jaśniej zrozumiemy celowość
wymagań najmniejszych szczegółów.”15.
Właśnie m. in. poprzez wypełnianie codziennych obowiązków z intencją powiązaną z celem głównym wychowania
(i życia) można wychowywać wolę, bowiem: „Wola wychowana to wola dobra
i silna, silna, gdy chodzi o rozkazywanie
władzom niższym, dobra, gdy musi słuchać prawa i woli Bożej”16.
Żulińska opisuje z uznaniem metody wychowania woli stosowane w zakładach zmartwychwstańców, przede
wszystkim podkreślając, że dojrzewanie
woli wychowanka jest wynikiem jego
własnej pracy, do której ma stworzone
odpowiednie warunki, bowiem: „Wychowawca katolicki przyjmuje w całości naukę o wolnej woli i szanować ją
będzie i w sobie, i w wychowankach”17.
Pisze zatem o doniosłości przykładu
osobistego wychowawcy, który traktuje
się wręcz jako główny środek edukacji
moralnej. Dalej wymienia nacisk na konieczność i doniosłość sztuki opanowania się (uczniowie są o niej pouczeni18
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i w różnych sytuacjach wychowawczych
zachęcani i wdrażani do jej praktykowania), wagę okazywanego wychowankom zaufania i praktykowanie różnych
form samorządności, nade wszystko zaś
indywidualizację podejścia do każdego
dziecka i wdrożenie do samokontroli
(która zakłada uprzednią interioryzację
wartości): „Nikt nie ustrzeże cnoty, która
sama się nie strzeże, kontrola zewnętrzna sama jedna nie wystarczy, ona jest
konieczną, ale wtedy dopiero skuteczną
być może, kiedy służy ku wzmocnieniu
i uzupełnieniu tej kontroli wewnętrznej,
którą młody sam nad sobą sprawuje.”19.
Jako przykłady właściwej praktyki
wychowawczej wielokrotnie przytacza
fragmenty sprawozdań z działalności
placówek prowadzonych przez zmartwychwstańców:
„Działanie z przekonania, jakiego wymaga się od wychowanków, ma doprowadzić wychowanka do ukochania na
stałe tych zasad i obowiązków, z którymi w życiu nigdy rozstać się nie powinien. Dlatego wszelkie praktyki religijno-społeczne, poza ściśle w ogólności
obowiązującymi, nie są wychowankom
nakładane, lecz zalecane, aby przyjęcie
ich i ukochanie nastąpiło z głębszych
pobudek, na skutek zrozumienia ich
wartości. Życie wychowanków w Zakładzie w ogólności rozumie się jako pró18

bę ich przyszłego życia samodzielnego.
Troską Zakładu jest, aby atmosfera panowała w nim jak najbardziej rodzinna,
ogólnego i wzajemnego sobie zaufania
– nie koszarowego”20.
Żulińska poszanowanie wolności i respektowanie indywidualności każdego
dziecka łączy oczywiście z głębszą motywacją religijną pisząc o indywidualności jako „tej myśli Bożej, która tkwi
w każdej duszy”. Dlatego wychowanie,
kształcenie charakteru dziecka jest kwestią delikatną i zawsze indywidualną,
pedagodzy katoliccy:
„W prowadzeniu dusz, nie grzesząc
ani surowością niewczesną, ani zbytnią
łagodnością, pilnie strzegąc się narzucania własnego zdania i własnej woli,
a śledząc przede wszystkim drogi Bożej
i prowadząc po niej dusze, zmierzać do
tego będą, aby każda według powołania
i drogi swojej, przyszła do prawdziwej
doskonałości”21.
Jako przykład takiego właśnie wychowawcy, który „śledząc przede wszystkim drogi Bożej” swą mądrą opieką dopomaga wychowankowi w odnalezieniu
swej drogi Żulińska podaje Jańskiego
„w stosunku do Piotra Semenenki, który
jako młodzieniec wyzbyty z wiary dziecięcej i z najprzewrotniejszymi teoriami
rewolucyjnymi, śledzony był przez policję i przymierał z głodu.

Np. „Ponieważ życie człowieka składa się z drobnych jego postępowania sposobów tak z ludźmi,

jako z Bogiem i względem siebie samego, przeto najmocniej pilnować się tego powinniśmy, aby strzec
się tego wszystkiego, co cechuje człowieka rozrzuconego, niespokojnego i niecierpliwego i to nie tylko dlatego, że powierzchowność nasza powinna być budującą, przykładną i tak wymowne, jak dobre
kazanie dla bliźnich, ale nadto dlatego, że powierzchowność długo zostawać nie może w sprzeczności
ze stanem wewnętrznym człowieka; musi być zwalczone przez duszę, jeżeli ta pracuje i korzysta z łask
Boskich lub zwycięża, jeżeli słuchać będziemy ciała, krwi i zmysłów naszych”, B. Żulińska CR, System
wychowawczy..., s. 159.

200

19

op.cit. s. 160

20

op.cit. s. 163

21

op.cit. s. 163

TEORETYCY I WYCHOWAWCY

Jański poznał się, że gwałtowność polityczna sztuczną była w Semenence,
z przyrody łagodnym i rozważnym a do
życia umysłowego raczej, jak do czynnego stworzonym. „Litując się przeto jego
duszy i marnowanych zdolności, zachodził go z daleka, łagodnością swoją przyswajał, a rozmową uczącą i zajmującą
dumnemu młodzieńcowi imponował”22.
Żulińska ma świadomość, że szczególnie trudno wychowankom jest wyzbyć
się tych wad, które dla całej społeczności są najbardziej typowe, często dlatego nazywanych wadami narodowymi.
Tym silniej podkreśla, że w placówkach
prowadzonych przez zmartwychwstańców dokłada się starań, aby wady te
„na cnoty przeciwne zamienić”. I tu,
podobnie jak w całej pracy wychowawczej, największy nacisk położony jest na
zbudowanie w wychowankach motywacji do dokonania jak najbardziej samodzielnej i świadomej zmiany zachowania. Oto przykład takiej wspierającej,
motywującej wypowiedzi, apelującej do
woli i samoświadomości uczniów, którą Żulińska cytuje za ks. Kajsiewiczem.
Wytrwałość uważa on za oznakę godności i męskości człowieka, więc apeluje:
„Dopóki zapał, korzystaj z zapału. Kiedy
wiatr dmie pomyślny, rozwiń wszystkie żagle w łodzi; ale wśród burzy nie
opuszczaj rudla, wśród ciszy nie leń się
pocić przy wiośle. Mądry żeglarzu, nie
rozbijaj się w porcie, nie trać pracy tyle
i nakładu, nie leń się jąć wiadra, nie daj
się zalać wciskającej się fali smutku i boleści; myśl o końcu, pamiętaj, że koniec
dobry wszystko naprawia, tym bardziej
wszystko uświęca”23.
Żulińska wiele miejsca poświęca wadom narodowym, zawsze jednak – wła22

op.cit.s. 167

23

op.cit. s.168

śnie w zgodzie z metodą zmartwychwstańską – wymieniając także mocne
strony charakteru narodowego Polaków
i to z nich wyprowadzając ich posłanie,
tak, że wady jasno widać jako przeszkody do osiągnięcia chwalebnego celu, do
którego jest się przeznaczonym. Sprzyja
to nie tylko budowaniu dumy narodowej,
ale i jej oczyszczeniu, aby bycie Polakiem
(u Żulińskiej: Polakiem-katolikiem) motywowało do bycia coraz lepszym według
wskazań religijnych, żeby motywowało
do dalszej, ustawicznej pracy nad sobą
i stawianiu przed sobą coraz śmielszych
celów w służbie Bogu i ojczyźnie.
W tekstach pedagogicznych często
spotyka się wzniosłe wezwania i deklaracje, proponowane metody ich
osiągania nie zawsze jednak przynoszą
w praktyce zakładane rezultaty. Tym
bardziej z uwagą warto czytać dokumenty przytaczane przez Żulińską jako
świadectwa mądrego, rozważnego połączenia w pedagogii zmartwychwstańskiej trzeźwego, realistycznego oglądu
młodych z ogromnym zaufaniem do
ideału religijnego i siły dobra tkwiącej
w każdym człowieku. W tym wypadku
przejawiło się to m.in. w stosowaniu
motywacji równoległej a więc wskazaniu różnych uzasadnień właściwego
czynu – kierując się którymkolwiek wychowankowie wdrażają się w respektowanie także pozostałych.
„Ale na samej sumienności uczniów
trudno oprzeć całe wychowanie i porządek Zakładu, bo nie można na wszystkich rachować i rachować, że od razu
przyjdą do takiego delikatnego sumienia. Nauczmy więc, że nie tylko Pan Bóg
tak chce, że to ich obowiązek zachować
wszelkie przepisy, ich się tyczące, i słu-
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chać przełożonych, ale że to nawet leży
w ich własnym interesie. Opieramy więc
wychowanie na poczuciu wspólnego
interesu. Niech mają udział w rządzie,
niech rozumieją korzyść z porządku,
a to ich zarazem nauczy wielu rzeczy.
Każdy szczegół będzie budził ich uwagę,
będą się nad każdą rzeczą zastanawiali.
W przestrzeganiu więc zatem porządku
posługujemy się nimi samymi, i tak cała
rzecz jest ułożona, że wszystko idzie
porządnie, spokojnie, bez koniecznej
obecności przełożonego. Obecność przy
nich seniorów, spośród nich zamianowanych, lżejszą im jest i skuteczniejszą,
niż przełożonych, bo więcej się czują
wtedy zostawieni własnemu sumieniowi. Taki system wychowania zmusza ich
do panowania nad sobą i dopomaga do
wyrobienia charakteru. Dzieci przyucza
się do szanowania i ulegania władzy,
(...) uczą się prowadzić innych, uczą się
przełożeństwa, poznają zawczasu jego
ciężar, odpowiedzialność. Tak wciągamy
ich do wspólnej pracy nad nimi samymi,
a staramy się przy tym ośmielić ich do
szczerości, dając im zupełną swobodę” (
fragment sprawozdania z internatu we
Lwowie, 1884 r.).”24.
7. Wychowanie patriotyczne
Barbara Teresa Żulińska urodziła się,
wychowała, wykształciła, zdecydowała
o swojej drodze życiowej i miała już na
swoim koncie wiele sukcesów zawodowych nim Polska po przeszło stuletnim
okresie zaborów odzyskała niepodległość. Zarówno jednak ona sama, jak
i jej najbliższe środowisko rodzinne
i społeczne realizowało zawsze w praktyce pozytywistyczne hasła pracy u podstaw i pracy organicznej, a działalność
tę traktowano właśnie jako służbę Bogu
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i ojczyźnie. Wychowanie patriotyczne
zajmuje zatem w koncepcji pedagogicznej siostry Żulińskiej bardzo ważne
miejsce, przy czym składają się nań nierozerwalnie splecione trzy dziedziny,
we współczesnych pedagogikach często opisywane odrębnie. Pierwszą było
oczywiście wychowanie patriotyczne
sensu stricto (rozumiane jak umiłowanie ojczyzny, wdrożenie do czynnej
miłości – służby ojczyźnie, poznanie
i kultywowanie tradycji patriotycznych,
kształtowanie dumy z przynależności
do narodu, polskość jako ważny składnik w kształtowaniu własnej tożsamości, ale także poczucie wspólnoty narodowej było w pedagogice Żulińskiej
konkretyzowane m.in. jako współodpowiedzialność i solidaryzm społeczny
oraz jeszcze szerzej: jako troska o słabszych i zagrożonych współobywateli,
także innych narodowości (nie może to
dziwić u lwowianki, jej rodzinne miasto
z dumą eksponowało swoją polskość
doceniając zarazem i czerpiąc obficie
z potencjału wielonarodowości). Drugą
dziedziną było wychowanie społeczne:
wychowywano dzieci w świadomości
ich praw, ale i obowiązków, przy czym
i jedne i drugie przysługiwały im jako
ludziom stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, ale też urodzonym i żyjącym na polskiej ziemi, w konkretnej
sytuacji historycznej i społecznej, która
te prawa i obowiązki dookreślała. Np.
gdy Żulińska pisze o pożytkach metody
samorządowej, wskazuje, że pozwala
ona rozwinąć samodzielność, poczucie sprawiedliwości, odpowiedzialność
i wspólodpowiedzialność za innych,
także słabszych, co łatwo przychodzi
duszom polskim, ale też jest pomocna w wyrobieniu wytrwałości, umiar-
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kowania i poczucia obowiązkowości,
a więc cech, których brak jest i przez
nią, i przez wielu innych autorów traktowany jako jedna z typowych wad narodowych Polaków. Właśnie ze względu
na tak ścisłe zespolenie pojęcia służby ojczyźnie z służbą innym ludziom
i wzajemną pracą dla dobra wspólnego podług potrzeb konkretnego czasu
i miejsca, w którym człowiek żyje i podług zdolności i najlepszej wiedzy każdego uzasadnia wymienne stosowanie
w analizach myśli pedagogicznej Żulińskiej terminów: wychowanie patriotyczne i wychowanie obywatelskie. Trzecią
dziedziną – oczywistą, jeśli pamiętamy
o religijnej orientacji tego systemu wychowania - jest oczywiście chrześcijaństwo, katolicyzm. Jak już wcześniej akcentowałam, omawiając kategorię celu
głównego czy roli religii, wg Żulińskiej
intencja religijna powinna ożywiać każdy aspekt życia, naturalne jest więc, że
przenika i kształtuje także wychowanie
patriotyczne.
Wzajemne przenikanie tych trzech
dziedzin w pojmowaniu przez Żulińską
wychowania patriotycznego widać już
w samym jej rozumieniu patriotyzmu,
gdy pisze o trzech jego rodzajach.
„Są trzy stopnie miłości Ojczyzny.
Pierwszy stopień, który nazywamy uczułym, instynktowym, nałogowym; dziwnie silny, rzewny, tęskny, choć ciemny
i nie pojmujący się, zwykły jest ludom
młodym, pasterskim lub rolniczym i ludziom, pozbawionym oświaty, ale też
wolnym od wad i zepsucia cywilizacji,
już przejrzałej i chylącej się ku starości.
Człowiek, organiczne i zarazem duchowe jestestwo, przychodząc na świat,
nim władze duchowe się rozwiną, żyje
w stosunku bliskim, bezpośrednim ze

wszystkim, co go otacza. Między organizmem człowieka, a miejscem, w którym
się urodził, którym oddychał, pokarmem, którym się żywił, ciasny zachodzi
i sympatyczny stosunek (...) ...Niejeden
tęsknotę za krajem życiem przypłacił.
Ale czy taka miłość Ojczyzny dostateczna chrześcijaninowi, ba rozumnemu
człowiekowi? Nie, bo i rumak stepowy
strzygł uchem, rżał wesoło i kopiąc ziemię pieścił się ze stepem, szeroką matką
swoją. Nie, nie dosyć takiego patriotyzmu i wstyd by był na nim poprzestać.
Drugim, wyższym już niezmiernie
stopniem miłości Ojczyzny, który nie
wyklucza, co w pierwszym pięknego
i tkliwego, tylko się więcej zna i posiada, jest patriotyzm umysłowy, albo
rozumowy. Ten polega głównie na zakochaniu się w życiu historycznym,
umysłowym i moralnym swego narodu,
pewnym utożsamieniem z nim własnej
istoty. Żywiołami takiego patriotyzmu
są głównie dzieje, język, piśmiennictwo, sztuki, prawodawstwo, zwyczaje, wspomnienia, żywioły – działacze,
wyższe od poprzednich, bo już nieograniczone tylko, nie uczułe, ale rozumne.”
I ten jednak stopień miłości ojczyzny nie
zadawala Żulińskiej, bowiem: „W miarę
(...) starzenia się narodu, psucia a raczej
wzrostu samolubstwa w wydatniejszych jego jednostkach, Ojczyzna przestaje być przedmiotem miłości, staje
się nim sobie sam człowiek. Ojczyzna
wtedy zostaje środkiem tylko, (...) staje
się materiałem, który myśl i wola indywiduów obrabia, przetwarza na obraz
i podobieństwo swoje; słowem, z oblubienicy uwielbianej, Ojczyzna zostaje
służebnicą.
Taki patriotyzm, niestety, zbyt powszechny między nami. Silny, namięt-
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ny, ale skrzywiony, niepłodny samolubstwem i indywidualizmem. Miłość to
wyłączna, zalotna, zazdrosna. Niejeden
dałby wszystko dla Ojczyzny, ale też
sam jeden chce nią rozporządzać i tyle
i dopóty jej służy, dopóki nią może kierować i rządzić podług woli swojej.” Żulińska nie waha się nazwać takiej zaborczej miłości nierządem.
„Aby uniknąć tego nierządu i nie kochać Ojczyzny dla siebie samego, trzeba
ją pokochać w Bogu i dla Boga. Wtenczas
nie będziemy niewolnikami rodzinnej
ziemi, ani nas samych, zachowując przecie, co czystego i z uczuciowej i rozumnej miłości...” Motyw dojrzałości miłości
ojczyzny poprzez podporządkowanie jej
miłości Boga, oczyszczenie jej w świetle
Jego prawa Żulińska kontynuuje opisując
relacje z innymi narodami i Kościołem:
„Każdy naród jest niby osobnym tonem
w wielkiej harmonii Bożej, rozgrywającej się w dziejach świata, niby gwiazdą
osobną w wielkiej konstelacji idei Boskiej o ludzkim rodzaju.25
Bohdan Jański, założyciel zmartwychwstańców, którego poglądy Żulińska
podzielała i propagowała, był związany
z Mickiewiczem w Paryżu, bliska mu
była jego koncepcja mesjanizmu, nie
dziwi zatem, że w działalności wychowawczo-patriotycznej przyświecało im
zawołanie wieszcza z „Ksiąg narodu
polskiego i pielgrzymstwa polskiego”:
„O ile polepszycie dusze wasze, o tyle
powiększycie granice Polski”.
Żulińska – jak przystało na nowoczesnego pedagoga, specjalistę w zakresie
wychowania i edukacji przedszkolnej przykłada wielką wagę do liczenia się
z możliwościami rozwojowymi dzieci. Właśnie skoncentrowanie na nich
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uwrażliwiło ją na wszelki pozór w wychowaniu, także w wychowaniu patriotycznym. Seminarzystki i nauczycielki
przedszkolne przestrzegała zatem, aby
udział dzieci w uroczystościach narodowych i rocznicach był zawsze przemyślany (piętnowała np. wielogodzinne
wystawanie dzieci na akademiach i karanie ich za brak dyscypliny w takiej
sytuacji), aby dzieci dobrze rozumiały,
w czym uczestniczą, po co i dlaczego,
aby proponowane formy nie były dla
nich zbyt nużące, ale raczej pozwalały im czynnie uczestniczyć, mieć swój
wkład we wspólne dzieło (np. poprzez
wykonanie piosenki czy przygotowanie
elementów oprawy plastycznej itd.),
aby – poprzez świadome, pełne przeżycie takich uroczystości mogły rzeczywiście doświadczyć poczucia wspólnoty
i dumy narodowej.
8. Wychowanie intelektualne
Siostra Barbara T. Żulińska, przy całej świadomości, że dzieci różnią się
możliwościami intelektualnymi, ich
stopniem i zakresem, doceniała wagę
wychowania intelektualnego dla zapewnienia integralnego rozwoju, przy
czym przybliżając jej poglądy pedagogiczne słusznie można pisać właśnie
o wychowaniu intelektualnym, nie tylko o samym kształceniu. W jej koncepcji
nie tyle bowiem chodzi o wykształcenie jakichś sprawności intelektualnych
dla nich samych, ile o zapewnienie jak
najpełniejszego rozwoju umysłowego
skorelowane na każdym poziomie edukacji z kształtowaniem postawy: dziecko wie, umie, po to, aby być (i to w tej
religijnie zdeterminowanej koncepcji
wychowania: być przede wszystkim wo-

Zwróćmy uwagę, że w słowach tych – oczywiście w stylistyce tamtych czasów – wyrażona jest tak

eksponowana współcześnie myśl o naturalności i bogactwie wielokulturowości.
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bec Boga i dla Boga), nie zaś dla samej
wiedzy. Przy takim podejściu wszelkie
instytucje oświatowe: od przedszkola
czy ochronki po różnego stopnia szkoły powinny uwzględniać dwa aspekty
wykształcenia: ogólne – kształtujące
wiedzę o Bogu, świecie i człowieku
oraz zawodowe – uczące umiejętności,
które pozwolą dobrze wypełniać podejmowane przez uczniów role społeczne
i zawodowe, które umożliwią im utrzymanie a jednocześnie bycie użytecznym
dla społeczności. Także wychowanie
domowe powinno – zdaniem tej zasłużonej pedagog edukacji przedszkolnej
– zapewniać rozwój intelektualny poprzez rozbudzenie ciekawości światem,
kształcenie podstawowych kompetencji
w toku codziennego życia rodzinnego,
a przede wszystkim kształtować postawę religijną – komponent intelektualny jest bardzo ważnym składnikiem
postawy, niezbędnym także w dojrzałej religijności, a przecież właśnie na
ukształtowaniu takiej religijności zależało Żulińskiej, gdy pisała poradniki dla
matek z cyklu: „Jak wychowywać? Ku
zmartwychwstaniu”.
Miejscem szczególnie odpowiedzialnym za rozwój umysłowy młodego pokolenia jest jednak szkoła, jakie zatem
zadania stawia przed nią Żulińska?
Ma ona przekazywać wiedzę ogólną i specjalistyczną w taki sposób, aby
kształtować światopogląd – jest to więc
typowe nauczanie wychowujące. Jak pisze: „każdy przedmiot szkoły powszechnej czy średniej, ogólnokształcącej czy
zawodowej znajduje bardzo wiele momentów, aby nawiązać czy to do etyki
zawodowej, czy do ogólnych zasad mo26

Studenski M., Pedagogika..., s. 214.

27

op.cit. s.215

28

op.cit. s.217

ralności (analiza tekstów literackich),
czy do historii biblijnej i historii Kościoła, czy wreszcie do nieśmiertelnej nauki
Chrystusa, obejmującej wszelkie dziedziny, potrzeby i zagadnienia”26. Podaje
też konkretne przykłady: „Ileż dać może
wychowankowi nauka literatury ojczystej, jednej z najgłębszych na świecie
[...]. Oprócz języka ojczystego wielką
rolę wychowawczą ma język łaciński.
Sama jego budowa wskazuje, że jest
odblaskiem myśli Bożej i rozwija logiczne myślenie. [...] Nauka historii – piszą
programy – powinna umacniać w młodzieży wiarę w ideały i nauczyć żyć dla
nich i walczyć o nie. [...] A cóż mówić
o przyrodzie żywej, gdzie się widzi tę
cudowną harmonię, tę miłość Bożą pamiętającą o najmniejszym robaczku”27.
W sumie „Przez wykształcenie ogólne –
pisze Żulińska – rozumiemy nie encyklopedyczną wiedzę, nabytą dzięki sprawności pamięci, ale umiejętność odszukania ogólnego sensu w każdej dziedzinie,
w każdej gałęzi wiedzy, orientowanie
się w tym, co kultura przynosi, co dają
nam genialne jednostki i wysiłek pokoleń. Wykształcenie ogólne kieruje nas
do coraz szerszego i dokładniejszego
poznawania rzeczywistości, do ujmowania jej z punktu widzenia ogólnych praw”28. Można zatem powiedzieć, że człowiek wykształcony według Żulińskiej to
nie „chodząca encyklopedia” czy tylko
świetny nawet specjalista w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie, ale osoba o szerokich horyzontach z ugruntowanym,
opartym na racjonalnych przesłankach
światopoglądem, umiejąca zdobywać
nową wiedzę i umiejętności oraz sprawnie dostrzegać w poznawanym materia-
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le ogólne prawa i reguły, dążyć do syntezy poznawczej. To także osoba, która
swą wiedzę wykorzystuje w życiu ku
pożytkowi własnemu i wspólnoty, która
jest świadoma swych obowiązków i nawykła do ich wypełniania, w każdej pracy odnajdując sens m.in. ze względu na
motywację religijną. Właśnie ukształtowanie takiej postawy Żulińska, za innymi wielkimi wychowawcami katolickimi, uważa za świadectwo właściwego
rozwoju intelektualnego.
Żulińska – teoretyk i praktyk edukacji
przedszkolnej doskonale sobie zdawała
sprawę, że rozwój umysłowy nie dokonuje się samorzutnie, ale – jak każda aktywność czysto ludzka - wymaga odpowiedniego środowiska i pracy. Nie przypadkiem też cytuje ks. Kalinkę, który
uważa, że właśnie nawyk pracy (w tym
pracy umysłowej) jest tą najważniejszą
zdobyczą, którą dziecko powinno wynieść ze szkoły:
„Pierwsze zadanie dla młodego
w szkole jest nauczyć się pracować, (...)
to rzecz o wiele trudniejsza, niż nabyć tę
lub inną umiejętność i przejść dobrze egzamin; to piętno w duszy, wyciśnięte na
zawsze, to zdobycz na całe życie. Dozór
w wychowaniu, tak potrzebny, może być
czasem zbyteczny, a nawet szkodliwy, jeżeli dziecko nawyknie nic bez niego nie
robić. Otóż nauczyć je pracować, chociaż
nad nim nie ciąży kontrola Przełożonego, pracować nie z bojaźni ani nawet dla
dobrego w szkole postępu, ale jedynie
z poczucia obowiązku, to dopiero rzecz
godna chrześcijańskiego wychowania.
Poczucie obowiązku to dozorca, którego
nikt nie zastąpi, i tylko o takim, co słyszy
w duszy głos tego dozorcy, można powiedzieć, że jest dobrze wychowanym”29.
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9. Wychowanie estetyczne
Wychowanie estetyczne – podobnie
jak wszystkie pozostałe sfery wychowania – także jest przeniknięte pierwiastkami religijnymi, Żulińska pisze wręcz:
„Dajmy pięknu duszę, inaczej młodzież,
używając jej własnych słów, nauczy się
«czynić źle w sposób estetyczny», nastąpi przeestetyzowanie”30. Słowa te
poświadczają zarazem po raz kolejny
charakterystyczne dla Żulińskiej: zmysł
refleksyjnej obserwacji, otwartość na
rzeczywistość i umiejętność trafnego
oddzielania elementów wartościowych
od bezwartościowych czy wręcz szkodliwych. W tym wypadku ta doświadczona
wychowawczyni nie bez powodu pisze
o „przeestecyzowaniu”. Jeśli pamiętamy, że okres jej wczesnej młodości, gdy
kształtuje się wizja świata, przypadł na
lata panowania w kulturze polskiej dekadencji, z jej schyłkowymi i pełnymi skrajności tendencjami, okresu, gdy hasło
„sztuki dla sztuki” zyskiwało w ustach
nie tylko wielu artystów, ale i po prostu
wykształconych, aktywnych kulturalnie
ludzi znamiona wyznania omal religijnego, to bardzo trzeźwe, chciałoby się
wręcz powiedzieć: egzystencjalne podejście Żulińskiej do wychowania estetycznego jest kolejnym świadectwem,
że w swoich poglądach pedagogicznych
stąpa ona twardo po ziemi, nieczuła na
zmienne mody, odporna na wszelkie
skrajności, z żywym zainteresowaniem
przyjmująca jedynie to, co można spożytkować w pracy zgodnej z jej światopoglądem. W jej ujęciu wychowanie
estetyczne nie ma zatem być nastawione przede wszystkim na przygotowanie
odbiorców nowoczesnej sztuki czy wy-
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chowanie artystów, ale – jak wszelkie
inne dziedziny wychowania – ma być
podporządkowane naczelnemu celowi
religijnemu wychowania, ma, w swoim
zakresie, przyczyniać się do wychowania
człowieka, którego integralny rozwój będzie owocował z przekonaniem pełnioną
służbą Bogu i ojczyźnie, którego rozwój
moralny i religijny będzie zmierzał „ku
zmartwychwstaniu”. Badacze spuścizny Żulińskiej podają, że można u niej
mówić o wychowaniu estetycznym
w dwóch niejako znaczeniach: węższym
i szerszym.
Wychowanie estetyczne w znaczeniu
węższym to wychowanie przez sztukę,
a więc zmiany, jakie następują w młodym człowieku na skutek obcowania
z dziełami sztuki: doświadczanie piękna
(muzyki, słowa, obrazu, kształtu przestrzennego), głębi przekazu, uniwersalności humanistycznego przesłania, katharsis, podziwu dla wielkich twórców,
rozwój empatii i zyskanie doświadczeń
moralnych itd. To wychowanie jest uzależnione od środowiska – dziecko może
doświadczać dziedzictwa kulturowego
ludzkości w takim zakresie, w jakim jest
ono obecne w jego środowisku życia,
dlatego tak ważną funkcję w zakresie
wychowania estetycznego pełnią różne
placówki oświatowe.
Wychowanie estetyczne w szerszym
znaczeniu obejmuje najszerzej pojmowany ład życia, a więc dążenie do
porządku, estetyki stroju, wystroju
pomieszczeń itd. Także pewna odpowiedniość, estetyka zachowania – wielu
wychowawców zmartwychwstańskich
artykułowało tę akceptowaną także
w potocznych wypowiedziach prawdę,
że istnieje wzajemna relacja między
wnętrzem człowieka a jego zewnętrz31
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nym wyglądem czy jego otoczeniem:
ład duszy jest pewniejszy w uporządkowanym otoczeniu.
W tekstach Żulińskiej wielokrotnie
mówi się jeszcze o żywo oddziałującym na wychowanków doświadczaniu
piękna przyrody. Ogrom i majestat gór,
delikatność polnych kwiatów, wiecznotrwałość i kruchość, przemijalność
w niezmiennym rytmie pór roku – doświadczenie piękna stworzonego rozwija w wychowanym religijnie dziecku podziw i wdzięczność dla Stwórcy za dar
stworzenia, uczy kontemplacji piękna,
oczyszcza, rodzi pytania o cel i sens istnienia, podobnie zatem jak omówione
wyżej dziedziny wychowania estetycznego także ta ostatnia sprzyja pełnemu
rozwojowi osobowemu, a – jeśli chodzi
o główny, religijny cel bliskiej Żulińskiej
pedagogiki – wspomaga rozwój moralny i duchowy, bowiem: „wychowanie
estetyczne ma związek z wychowaniem
moralnym”. Autorka stwierdza: „Wychowawca niejednokrotnie doświadczył,
jak piękno oddziałuje na młodzież, jak
ją potrafi zdyscyplinować”31

Podsumowanie
Podsumowując przedstawianie poglądów pedagogicznych siostry Barbary
Teresy Żulińskiej warto podkreślić pięć
cech jej wizji pedagogicznej, bardzo
dla niej znamiennych, a jednocześnie
dziś szczególnie aktualnych. Należą do
nich: typowe dla pedagogiki personalistycznej, bardzo nowoczesne a jednocześnie głęboko osadzone w tradycyjnej
myśli religijnej rozumienie fenomenu
wychowania; docenienie wagi celu naczelnego wychowania i precyzyjne,
pogłębione uzasadnienie, dlaczego powinien to być cel religijny; holistyczne
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myślenie o praktyce wychowawczej
(w każdym momencie wychowuje się
całego człowieka), umiejętność trafnej
oceny wartości pedagogicznej - otwarte, krytyczne i realistyczne podejście do
metod wychowania dawnych i nowych
(aspekt refleksji i krytyki pedagogicznej), otwartość na nowe i dążenie do
upowszechniania, podnoszenia kultury
pedagogicznej społeczeństwa.
Na zakończenie tekstów pedagogicznych zwykle formułowane są dwa typy
wniosków: obok zdań podsumowujących,
ukazujących najważniejsze cechy omawianego w pracy zagadnienia – tzw. postulaty pedagogiczne, a więc wskazania,
co z przeprowadzonych badań czy rozważań wynika dla praktyki pedagogicznej.
Pozostaje nam zatem sformułować postulaty pedagogiczne, wskazać, jak znajomość dorobku s. Barbary T. Żulińskiej
może, jak powinna oddziaływać na naszą współczesną praktykę wychowawczą
i edukacyjną. Najważniejsze (i zarazem
jak się wydaje najpilniejsze w obecnej
sytuacji społecznej w Polsce) propozycje
można przedstawić w punktach.
1. Warto szerzej rozpropagować dokonania s. Barbary T. Żulińskiej wskazując na jej otwartość i nowoczesność
w zakresie metod pracy z dziećmi
oraz docenianie postępu wiedzy przy
jednoczesnym bardzo trzeźwym oglądzie praktyki pedagogicznej, ugruntowanym w dobrej znajomości praktyki wychowawczej, tradycji religijnej
i kulturowej oraz współczesnej sytuacji społecznej. Wykazując otwartość
a nawet szczere, żywe zainteresowanie współczesną praktyką wychowawczą i znamiennymi dla niej metodami,
poznając nowe nurty pedagogiczne
i wchodząc z nimi w dialog - potrafi-
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ła ona zachować i pogłębiać własne
stanowisko, przyjmując to, co mogło
być jej użyteczne a jednocześnie swoją pracą wobec przedstawicieli innych
pedagogik świadczyć o wartościach
pedagogiki katolickiej. W ten sposób
była ona ambasadorem rzeczywistych
osiągnięć nurtu Nowego Wychowania
(a zwłaszcza metod M. Montessori)
w środowisku tradycyjnym i katolickim, a jednocześnie poprzez swoje
zdeklarowane przekonania religijne
(i budowane na nich poglądy na istotę
i cel oddziaływania wychowawczego)
stanowiła wyzwanie i zachętę do refleksji nad rolą religii w wychowaniu
i rzeczywistymi konsekwencjami jej
marginalizacji w życiu społecznym
dla środowisk liberalnych. Właśnie ta
otwartość i konsekwentne, bardzo rzeczowe przedstawianie argumentów
na rzecz własnych poglądów wydaje
się dziś szczególnie cenne, może bowiem stanowić także dla dzisiejszych
pedagogów katolickich wzór poruszania się w spluralizowanej przestrzeni
społecznej: ku pożytkowi własnemu
i adwersarzy.
2. Warto – jak s. Barbara T. Żulińska – oddziaływać poprzez różne role (m.in.
wychowawczyni, organizatorki placówki oświatowej, autorki programu
edukacyjnego, teoretyka wychowania,
badacza i pisarki), ich łączne pełnienie sprawia bowiem, że doświadczenia jednej roli wspomagają pełnienie
innej, a dodatkowo każda z nich niesie inne możliwości oddziaływania.
W tym kontekście warto raz jeszcze
podkreślić różnorodność tekstów pisanych przez Żulińską: od opowiadań
i wierszyków dla dzieci, poprzez poradniki dla matek, materiały meto-
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dyczne dla nauczycielek, podręczniki, programy edukacyjne, pogadanki
i wystąpienia na różnych forach, po
prace naukowe. Do tego dochodzą
jeszcze listy do współpracowników
bądź wychowanków, w których także
często rozważa zagadnienia pedagogiczne i które przede wszystkim są
świadectwem jej pedagogicznej postawy. W ten sposób zmartwychwstanka,
która wymagała od podległych jej nauczycielek realizowania wychowania
„ku zmartwychwstaniu” m.in. poprzez
właściwe organizowanie środowiska
wychowawczego, współpracę z rodziną itd., sama dawała przykład, jak pracować z poszczególnymi uczestnikami
procesu wychowania i ukazywała, że
wszyscy oni są w tym procesie ważni
i niezastąpieni.
3. Warto także rozwijać konsekwentny
i systematyczny namysł nad uprawianą
w danym zakonie pedagogią, nad tym,
jak ma się ona do różnych współczesnych prądów w wychowaniu i dlaczego oraz nad tym, w jakim stopniu jej
cele i metody (ustalane przecież bardzo
często w zgoła innej rzeczywistości społecznej) odpowiadają realnym potrzebom współczesnych wychowanków.
Oczywiście, zakładając niezmienność
natury ludzkiej a przede wszystkim cel
religijny wychowania i w ogóle życia
człowieka, możemy utrzymywać, że pedagogia dowolnego zakonu, w którego
charyzmat jest wpisane oddziaływanie
wychowawcze, jest właściwa niezależnie od zmian historycznych, nawet
wtedy wypadnie jednak nam się zgodzić, że nie wszystkie takie pedagogie
w danym czasie są równie skuteczne.
Nasza wiedza o wychowaniu się zmienia, zmienia się rzeczywistość, w jakiej

prowadzimy wychowanie i nawet niektóre formy naszego doświadczania
i wyrażania wiary ewoluują, czego dobitny wyraz dał się Sobór Watykański
II. Dlatego warto poddawać namysłowi
praktykowaną pedagogię. Tu też postępować możemy za przykładem s. Barbary T. Żulińskiej, zmartwychwstanki,
która z jednej strony rozważała właściwości zmartwychwstańskiej pedagogii
w świetle współczesnej wiedzy pedagogicznej, z drugiej zaś odwołując się
do ideałów wychowawczych własnego
zakonu (i skuteczności realizowanej
w nim praktyki wychowawczej, zbieżnej z wieloma „odkryciami” liberalnej
pedagogiki np. w respektowaniu i wychowawczym wykorzystaniu wolnej
woli wychowanka) wskazywała zagrożenia dla prawidłowego wychowania,
które niesie powszechna współcześnie
praktyka. Takie właśnie postępowanie
wydaje się drogą do zapewnienia z jednej strony aktualności uprawianej pedagogii, z drugiej zaś szerokiego rozpropagowania jej merytorycznej wartości,
co jest przecież z korzyścią zarówno dla
danego zakonu, jak i szeroko rozumianego środowiska (nie tylko wierzących
jego członków).

Streszczenie
The article presents sister Barbara Teresa Żulińska’s life and work. She was
great theorist of Catholic education,
a prominent specialist in the field of
child education. Discussing her academic achievements focused on six specific
aspects of its pedagogy: the aim of education, the role of religion in education,
education of character, patriotic education, intellectual education and aesthetic education. As a conclusion, indicate
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these achievements by Żulińska that are
particularly relevant today.

Summary
Barbara Teresa Żulińska SC - Catholic
educator to modern times
The article presents sister Barbara Teresa Żulińska’s life and work. She was
great theorist of Catholic education,
a prominent specialist in the field of
child education. Discussing her academic achievements focused on six specific
aspects of its pedagogy: the aim of education, the role of religion in education,
education of character, patriotic education, intellectual education and aesthetic education. As a conclusion, indicate
these achievements by Żulińska that are
particularly relevant today.
Bibliografia
Błaszkowska J., Barbara Żulińska. Życie
i działalność, „Wychowanie w Przedszkolu” 1991 nr 2
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. t. VII Franciszek Adamski
et al.
Jędrzejczak K, Jeszcze raz o Siostrze Barbarze Żulińskiej (1881-1962), „Wychowanie w Przedszkolu” 1993 nr 1
Górski W., Niepospolita rodzina. Monografia rodziny Żulińskich, Warszawa 1927
Jędrzejczak K, Katolicka myśl pedagogiczna w Drugiej Rzeczypospolitej
(założenia – problematyka badań osiągnięcia ) Wolsztyn 1998

Meissner A., Wartości chrześcijańskie
w poglądach pedagogicznych Barbary Żulińskiej, (w:) Katolicka i liberalna
myśl wychowawcza w Polsce. Zagadnienia wybrane, (red.) ks. E. Walewander, Lublin 2000
Meissner A., Wkład Barbary Żulińskiej
(1881-1962) w rozwój polskiej pedagogiki, (w:) Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, (red.)
W. Jamrożek, D. Żołądź- Strzelczyk,
Poznań 2003
Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t.3, Lublin 1995
Słownik pedagogów polskich, Katowice
1998
Słownik polskich teologów katolickich
1918-1981, cz.7, Warszawa 1983
Studenski M., Pedagogika Fryderyka
Wilhelma Foerstera a myśl siostry
Barbary Żulińskiej, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Numer 9/2003, s.
204–220
Rynio A., Dziewulska M., Koncepcja wychowania przedszkolnego s. Barbary
Żulińskiej CR, w: „Roczniki nauk społecznych KUL”, T. XII, z. 2 (1994)
Żulińska B. CR, Wychowanie religijnomoralne dzieci w wieku szkolnym,
Poznań 1936
Żulińska B. CR, System wychowawczy
Bogdana Jańskiego, Zeszyty Historyczno-Teologiczne, Numer 15–16, s.
157–174
Żulińska B. CR, O wychowaniu religijnem dzieci w wieku przedszkolnym,
Poznań 1931.

Esto, quod esse videris.
Bądź tym, czym się wydajesz.
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(Seneka)

RECENZJE, LISTY, KOMENTARZE
Recenzja publikacji pt.
“The intervention and resocialization
from point of view of the methods
in social work”
Šrobárová Soňa, Rużomberok 2013, ss. 124.
K s. prof. dr hab. Jan Zimny – K UL S t a l o wa W o l a

Autorka w przedłożonej pracy do
recenzji podejmuje ważne i aktualne
zagadnienie doty-czące resocjalizacji
z punktu widzenia metody w pracy
społecznej oraz interwencji w sytuacji
kryzysowej. Praca licząca 124 strony
składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów tematycznie i logicznie ze sobą
związanych oraz wykazu bibliograficznego. Większość poszczególnych części
pracy (rozdziałów) podsiada podrozdziały tematycznie związane z danym
tytułem danego rozdziału. Rozdział
pierwszy zatytułowany „Kryzys i ryzyko klienta” zawiera cztery podrozdziały. Rozdział drugi zaś omawia metody
społecznej pracy w interwencji. Kolejny
rozdział jako trzeci ukazuje czytelnikowi wybrane teorie i ich zastosowanie
w pracy społecznej. W czwartym zaś
liczącym jedenaście podrozdziałów,
autorka przedstawiła wybrane metody
pracy socjalnej. O racjonalnej selekcji
metod w pracy socjalnej mówi rozdział
piąty po-siadający piętnaście punktów.
Zagadnienie resocjalizacji i metody pracy socjalnej zawiera również kolejny
rozdział jako szósty. W siódmym zaś

Autorka omawia kwestię interwencji pracownika socjalnego w rodzinie
z punktu z racji problemów alkoholowych. Kolejne dwa – mniej rozbudowane – stanowią pewnego rodzaju
zwieńczenie rozważań. Stanowią podsumo-wanie dyskusji, pewnego rodzaju
rekomendację oraz wnioski praktycznej
wynikające z po-przedniej części opracowania. Ta część opracowania posiada
daleko praktyczny aspekt i sta-nowi
konkretna propozycję dla placówej,
podmiotów czy jednostek zajmujących
się pracą socjalną.
Całość opracowana została przygotowana w języku angielskim. Napisana
językiem na-ukowym, fachowym, zrozumiałym a jednocześnie przedstawiającym problematykę w sposób komunikatywny i profesjonalny. Przy lekturze
opracowania zauważa się fachowość
Autora publikacji, kompetentność i profesjonalizm w podjętej tematyce. Publikacja jest przeznaczona głównie dla
ekspertów i dość komplementarnie ukazuje problemy związane z pracą socjalną. Przedstawia szeroko i kompleksowo
całe spektrum spraw i zagadnień pracy
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społecznej, in-terwencji i udziału pracownika socjalnego w sprawach pomocy
oraz podejmowanych metod działania.
Celem jaki chce przybliżyć Autorka
w niniejszej monografii jest obraz pracy pracowników socjalnych i innych zawodów w codziennej pracy, czyli w normalnych warunkach i podczas kryzysu.
Publikacja stanowi także pomoc w przygotowaniu kadr z dziedziny pracy socjalnej, zarówno w formie prywatnej
lektury jak i podczas szkoleń. Ukazuje
relacje z klientami oraz wszelkie trudności wynikające z kryzysu warunków
komunikacyjnych i społecznych. Praca
stanowi ważny z punktu merytorycznego przyczynek w poszerzeniu literatury
i pomocy dydaktycznych.
Autorka wielokrotnie w swej pracy
stwierdza, że w pracy socjalnej istnieje
bardzo wiele różnego rodzaju technik
i metod, ich panorama jest dość rozległa,

stąd wykorzystanie ich za-leżne od indywidualnego podejścia. Ponadto należy
pamiętać, że każda osoba wymaga indywidualnego potraktowania, oceny sytuacji. Koncepcja podejścia do metod terapeutycznych winna koncentrować się na
uwzględnieniu zaburzeń klienta. Istnieje
potrzeba, uwzględnienia zasad psychologii i uwarunkowań społecznych.
Książkę jako obowiązkową lekturę polecam przygotowującym się teoretycznie i prak-tycznie do pracy socjalnej,
zaangażowanym w pracy jak i teoretykom czyli nauczycielom, wykładowcom przygotowującym kadry z zakresu
pracy socjalnej. Publikacja ta to cenne
kompendium wiedzy, która wpisuje się
do opracowań z zakresu pracy socjalnej
i pokrewnych dziedzin typu: pedagogika, psychologia, zarządzanie itp. Opracowanie w pełni polecam wszystkim
zainteresowanym pomocą socjalną.

Studenci KUL w Stalowej Woli z życzeniami u Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi
(Szczecin 22.12.2013r.)
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Sprawozdanie z konferencji „Pedagogia
prewencji: dzieci, młodzież, rodzice”
Stalowa Wola, 05 listopada 2013 roku
Pa w e ł K r u c z y k –

s t ud e n t

K UL S t a l o wa W o l a

Ur. w 1992 r. w Lubaniu. Absolwent ZSP. Im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, student prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Stalowej Woli. Członek Komisji Rewizyjnej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów KUL „Nowoczesne Kształcenie”. Stały wolonatriusz przy fundacji pozarządowej DKMS
Polska. Laureat olimpiad teologicznych i biblijnych. Swoje zainteresowania skupia m. in. wokół
dziedziny prawa kanonicznego, teologii dogmatycznej, filozofii i kultury antycznej.

Jednym z głównych obowiązków wynikających z prawa naturalnego jest
ochrona dzieci oraz dbanie o ich prawidłowy rozwój. Tak jak w świecie zwierząt, rodzic lub inny dorosły osobnik
chroni swoje potomstwo przed róznego rodzaju niebezpieczeństwami, tak
u ludzi w wyższym stopniu zachowanie
tego rodzaju winno być widoczne. To
jak ważny jest to obowiązek wiedział
św. Jan Bosko, który na przedmieściach
Turynu stworzył w swoim oratorium
system prewencyjny, opierający się nie
na przymusie, a na filarach rozumu,
religii i miłości. Połączenie tych trzech
wartości umożliwia dziecku prawidłowy rozwój. Z uwagi na to, że temat ten
jest nadal jak najbardziej aktualny Katedra Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów
KUL „Nowoczesne Kształcenie” zorganizowały w dniu 5 listopada 2013 roku
w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 4,
międzynarodową konferencję naukową
na temat: „Pedagogia prewencji: dzieci,
młodzież, rodzice.”
W sesji plenarnej, kierownik Katedry
Pedagogiki Katolickiej, ks. Prof. Jan Zim-

ny wskazał, iż w ostatnich czasach mogliśmy zauważyć medialną dyskusję na
temat pedofilii w Kościele katolickim.
Biskupi polscy w odpowiedzi poprosili
o zoorganizowanie konferencji naukowej, która mogłaby w jakimś stopni
wskazać jak zapobiegać temu problemowi. Oprócz tego powitał znamienitych gości z zagranicy i z rodzimych
uniwersytetów. Jako pierwszy, dzięki
nowoczesnej technologii swoje słowo
wygłosił Ks. Abp prof. Dr. hab. A. Dzięga: „Prewencyjna ochrona dzieci i młodzieży – możliwości rodziny”. Ten aktualny temat wyrasta z obrazu życia społecznego o charakterze teologicznym.
Niejednokrotnie zauważyc możemy, że
nauka społeczna Kościoła czy nauczanie
biskupów okiem dziennikarzy czy polityków dotyczy jedynie osób wierzących,
należacych do wspólnoty katolickiej, że
to ich prywatna sprawa. Ks. Abp postawił tezę – czy nauczanie Kościoła katolickiego na tematy dotyczące człowieka,
społeczństwa są prawdami wiary czy
racjonalnie rozpoznaną wiedzą. Otóż
w doktrynie mamy dwa obszary prawd:
pierwszy dotyczy spraw, do których ra-
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cjonalnie nie jesteśmy w stanie dojśćtakich jak jedność trzech osób w Bogu,
czyli tzw. Prawdy objawione. Natomiast
druga grupę tworzą twierdzenia, prawa czy prawdy, do których dochodzimy
drogą logicznego rozumowania. Ludzie
Kościoła mają obowiązek stawiania pytań oraz wyciągania logicznych, rozumowych twierdzeń, gdyż gdyby tego
nie robili, prowadziłoby to do zubożenia kultury. Metropolita szczecińskokamieński powiedział również, że najwidoczniej ukazane są kryteria rodziny
w obrazie stworzenia człowieka, przywołany został początek jako ideał, wzór
i odniesienie. To właśnie tam miłość
małżonków ukazana jest jako jednośćoddanie siebie drugiemu człowiekowi.
Wolność człowieka zawsze powinna
być rozumna, tak jak Jan Paweł II powiedział, że „Wolność nam jest dana i zadana”. Jeżeli człowiek działając rozumnie
ograniczy swoją wolność, może przez
to czynić zło. Obie te wartości winny
być na równi.
W drugiej części wykładu, ks. Abp
wspomniał o problemie pedofilii jako
dramacie człowieka, który mie zrozumiał obowiązków wobec dziecka. Zauważył, że zbyt mało pochylamy się
nad ofiarami oraz, że Episkopat przyjął
dokument o prewencji pedofilii. Ks. Abp
zauważył również, że rocznie wydawanych jest ok. 2-3 wyroków w sprawach
o pedofilię wśród księży, co jest bardzo
bolesne, ale dla porównania wszystkich
jest ponad 600. W Stanach Zjednoczonych przesz czterdzieści lat zostało
skazanych 64 duchownych, a samych
nauczycieli wychowania fizycznego ponad 6 tysięcy. Jako drugi przemawiał
prof. Jurij Paczkowski: „Zdrowie jako
wartość w ukraińskim społeczeństwie”.
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Aby osiągnąć wysoki status społeczny
wg badań, aż 41,2 % badanych uważa,
że niezbędne jest dobre zdrowie, 39,2
% intelekt i zdolności. „Zdrowie” posiada już ponad czterysta definicji: m. in.
- stan pełnego fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu, a nie tylko
całkowity brak choroby czy kalectwa
lub zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego,a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość
określania i realizowania swoich dążeń,
zaspokajania potrzeb, a także zmiany
środowiska bądź radzenia sobie z nim.
Zdrowie jest pojęciem pozytywnym,
obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko
brakiem-obiektywnie
istniejącej-choroby, czy niepełnosprawności. Wg naukowców na nasze zdrowie w głównej
mierze wpływają cztery rzeczy: warunki
oraz styl życia w ok. 50%; dziedziczenie
cech – 20%; warunki gospodarczo- społeczno- środowiskowe – 20%; stan oraz
system opieki zdrowotnej – 10%.
We współczesnym świecie wzrsata
znaczenie zdrowia. Niestety wg miedzynarodowej organizacji zdrowia Ukraina
została sklasyfikowana na 99 miejscu na
145 pod względem zdrowia obywateli.
Co roku umiera : 25 tys. osób na AIDS, 40
tys. na zatrucie alkoholowe, 10 tys. zatrucie narkotykowe. Średnia długość życia to jedynie 69 lat. Co dziesiąta osoba
nie dożywa 35 roku życia, a co czwarta
65. Głównymi czynnikami wpływającymi na tak krótkie życie i niski stan zdrowia są: niska jakość żywności; zły stan
środowiska; wysoki koszt leków i opieki
zdrowotnej; niska jakość usług medycznych. Jedynie 8% ludzi regularnie chodzi
do lekarza, a 37% w skrajnych przypad-
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kach. W piramidzie wartości Ukraińców
na pierwszym miejscu jest rodzina(66),
a na drugim miejscu zdrowie(64) następne to praca i dzieci z odpowiednio
„tylko” 33 i 32 punktami. Najlepszym
sposobem na polepszenie się zdrowia
jest ogólna profilaktyka i edukacja zdrowotna w szkołach.
Kolejnym prelegentem, gościem z Węgier, był Ks. Dr Piotr Berkowicz, który
przedtsawił nam temat: „Prewencja
w rzeczywistości węgierskiej”. Zauważył, że temat pedofilii w społeczeństwie
węgierskim jest tematem tabu. Poszukiwania spraw o molestowanie seksualne
utrudniał fakt, iż w prawie węgierskim
nie są one osobną grupą, a należą do
przestępstw na nieletnich. W ostatnich
latach doszło do ogromnego powiększenia się ilości przestępstw popełnianych
w sieci internetowej z 80 w 2003 roku do
11489 w 2006. Głównymi przyczynami
są: ogólny dostęp do internetu większości społeczeństwa oraz pelna anonimowość w sieci. Ks. Dr zauważył, że funkcjonariusze policji prowadzą wpradzie
w szkołach prelekcje na temat właściwego korzystania z internetu, ale niestety
nie przesztrzegają oni dzieci przed pornografią czy nadmiernym zaufaniu do
osoby po drugiej stronie monitora.
Następnym tematem poruszonym na
konferencji był : „Społeczne predykatory zachowań dewiacyjnych młodzieży”.
Ks. Dr Władysław Kądziołka na wstępie
określił owe społeczne predykatory: brak
dialogu rodzinnego – 89%; zanik autorytetów i wzorca moralnego – 70%; wzrastająca rola masmediów – 69,5%; migracja zarobkowa rodziców – 60%. Z roku
na rok granicu wieku sprawców przestępstw się obniża, w związku z czyn
XII Kongres ONZ poświecił sporą cześć

na prewencję przestępczą. Główynymi
przyczynami obniżania się wieku sprawców jest bezrobocie młodziezy oraz niewydolny system edukacji. Najbardziej
rozpowszechnionymi zachowaniami dewiacyjnymi są: alkoholizm – 70,5%; narkomania - 60,6%; rozboje – 59%; przemoc – 54%; agresja – 51%; prostytucja
– 49%; rasizm – 41%. Wg badań księdza
doktora dzięki koncentrowaniu się na
dialogu, zachowania dewiacyjne wśród
młodzieży znacznie się obniżają.
Jako ostatni w sesji plenarnej przemawiał dr Paweł Bucoń, który przybliżył
nam temat: „Rola i zadania asystenta rodziny”. Asystent rodziny – osoba
przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe,
zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które
jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą,
będącą w pogotowiu. Asystent rodziny
towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do
tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu
rozwojowi dzieci. Zadania asystenta
rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aby
asystent rodziny mógł pełnić zadania
wymaga się od niego szerokiej wiedzy
i umiejętności, które ma posiąść albo a)
w trakcie studiów wyższych na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna albo
b) w czasie co najmniej 230 godzinnego
szkolenia (jeśli ma wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku oprócz ww.
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lub wykształcenie średnie). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
szkoleń na asystenta rodziny określa
zakres programowy szkoleń dla osób ze
średnim lub wyższym wykształceniem
(na dowolnym kierunku oprócz ww.), co
jest równoznaczne z zakresem wiedzy
i umiejętności, które powinien posiadać każdy kandydat na asystenta rodziny. Najważniejsze z nich to znajomość
i umiejętność stosowania w praktyce,
niezbędnych do realizacji zadań asystenta rodziny w zakresie wspierania
rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalenia ich umiejętności
opiekuńczo – wychowawczych i pomocy
w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych. Na koniec prelegent przypomniał
definicję rodziny jako każdych dwóch
osób związanych relacją prawną bądź
przekazaniem życia.
Po zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy udali się do dwóch paneli, w których wsytąpienia podzielone były tematycznie. Panel pierwszy rozpoczęła pani
mgr Anna Gagat – Matuła, reprezentująca UMCS – „Migracja przyczyną czasowo niepełnej rodziny”. Gdy rodzina
jest czasowo niepełna rodzą się różnego
rodzaju dysfunkcje. Migracje zaś sprzyjają wzrostowi sytuacji materialnej czy
zwiększa szansę edukacyjną dzieci.
Niestety powodują także poczucie osamotnienia i obniżają frekwencje dzieci
w szkołach. Pani magister na podstawie
badań własnych przeprowadzonych na
grupie 140 dzieci – 70 z porażeniem
mózgowym oraz na grupie bazowej 70
pełnosprawnych wysnuła następujące
wnioski: w grupie pierwszej najczęściej
osobą wyjeżdżającą były matki – 62%,
ojcowie – 28 %, a najrzadziej obydwoje
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rodziców – 8,8%. w grupie bazowej najczęściej wyjeżdżał ojciec – 67%, matka
w 24,4% przypadków, a dwójka rodziców w jedynie 3,2%. Podczas wyjazdu
najczęściej w obu grupach opiekuje się
drugi rodzic, później dorosłe rodzeństwo lub dziadkowie. Zauważono również, że wyższe zadowolenie z życia
rodzinnego jest u dzieci z porażeniem
mózgowym.
Następnie pani mgr Joanna Krakowiak
omówiła temat: „Ideologia Gender –
propagowanie seksualności.” Gender to
termin obecnie wykorzystywany w języku polskim do określenia płci kulturowej lub płci społecznej – w odróżnieniu
od płci określanej jako płeć biologiczna
W tym znaczeniu gender oznacza tworzony w sposób performatywny zespół
cech i zachowań, ról płciowych i stereotypów płciowych przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę. Inaczej, terminem gender
nazywa się społeczno-kulturową tożsamość płciową. Głównymi założeniami
tej ideaologii jest: tożsamość płciowa
jest zmienna; ciągłe zmiany orientacji
seksualnej; człowieka tworzy kultura,
którą tworzy on sam; odrzucenie jakichkolwiek dyskryminacji; odrzucenie męskości i kobiecości; wyróżnione zostało
pięć rodzajów związków: związki heteroseksualne; związki homoseksualne;
związki biseksualne; związki transsekualne; związki lesbijskie. Ideologia ta postuluje również, aby znieść takie słowa
jak ojciec czy matka i zastąpić je słowami: partner I i partner II. Nie powinno
się również używać słów brat/siostra,
a rodzeństwo.
„Przeciwdziałanie
przemocy
wobec niepełnosprawnego dziecka” – tak
brzmiał referat pani mgr Agnieszki
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Orzeszko. Dziecko niepełnosprawne
jest czterokrotnie bardziej narażone na
molestowanie niż dzieci pełnosprawne.
Wg światowych danych, aż 5% dzieci
w wieku do 15 roku życia jest niepełnosprawnych. Na próbie 18 tysięcy dzieci
w wieku od 2 do 18 lat przeprowadzono badania. Aż 27% doświadczyła jakiejkolwiek przemocy, 20% - przemocy
fizycznej; 18% - przemocy psychicznej;
14% - przemocy seksualnej. W 2005
roku powstał projekt Daphne, który
ma za zadanie przeciwdziałać formom
przemocy wobec niepełnosprawnych.
Wyróżnił on bardzo specyficzną formę
przemocy wobec osób niepełnosprawnych jaką jest niewłaściwe dawkowanie
leków. Zatrważające jest to, że aż 78,5%
respondentów, którzy widzieli przemoc
wobec niepełnosprawnych, w żaden
sposób nie reagowali. Nie ma również
specjalnych programów, które mają pomagać niepełnosprawnym dotkniętym
przemocom.
Na temacie „Dorosłe ofiary pedofilii”
skupiła się pani mgr Joanna Garbulińska
– Charchut. Problem molestowania seksualnego w dzieciństwie wpływa również na pozostałą część życia osób molestowanych i przenosi się w różnego
rodzaju sfery życia dorosłego: 77% osób
ma problem z założeniem rodziny; 49%
osób stosuję przemoc; 39% molestuje
seksualnie inne osoby; 38% ma skłonności pedofilskie; 15% trudni się prostytuctwem lub stręczycielstwem. Pan
Paweł Podolski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił referat na temat:
„Kontrowersje wokół wykorzystywania
seksualnego w dzieciństwie”. Jak dowodzą najnowsze badania, aż 65% zarzutów o pedofilię, jakie stawiane są przez
dzieci jest nieprawdziwych. Najczęściej

dzieci kłamią pod wpływem sugestii ze
strony osoby dorosłej. Sugestywność
odnosi się do człowieka, który zmienia
osąd drugiej osoby. Dziecko ma deficyt
metapoznania i metapmięci, dlatego
osoba posiadająca autorytet u niego
może łatwo zmienić pewne fakty. Ocena
stanu psychicznego dziecka oraz analiza kryteriów dojrzałości to podstawowe
zachowania wobec dziecka, które ma
być świadkiem podczas procesu. Warto
zauważyć, że dzieci do lat 4 włącznie
nie powinny składać zeznań. U dziecka
molestowanego możemy zauważyć takie symptomy jak: zamknięcie w sobie,
agresja, urazy narządów płciowych czy
choroby weneryczne, nadmierna seksualizacja zachowania oraz zła ocena sytuacji rodzinnej.
Następnie pani magister A. Kaźmierczak w wystąpieniu „Wizerunek rodziny a stosunek do wiary”. Na podstawie
obserwacji w rodzinach małodzietnych
oraz wielodzietnych zarówno u osób
wierzących i niewierzących wyrózniła
pozytywne i negatywne aspekty. Zuważono, że osoby niereligijne w sposób negatywny wypowiadały się na temat rodzin wielodzietnych. Jako przedostatnia
wystąpiła pani mgr Małgorzata Parcheta Kowalik, a jej tematem było: „Preferowane wartości w grupie nieletnich”. Na
podstawie pracy porównawczej dzieci
ze schroniska dla trudnej młodzieży
oraz uczniów liceum ogólnokształcącego wysnuto następujące wnioski: praca
jako wartość jest ważna dla obu grup,
ale gdyby zasiłki dla bezrobotnych były
rownoważne z wypłatą obie grupy badawcze stwierdziły, że nie podjęłyby
pracy; rodzice dzieci, które uczą się
najlepiej są najbardziej zadowolone;
dobry fachowiec powinien być dobrze
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opłacany; kto ma pieniądze żyje lepiej.
Młodzież ze schroniska w ankiecie przejawia typ hedonistyczny, natomiast
z liceum optymalno-hedonistyczny. Co
najgorsze obie grupy w negatywnym
świetle przedstawiają szkołę oraz cały
system edukacji.
Panie mgr M. Dekiel oraz mgr A. Ukalisz przygotowały badania na temat:
„System wartości dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”. Rodzina dysfunkcyjna
posiada zaburzenia w strukturze rodziny. Często brak tam miłości oraz akceptacji. Ukazano podział wartości wg
Miltona Rokeacha. Wyodrębnił on wartości ostateczne, odnoszące się do najważniejszych celów w życiu ludzkim,
i wartości instrumentalne, dotyczące
najogólniejszych sposobów postępowania. Tworzą one dwie odmienne grupy
wartości. Każdej z tych grup podporządkowuje się osiemnaście różnych
wartości. Pierwsza grupa wskazuje na
cele, które ludzie czynią przedmiotem
swych dążeń, druga natomiast odnosi
się do sposobów Postępowania i cech
osobowości, dzięki którym cele te dają
się zrealizować.
Do wartości ostatecznych (finalnych)
M. Rokeach zaliczył następujące wartości ostateczne:
1) bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie przed napaścią),
2) bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych),
3) dojrzałą miłość (bliskość seksualna
i duchowa),
4) dostatnie życie (dobrobyt),
5) mądrość (dojrzałe rozumienie życia),
6) poczucie dokonania (wniesienie trwałego wkładu),
7) poczucie własnej godności (samopoważanie),
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8) pokój na świecie (świat wolny od wojny i konfliktu),
9) prawdziwą przyjaźń (bliskie koleżeństwo),
10) przyjemność (miłe uczucia, brak nadmiernego pośpiechu),
11) równowagę wewnętrzną (brak konfliktów wewnętrznych),
12) równość (braterstwo, jednakowe
szansę dla wszystkich),
13) szczęście (radość, zadowolenie),
14) świat piękna (piękno natury i sztuki),
15) uznanie społeczne (poważanie, podziw),
16) wolność (niezależność osobista, wolność wyboru),
17) zbawienie (zbawienie duszy, życie
wieczne),
18) życie pełne wrażeń (podniecające,
aktywne)
Za wartości instrumentalne M. Rokeach uznał: ambicję, szerokość horyzontów intelektualnych, zdolności, urok,
czar osobisty, czystość, odwagę, umiejętność przebaczania, opiekuńczość, uczciwość, twórczą wyobraźnię, niezależność, intelektualizm, logiczność, miłość,
wrażliwość, posłuszeństwo, grzeczność,
odpowiedzialność,samokontrolę.
Jan Paweł II powiedział: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje
zawsze otwarta.” Organizatorzy wyrażają ogromną nadzieję, że tematy poruszone na tej konferencji chociaż w minimalnym stopniu pozwolą poszerzyć wiedzę
na temat prewencji, dzięki czemu będziemy mogli urzeczywistniać marzenia św.
Jana Bosko o bezpiecznym dzieciństwie
dla każdego dziecka na świecie.
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Sprawozdanie z konferencji:
„Samotność: rzeczywistość czy fikcja?”
Stalowa Wola 20.11.2013 r.
Pa w e ł K r u c z y k –
Śmiało rzec możemy, że samotność to
jedno z największych zagrożeń XXI wieku. Paweł Kosiński SJ w swojej książce
„Obudzić serce” pisze, że: „przeżywamy
swoje życie i wydarzenia z nim związane w coraz większym oddaleniu od ludzi. Nawet najbliżsi coraz mniej o nas
wiedzą i coraz mniej się też nami interesują. Właśnie te coraz bardziej zanikające więzi międzyludzkie, społeczne,
poczucie braku zainteresowania innymi
są przejawem coraz powszechniejszego poczucia samotności. Doświadczenie samotności jest szczególnym przeżyciem człowieka. Każdy z nas w jakiś
sposób ją przeżywa. Doświadczyć jej
może bowiem już dziecko pozostawione
samemu sobie, pozbawione dobrych odniesień, pozbawione dobrego myślenia
o sobie, broniące się przed tym uczuciem zamknięciem wewnętrznym, tworzeniem własnego świata. Jest to często
samotność ludzi bezsilnych, bezsilnych
wobec otoczenia, które jest nieprzyjazne, zamknięte, albo wobec przyszłości,
która jest niepewna i dlatego wzbudza
lęk. Lęk jest naturalną reakcją, która pojawia się w sytuacjach wielkich zmian
czy przeczucia ich. Dotyczy to szczególnie okresów przełomu - przejście
z przedszkola do szkoły, do szkoły średniej, przejście na studia, małżeństwo.
Czasami ten lęk może paraliżować. To

s t ud e n t
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doświadczenie samotności jest naznaczone bezsilnością”.
W związku z tym Katedra Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło
Naukowe Studentów KUL „Nowoczesne
Kształcenie” zorganizowały w dniu 20
listopada 2013 roku w Stalowej Woli, ul.
Ks. J. Popiełuszki 4, międzynarodową konferencję naukową: „Samotność: rzeczywistość czy fikcja”. Sesję plenarną owtorzył
kierownik Katedry Pedagogiki Katolickiej,
ks. Prof. Jan Zimny. Bazując na doświadczeniach z zeszłorocznej konferencji
o tym samym temacie, ukazał, że samo
poczucie samotności może powodować
pewnego rodzaju dolegliwości psychosomatyczne, a nawet znacznie przyczynia się do skrócenia długości życia. Pan
Dominik Charchut w referacie: „Samotność – interdyscyplinarny przegląd definicji”, zauważył, że dzięki postępowi
technologicznemu, łatwości komunikacji
(zarówno lądowo-powietrzno-morskiej
jak i telefoniczno-internetowej) Ziemia
stała się „globalną wioską’, o której pisał
Herbert Marshall McLuhan. Pojęcie samotności możemy rozumieć w wielu ujęciach – filozoficznym, socjologicznym,
psychologicznym. Już Platon mawiał, że
człowiek jest z natury osobą dążącą do
polis, rozwinął to później Arystoteles
tworząć politykon zoon(animal sociale).
W średniowieczu samotność uważano
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za oderwanie się od zgiełku i poświęcenie swojego życia Bogu poprzez życie
pustelnicze. Ks. Tischner pisał: „Nikt nie
jest samotną wyspą, jesteśmy zespoleni,
nawet wtedy, gdy tego nie wiemy. Łączy
nas krajobraz, łączy nas ciało i krewłączy praca i mowa”. Wyróżnić możemy dwa typy samotności: krótkotrwałe
i chroniczne zaś Erich Fromm zauważył
rodzaje – izolacje społeczną oraz izolacje
moralną. Prelegent kończąc zauwązył, że
samotność raczej zawsze ma zabarwienie pejoratywne.
Następnie ks. Dr W. Kądziołka wygłosił referat na temat: „Oblicza samotności
w literaturze światowej”. Jako pierwszego ks doktor opisał „Cierpienia młodego Wertera”, bohatera ksiązki Johanna
W. Goethego. Werter był człowiekiem
samotnym i nie rozumianym przez otoczenie. Czuł bezsens egzystencji,nie miał
określonego celu w życiu. Bohater żył
w sferze marzeń i w tęsknocie za lepszym
życiem. Bierna postawa skłaniała go do
rozmyślań i rozpamiętywania drobiazgowych sytuacji. Werter ukojenia szukał
w naturze,bowiem ona dawała mu spokój ducha. Akceptował jej prostotę i traktował jako dopełnienie literatury,dlatego
też często czytał pośród przyrody. Miłość
do Lotty całkowicie wyleczyła go z trosk
i zupełnie zapomniał, że Lotta jest zaręczona, a za chwilę stanie się mężatką. Był
egocentrykiem, liczyły się dla niego tylko
jego własne odczucia. Przeżywał wszystko w głębi duszy. Lotta stała sie jego sensem życia. Niestety nie zauważył jak szybko miłość, która go ogarnęła wymykła
mu się spod kontroli i zaczęła popychać
ku samozagładzie. Jego życie stało się pasmem udręk. Czuł ból istnienia i czuł się
odtrącony przez ludzi wyższego stanu.
Właśnie to wszystko - każda najmniejsza
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przykrość, krzywda oraz pogarda doznawana od ludzi, aż w końcu nieodwzajemnione uczucie, które nie ma szans na spełnienie, upewniają Wertera coraz bardziej
w decyzji o popełnieniu samobójstwa.
Po samotności spowodowanej odtrąconą miłością prelegent przeszedł do tej
z wybory- postaci literackiej George’a Byrona – Giaura. Buntuje się przeciwko panującej rzeczywistości i konwenansom,
samotnie walczy o prawo do indywidualizmu i wolność swojego narodu. Jest
gotów oddać życie za własne ideały, lecz
nie dopuszcza możliwości śmierci samobójczej. Tych, którzy targają się na własne życie nazywa nędznikami i tchórzami. Nie dba o sławę czy pieniądze, jego
poczynaniami kieruje jedynie rządza zemsty. Jak każdy bohater romantyczny na
pierwszym miejscu stawia uczucia, nie
obchodzi go opinia innych. Jest niezależny, dumny i zna własna wartość, wywyższa się nad tych, którzy nie potrafią go
zrozumieć. Jego wielką i jedyną miłością
jest Leila, z której stratą nie może się pogodzić. To za jej śmierć mści się zabijając
Hassana. Giaur jest nieco porywczy, zdolny do wielkich uczuć i czynów, jednakże
niczego w swoim życiu nie żałuje i gdyby
mógł je przeżyć jeszcze raz, postąpiłby
dokładnie tak samo. ‘Amerykański fikcjonarz’ to książka chorwackiej pisarki Dubravki Ugresic. To tęsknota za ojczyzną,
z której została wygnana. Wyraża w niej
bezdomność narodową. Nigdzie nie czuje
się tak dobrze, jak w ojczyźnie. Niestety
tylko wspomnieniami może do niej wrócić. Ks. Doktor zakończył swoje przemówienie cytatem Stanisława Jerzego Leca
– „Samotności jakaś ty przeludniona”.
Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyjechała pani dr Justyna Krzywkowska z referatem: „Troska o samotnych
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w przepisach prawa kanonicznego”. Swoje wystąpienie pani dr rozpoczęła od wyjaśnienia terminu prawa kanonicznego,
otóż nazwa pochodzi od podstawowej
jednostki redakcyjnej kościelnych aktów
prawnych – kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów (canones) tworzyły
prawo kanoniczne – choć były i są stosowane również inne formy redakcji przepisów. Dla odróżnienia dwóch porządków
prawnych – świeckiego i kościelnego,
te drugie oznaczano kanon (łac. canon)
to wyraz pochodzenia greckiego (κανονες)
oznaczający dosłownie sznur ciesielski.
Źródłami prawa kanonicznego są: pisma
papieskie, zbiory pseudoapostolskie (np.
Didache), pisma wczesnochrześcijanskie.
W skład Corpus Iuris Canonici wchodziły: Dekret Gracjana, Dekret Grzegorza IX,
ekstrawaganty Jana XXIII, ekstrawaganty
powszechne, Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1917 roku, Dekrety Soborów Powszechnych, Akty Stolicy Apostolskiej czy KPK
z 1983 roku i KKKW z 1990. Wyróżnić
możemy trzy źródła pochodzenia prawa
kanonicznego: 1) z norm prawa Bożego,
prawa naturalnego, które obowiązuje
wszystkich ludzi. 2) czysto kościelne obowiązujące wszytskich katolików na świecie. 3) świeckie kanonizowane, wywodzące się z prawa świeckiego, ale nie będące
w sprzeczności z prawem naturalnym.
Z kanonów dotyczących osób samotnych
możemy wymienić: 214, 603 §1 i §2, 714,
219, 564, 1153 §1, 1695, 1707 §1 i §2, 383
§1, 529 §1. Współcześnie Kościół katolicki oferuje samotnym wiernym m. in.:
rekolekcje dla smotnych, grypu wsparcia
dla osób w separacji, grupy dyskusyjne
dla samotnych i starszych. Jako ostatnia w panelu plenarnym wystąpiła pani
doktor Ewa Kopeć z referatem: „Poczucie
osamotnienia u dzieci zdolnych”. Zdol-

ność jest to różnica indywidualna przy
tych samych warunkach, a osiągane inne
rezultaty. W wieku młodym najczęściej
zdolnościami są: wysoki iloraz inteligencji, zdolności ogólne czy twórcze. Niestety te dzieci cechują: brak chęci rozwoju
zdolności, wyobcowanie ze środowiska
czy brak zrozumienia i wsparcia w rodzinie. W polskim systemie szkolnictwa
brak obowiązku wyłoniania zdolnych
uczniów oraz identyfikacji specjalnych
potrzeb takich dzieci.
Po krótkiej przerwie kawowej udaliśmy
się do pracy w panelach. Panel II poprowadziła dr Justyna Krzywkowska z Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie. Jako pierwsza wystąpiła
doktorantka Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego –mgr Marta Misiewicz. W swojej pracy pt. „Samotność
XXI wieku – wykluczenie cyfrowe” podkreśliła, że żyjemy w społeczeństwie cyfrowym i nie uciekniemy zbyt daleko od
wszechobecnej informacji oraz nowinek
technicznych. Z jednej strony postęp
technologiczny jest szansą na rozwój
cywilizacyjny i ułatwia ludzkie życie,
z drugiej strony są grupy społeczne np.
osoby starsze, dla których komputery
są przeszkodą w załatwianiu codziennych spraw np. sprawdzenie rozkładu
PKP. Zasypujące nas nowe technologie
są przyczyną specyficznej samotności
i zagubienia. Prelegentka w swojej pracy
zadaje pytania: jak wyglądałby świat bez
technologii? Jak byśmy się czuli, gdyby
uległ awarii system informacyjny? Niewątpliwie z dobrodziejstw techniki informatycznej powinniśmy korzystać, należy
jednak pamiętać, że portale społecznościowe, sms czy e-mail nie zastąpią nam
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rozmowy w cztery oczy z drugą osobą.
Następnym prelegentem był mgr Stanisław Białek. Jego wystąpienie dotyczyło działań ośrodka pomocy wobec osób
starszych samotnych. Jako, że prelegent
jest pracownikiem socjalnym, w umiejętny sposób połączył teorię z praktyką,
co niezwykle wzbogaciło wypowiedź.
Prezentował on różne formy wsparcia samotnych osób starszych. Według mówcy
kwestie wiary mają bardzo ważny charakter. Im rodzina bardziej przestrzega zasad wiary katolickiej, tym odsetek
samotności jest mniejszy, gdyż zwraca
się uwagę na wartość rodziny wielopokoleniowej i wielodzietnej oraz dba się
o szacunek wobec starszych. Istotna jest
również działalność społeczna mieszkańców, która przyczynia się do niwelowania samotności. Trzecią Prelegentką była
mgr Dominika Popielec z Wydziału Politologii UMCS w Lubinie. W swojej pracy
pt. „Elitarność dziennikarstwa śledczego
–samotne dzieło czy świadomy wybór?”
ukazała specyfikę tego dziennikarstwa.
Żurnalistyka śledcza ma jedynie kilka
takich jednostek, które działają samodzielnie na rynku i ukazują występujące
w społeczeństwie takie patologie jak np.
nepotyzm czy korupcja. To właśnie taki
dziennikarz uważany jest za bohatera
w świadomości opinii publicznej. Stąd
pojawia się trend samotnego ujawniania
różnego rodzaju patologii i afer, działalność zespołowa w tym zakresie należy
do rzadkości. Autorka referatu podkreśla,
że samotne dziennikarstwo śledcze jest
świadomym, lecz oczekuje wsparcia od
środowiska zawodowego. „Odizolowanie
sprawców przestępstw od społeczeństwa” to temat rozważań kolejnej Prelegentki – mgr Ewy Gidel-Stefaniec z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzew-
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skiego. Według autorki korzystniejszym
rozwiązaniem jest zastępowanie kary
pozbawienia wolności innymi sankcjami
np. dozorem elektronicznym. Osadzonemu trudno jest wrócić do normalnego
życia. Społeczeństwo nie akceptuje takiej
osoby. Pobyt w zakładzie karnym obniża
poczucie własnej wartości, rozrywa więź
małżeńską, pracodawcy nie chcą zatrudniać takich osób, gdyż ciąży na nich
piętno skazańca. Dlatego odizolowywać
od społeczeństwa należy jedynie najgroźniejszych przestępców. Następnym
tematem, prezentowanym przez mgr
Agnieszkę Orzeszko, było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Przedstawicielka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego poruszyła istotny problem społeczny. Człowiek będący w pełni
sił nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie bariery napotykają na swojej drodze osoby
niepełnosprawne. Dlatego powstaje coraz więcej programów i projektów wspomagających takie osoby. Prelegentka zaznacza, jak ważna jest przede wszystkim
świadomość społeczna. Niepełnosprawni
mają takie samo prawo do nauki, pracy
czy zawarcia małżeństwa jak inni. Niepełnosprawność nie może wykluczać ze
społeczeństwa!
Kolejny referat pt. „Elektroniczne obrączki lekarstwem na samotność skazanych” został wygłoszony przez przedstawicieli KUL- Karolinę Sidorską i Dominika
Paściaka. Prelegenci wyjaśnili, na czym
polega system dozoru elektronicznego
i jakie są warunki jego stosowania. Ukazane zostały walory tego nieizolacyjnego
wykonywania kary pozbawienia wolności. Jeżeli skazany jest głównym żywicielem rodziny, to dozór elektroniczny
pozwoli mu nadal pracować zarobkowo.
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W przypadku osób przebywających w zakładach karnych rozłąka, strach, niepewność jutra i samotność rodzi frustrację. Zapewne teza postawiona w tytule referatu
jest jak najbardziej słuszna. Następnym
Prelegentem był Radosław Pietrak z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W swoim wystąpieniu
zatytułowanym „Kościelne osoby prawne w przeciwdziałaniu alienacji” zaprezentował konkretne przykłady fundacji,
stowarzyszeń i innych osób prawnych,
które nabyły osobowość prawną, cywilną
i kanoniczną. Podkreślił on, że ważną rolę
w zakresie przeciwdziałania wyobcowaniu społecznemu odgrywa organizacja
kościelna posiadająca status organizacji
pożytku publicznego, mianowicie Caritas
Polska. Autor przywołał normy prawne,
na mocy których kościelne osoby prawne
realizują zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Optymizmem napawa
fakt, że coraz częściej widoczna jest realizacja konkordatowej zasady współdziałania państwa i związków wyznaniowych
w obszarze działań na rzecz człowieka
i dobra wspólnego. Kolejnym mówcą był
reprezentant KUL – mgr Janusz Luty. Wygłosił on przemówienie pt. „Opuszczeni
przez prawo –samotni w prawie mieszkaniowym”, w którym podkreślił, że „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa
szkodzi). Nieznajomość licznych przepisów w polskim prawodawstwie chroniących ludzkie uprawnienia wielokrotnie
powoduje, że społeczeństwo czuje się
przez prawo opuszczone. Tak więc należy popierać istnienie studenckich poradni
prawnych, portali prawniczych, a także
punktów prawno-konsultacyjnych, które
osobom samotnym, starszym, odrzuconym pozwolą godnie żyć w demokratycznym kraju.

Następnym punktem panelu II było
odczytanie głównych tez referatów nieobecnych prelegentek. Tematem rozważań doktorantki z Wydziału Prawa i Administracji UWM –mgr Moniki Krzywkowskiej było „Powołanie do życia w samotności”. Według autorki współczesna
samotność związana jest z kryzysem stosunków międzyludzkich, przemianami
społeczno-obyczajowymi, zachwianiem
systemu wartości i brakiem autorytetów. Jak mówił Jan Paweł II, to Kościół
jest domem i rodziną dla wszystkich.
Zaangażowanie ludzi samotnych w życie
parafii pomoże przemienić ból samotności w dobro świadczone potrzebującym.
Referat studentki lic. Klaudii Akackiej
z Wydziału Prawa i Administracji UWM
przedstawiał współczesne problemy
w wyborze towarzysza życia. Wśród
kryteriów, jakimi powinniśmy się kierować, znalazła się nie tylko atrakcyjność
fizyczna, ale także odpowiednia różnica
wieku, pozycja społeczna, podobieństwo
poglądów, wyznanie czy akceptacja rodziny. Wcześniejsze zrozumienie siebie
nawzajem oraz szczere rozmowy mogą
stanowić przepis na szczęśliwe życie
w małżeństwie. Z kolei Ewelina Reczuch,
również reprezentantka UWM w swojej
pracy pt. „Bycie singlem jako ucieczka
od życia w rodzinie” zaznaczyła, że życie
w pojedynkę to nowa forma życia społecznego. Samotne życie staje się coraz
bardziej popularne, ponieważ młodzi ludzie nie lubią zobowiązań. Referat kończy konkluzja, że w samotności szczęścia
nie znajdziemy, możemy sobie w niej lepiej lub gorzej radzić.
Panel III został poprowadzony przez
panią dr Ewę Kopeć. Pierwszą prelegentką była mgr Aleksandra Noyszewska. Tematem jej prezentacji były „Przeciwdzia-
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łania w kierunku samotności seniorów”.
Zostały przedstawione kluczowe czynniki przeciwdziałania samotności seniorów.
Zauważono, że Kościół od początku podkreśla w życiu codzienne dobroczynności i filantropię. Poruszano tematy takie
jak pedagogika katolicka i andragogika
w obszarze pedagogiki. W referacie tym
podkreśloną naukę społeczną Kościoła
i przemówienia dwóch wybitnych papieży, a mianowicie Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Zauważono, że to dziadkowie
są skarbem każdej rodziny. Rozwój ekonomiczny i społeczny wprowadził duże
zmiany w życiu rodziny. Przedstawiona
została filozofia Platona i takie wyznaczniki jako dobro, piękno i prawda. Natomiast Stary Testament zwraca uwagę
na miłosierdzie i charytatywność. We
współczesnym świecie występuje deficyt
moralny. Poruszano problematykę osób
starszych i spychanie ich na margines
dobrze rozwiniętego społeczeństwa. Aby
zapobiec samotności seniorów musimy
wykazywać się humanizmem i bezinteresowność. Problem ten występuje głównie
na prowincjach, a znacznie mniej w większych miastach, gdyż grupy seniorów
znajdują się głównie przy Kościołach. Są
to takie organizacje jak koła różańcowe,
biblioteki parafialne, szkolenia i inicjatywy seniorów. Natomiast w większych
miastach możliwości zapewnienia zrealizowania potrzeb i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich można zaobserwować przez biblioteki miejskie i domy
kultury. Przykładami osamotnienia seniorów mogą być wyalienowanie się oraz
odrzucenie Boga.
Kolejną propozycją przedstawioną na
odbytej konferencji była „Personalistyczna wspólnota przeciw samotności człowieka”. Przedstawicielem owego tematu
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był mgr Radosław Skakuj (KUL). Poruszone zostały kwestie takie jak wysoki poziom wolności, niepowtarzalności i podmiotowości we wspólnocie oraz powołanie jej do życia, bowiem to wspólnota
jest najważniejszym czynnikiem społecznym. Funkcjami wspólnot są dbanie
o dobro wspólne, udoskonalanie członków grupy, wspólna realizacja wartości,
odnalezienie celu i sensu życia oraz swojego miejsca na ziemi. Naturalną potrzebą każdego człowieka jest zwrócenie się
do innego, odpowiedzialność za siebie
i innych oraz poczucie bezpieczeństwa
i akceptacji, a także dopełnienie w drugim człowieku. Pozytywna postawa
prospołeczna zapobiega społecznej alienacji i samotności. Wspólnota zapewnia
rozwój społeczny, ale również duchowy.
Klasyfikacja zasad społecznych: sprawiedliwość, personalizm, solidarność, miłość społeczna oraz miłość Boga do człowieka. Ukazane zostały rodzaje wspólnot. Wg Józefa Majka jako podstawową
i najstarszą wspólnota jest rodzina. Charakteryzują ją silne więzy emocjonalne,
uczy ona miłości i jest jej szkołą. Inne
wspólnoty wyróżnione przez J. Majkę to
sąsiedzkie, wykazuje się wzajemną pomocą. Kolejnymi przykładami są zakłady
pracy, środowiska regionalne i narodu,
Kościoła, ludzkości. Kolejnym autorytetem, który dokonał podziału wspólnot
jest Jan Paweł II. Wyróżnił on wspólnotę
opartą na relacjach „ja-ty”. Jest to poszanowanie godności, ufności i akceptacji,
ale także życzliwość i poszanowanie
siebie. Kolejnym rodzajem wspólnot to
relacje „my”. Są to relacje dobra wspólnego oraz wspólna realizacja wartości.
Następnie został przedstawiona praca na temat „Co nam zostało z romantycznej samotności?”. Prezentowała ją
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Magdalena Nowakowska (KUL). Praca ta
opierała się na kontraście i porównaniu
romantycznego bohatera ze współczesnym, a także nawiązuje do stworzenia
świata, bowiem Bóg daje Adamowi Ewę,
aby nie był samotny. Tego pierwszego cechowały duchowość, emocje, odrębność,
dominacja uczucia nad rozumem, bunt
często wobec Boga, walka o ojczyznę
oraz aprobata. Charakteryzował się nie
empiryzmem, lecz sztuką jako metoda
w poznaniu świata. Bohater romantyczny był nieprzeciętny, konfliktowy, a jego
samotność wynikała z buntu oraz był
samotnikiem z wyboru. Zazwyczaj taki
bohater przeżył miłość tragiczną i nieszczęśliwą. Lęk przed odrzuceniem uniemożliwiał relacje międzyludzkie. Romantycy byli zbyt wielkimi indywidualistami, które skutkowały zahamowaniami
w kontaktach społecznych. Bohaterowie
romantyczni to rozbitkowie bez celu,
a bycie niekochanym to stan oczywisty.
Jednak okazywali chęć osiągnięcia szczytów. W referacie wymieniono przykłady bohaterów romantycznych: Konrad
z „Dziadów” jako jednostka wybitna,
czego konsekwencją jest samotność. Kordian, czyli zakochany, ale odizolowany,
rusza w świat by odnaleźć cel. Bohater
ten było bojownikiem o wolność Polski,
propaguje idee zemsty, mesjanizm, niezdecydowanie oraz zmienność poglądów. Kolejnym przykładem był Werter,
który idealizował miłość. Odczuwał ból
świata i istnienia. Charakteryzowała go
melancholia, sympatia otoczenia, odizolowania od świata i strach przed odrzuceniem. Wyznawał śmierć jako rozwiązanie swoim problemów. Odnalezienie
miłości było nagrodą, która trzeba było
oddać. Porównanie samotności romantycznej ze współczesną ukazane jest za

pomocą kontrastu. Nastąpiły bowiem
zmiany postrzegania samotności na
przestrzeni wieków. Współczesnych, samotnych ludzi cechuje bezradność i brak
walki. Są oni niewolnikami samotności,
ze względu na leniwość. W porównaniu
tych dwóch światów skutkuje brakiem
związku między romantyczna a współczesną samotnością. Samotność współczesna jest zupełnie różna od romantycznej, ponieważ ludzie różnią się od
poprzednich.

Następnie referowanym tematem był
„Powrót do mitów i baśniowości jaka panaceum na osamotnienie”. Przedstawiła
go mgr Monika Gruba (URz). Ukazana
została pronowoczesność jako wykorzenienie, desakralizacja, człowiek masowy,
nadmierna urbanizacja, mediatyzacja
praz społeczeństwo ryzyka. Występuje brak idealizacji z samym sobą, dramaty zbiorowe, katastrofy, co skutkuje
brakiem bezpieczeństwa. Prelegentka
zdefiniowała archetyp jako uniwersalne
pierwowzory, przenikają one do świadomości dzięki przeżywaniu. To wrodzona
dyspozycja do przeżywania i reagowania
myślenia i działania w sposób przekazywań przez kolejne pokolenia. Występują
takie archetypy jak: skarb, mędrca, cienia, magiczny pomocnik, naznaczenia.
Carl Gustav Jung wyznaczył siedlisko
archetypów i myślenia mitycznego nieświadomością zbiorową, nieświadomość
jest przyrodzona. Autorka pracy przedstawiła tradycyjne narracje ludowe takie
jak mit archaiczny, bajka, bylica, klechda, legenda. Zreferowała logos i mythos.
Różnicą między nimi jest to, iż logos jest
bardziej wartościowy, charakteryzuje
go logika oraz kalkulacyjna strefa życia,
natomiast mythos jest zdegradowany,
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prymitywny, naiwny, występują wspólnoty tradycyjne oraz strefa odczuwania.
Mgr Monika Gruba zwróciła także uwagę na fantasy, czyli inaczej fantastykę
baśniową. Motyw prapoczątku to złoty
wiek ludzkości, raj utracony. Występuje
w nim wspólnota i braterstwo, ład i harmonia, pokojowa koegzystencja z innymi
rasami- elfy, krasnoludy i zwierzęta. Charakteryzuje się zgodą z prawami natury
oraz archetypem ducha. Następuje waloryzacja przestrzeni jako pronowoczesne
nie-miejsce i topos, archaiczne stylizacje,
zamknięta przestrzeń oswojona i otwarta przestrzeń złowieszcza, granica, binarność swoistość/obcość, góra/dół,
jasność/mrok. Eukatastrofa to termin
opozycyjny do występującej tragedii
antycznej jako triumf dobra nad złem,
powrót dobra do bohatera, pocieszenie
oraz wynagrodzenie dobra. Jako przykład została podana trylogia „Władcy
pierścieni” J.R.R. Tolkiena. Ukazany jest
człowiek na każdym z etapów rozwoju
cywilizacyjnego i kulturowego, potrzebuje on wzorców przywracających mu
wiarę w sens czynienia dobra. Następnym tematem rozważań były „Dzienniki
intymne pisane ręką samotną”, którego
autorką była mgr Magdalena Ryba (UP).
Zostało zdefiniowane pojęcie dziennika
jako samoistnego pisania, charakteryzujące się odwagą i zainteresowaniem.
Ten gatunek wymaga poświęcenia oraz
odwagi i zmierzenia się z własnym wstydem. Jest to uzewnętrznienie na papierowych kartach. Autor takie dzienniku
musi być indywidualistą oraz przemawia przez niego odmienność od otaczającego go środowiska. Może on wykazywać alienacje. W dzienniku występują
elementy biografii, a także mogą to być
poszukiwania religijne. Podczas wykładu
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użyty był cytat: „Powiedz mi, jak czytasz
Brzozowskiego, a powiem ci kim jesteś”.
Funkcjami pisania dzienników może być
oderwanie się od rzeczywistości i skupienie się nad własnym „ja”, samopoznanie, wgląd w siebie, kontrola własnych
myśli, porządkowanie ich, zakładanie
prywatnego archiwum, doświadczenia
ciała i duszy, ale również uporządkowanie myśli. W pracy zostały przedstawione związki dziennika intymnego z autobiografią, trwale łączą się z życiorysem.
Tematyką może być choroba, cierpienie
ciała, myśli samobójcze, rewizja światopoglądu, a także osobisty rozwój. Dziennik intymny może być szczera rozmową
z samym sobą. Cytat wykorzystany w referacie: „Samotność jest cicha egzystencją.” Przykładami pisarzy dzienników
intymnych byli Brzozowski, Koniński
i Bat. Teza „Nie byłoby Konińskiego bez
Brzozowskiego” odnosi się do poglądów
Brzozowskiego, każdy kto posiada psychikę nie może zostać obojętny wobec
Brzozowskiego. Koniński porządkował
własne myśli, zawiera godną uwagi
treść, bogate życie duchowe, autorski
porządek myśli. W pracy znalazł się jego
słynny cytat: „Sam jestem i siebie dźwigać muszę”. Cieleśnie był samotny poprzez chorobę, natomiast duchowo przez
epokę, w której żył, skazał się na błędy.
Pragnie on spokoju wewnętrznego. Nerwowo przeskakiwał między tematami.
Nie dokończył on dziennika intymnego,
nie był doceniony za życia. Dziennik Bata
nazywamy dziennikiem bez samogłosek,
domaga oderwania się od rzeczywistości
i bycie sam na sam z myślami, co pozwala odkrywać odmienną drogę i być indywidualną jednostką. „Samotność w uzależnieniu od hazardu, rzeczywistość czy
fikcja?” to kolejne temat rozważań środo-
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wej konferencji. Prezentacja była oparta
na wypowiedziach osób uzależnionych.
Jednak na początku została przedstawiona amerykańska klasyfikacja uzależnienia od hazardu DSM-IV: skupienie myśli
na hazardzie, granie coraz wyższymi
stawkami, aby osiągnąć odpowiedni
efekt podniecenia, regularne próby zaprzestania, objawy abstynencji, chęć
odegrania po stracie pieniędzy, popełniania przestępstw, by zdobyć pieniądze,
utrata relacji z ludźmi lub utrata pracy,
a także zależność od osoby udzielających
hazardziście pomocy finansowej sytuacji
ekonomicznej spowodowanej hazardem.
Zostały opracowane przyczyny podjęcia aktywności gier hazardowych, żeby
odzyskać pieniądze, takie jak dreszczyk
emocji, zapomnienie o problemach, cele
rekreacyjne, chęć bycia w innym świecie, pozbyć się samotności, poznanie
nowych ludzi oraz próba przechytrzenia
maszyn. Hazard patologiczny cechuje się
zaburzeniami osobowości przed grami
hazardowymi i powoduje destrukcyjne
zachowania. Następnie zostały opisane
fazy uzależnienia. Pierwsza to faza strat,
wykorzystuje się coraz większe stawki
dla adrenaliny, pożyczki oraz grywanie
kosztem rodziny, czasu wolnego. Zazwyczaj jest to oparte na kłamstwach
i desperacji. Kolejnym etapem jest desperacja, to odsunięcie od rodziny, długi,
presja otoczenia i wyczerpania psychiczne, bezradność oraz próby samobójcze.
Ostatnią fazą jest utrata nadziei, czyli
samobójstwo, zabójstwo z rąk wierzycieli, czy zgłoszenie do poradni. Może
to być także przeniesienie uzależnienia
od hazardu w inne. Kończy się to także więzieniem lub szpitalem. Tematem
następnej pracy jest „Samotność - czy
to wyrok? Rozważania w kontekście

adopcji dzieci.” Autorem jest mgr Józef
Sadowski (KUL). Kluczowym czynnikiem
zreferowanym w tej prezentacji była sytuacja dzieci w domach dziecka, której
są dwa etapy. Pierwszym jest etap przed
klasyfikacją dziecka do adopcji, natomiast drugim czas skierowania do procesu adopcji. Przyczyną samotności dzieci
jest skierowanie ich do domów dziecka,
czego powodem jest sytuacja materialna. Dzieci charakteryzuje strach, krzyk,
płacz, ucieczka, a nawet agresja. Wyznacznikami są także tęsknota za rodzicami oraz brak rozwoju emocjonalnego,
akceptacji, przynależności i bezpieczeństwa. Według prelegenta rozwiązaniem
może być zamiana polityki adopcyjnej,
a mianowicie przekształcenie domów
dziecka na rodzinne domy dziecka.
Kolejnym tematem przedstawionym
na konferencji było „Poczucie osamotnienia matek-migrantek”, którego autorką była mgr Anna Gagat-Matuła
(UMCS). W swojej pracy zwróciła uwagę
na transnarodowe macierzyństwo, czyli
zapotrzebowanie krajów bogatych na
pracę kobiet pociągnęło z krajów biednych, ponieważ to zazwyczaj z krajów
uboższych wyjeżdżają matki. Skutkiem
tego zjawiska są rozłąki małżeństw
na dłuższy okres czasu, poczucie osamotnienia kobiet na emigracji, brak
kontaktu z innymi, a także z samym
sobą. Praca była oparta na badaniach
własnych. Pomoc matką, które musiały
wyjechać za lepszymi zarobkami może
być oparta na pomocy psychologicznej.
„Samotność w starożytności” jest kolejną pozycją na liście tematów konferencji. Referat o niej ks. mgr Tomasz Rehlis (KUL). Samotność była ukazana na
przykładach starożytnej Grecji i Rzymu.
Głównymi punktami były zasada od-
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dzielenia, relacja do bogów, lęk, fatum,
bogowie mogli doświadczać samotności, oddzielenie światów bogów i ludzi.
Problem jest niemożliwość zrozumienia
przez współczesnego człowieka. Powodem tego jest doktryna o Trójcy Świętej
i dogmat o wcieleniu, brak zrozumienia samotności, gdyż według doktryny
o Trójcy Świętej istnieje wspólnota osób,
a bliskość Boga jest czymś naturalnym,
a w pogaństwie było całkowite oddzielne. Skutkami samotności jest lęk przed
bóstwami, zaboboność, wróżbiarstwo,
ofiary, smutek i pesymizm, alienacje
i ateizm, hedonizm, wyobcowanie człowieka, a nawet ucieczka w przyjemność.
Nastąpiło oddzielenie religii od rozumu.
Istnieją jednak próby przezwyciężenia
samotności, takie jak miłość, kult natury oraz religijność misteryjna. W pracy
pojawił się cytat św. Augustyna „Fecisti
nos ad te et inquietum Est cos rostrum
donec requiescat In te”. Kolejna prelegentka, Oksana Duchak (KUL) przygotowała referat na temat: „Loneliness and
its characteristic features”. Zdefiniowała samotność oraz pozytywne i negatywne jej wpływy. Zaznaczyła zależność
między samotnością a materializmem,
który ma na nią wpływ. Zwróciła uwagę
na samotność jako związki socjalne oraz
na różnice między kobietą a mężczyzną,
szczególnie na relacje w małżeństwie.
W tej pracy znajduje się również sytuacja osób starszych we współczesnym
społeczeństwie.
Ostatnie rozważania na tej konferencji
były na temat „Samotność w spółdzielni
będącej bankiem- aspekt prawny”. Autorką tej pracy jest mgr Joanna Główka
(KUL). Scharakteryzowała bankowość
spółdzielczą, która nie angażuje się
w działalność posiadającą uchybienia.
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Został położony nacisk na osoby samotne w wieku senioralnym, które pozostają same w świecie. Potrzebna jest
odpowiednia opieka materialna, ale także osobista. W referacie została opisana
działalność Komisji Nadzoru Finansowego. Prelegentka zaznacza, że alternatywą dla osób starszych jest umowa
dożywotnia z osobą zaufaną. Poczucie
osamotnienia jest udziałem całego społeczeństwa. Pojmowanie go jako negatywne doświadczenie budzące niepokój,
dyskomfort psychiczny, a nawet rozpacz,
potrafi być również darem, ponieważ
dzięki niemu odnajdujemy w sobie tęsknotę za wartością najwyższą, za Bogiem.
Ludzie wierzący, dla których celem ziemskiego pielgrzymowania nie jest jedynie
życie doczesne, powinni interpretować
ten stan jako pragnienie wiecznego zjednoczenia się ze z Bogiem. Najlepiej to oddają słowa Ks. Jana Twardowskiego:
Samotność
Nie proszę o tę samotność najprostszą
pierwszą z brzega
kiedy zostaję sam jeden jak palec
kiedy nie mam do kogo ust otworzyć
nawet strzyżyk cichnie choć mógłby mi
ćwierkać
przynajmniej jak pół wróbla
kiedy żaden pociąg pośpieszny nie śpieszy się do mnie
zegar przystanął żeby przy mnie nie chodzić
od zachodu słońca cienie coraz dłuższe
nie proszę Cię o tę trudniejszą
kiedy przeciskam się przez tłum
i znowu jestem pojedynczy
pośród wszystkich najdalszych bliskich
proszę Ciebie o tę prawdziwą kiedy ty
mówisz przeze mnie
a mnie nie ma

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
Kalendarium / Calendar
Czasopisma w bazie
międzynarodowej
Szanowni Państwo, chcemy podzielić
się z Wami miłą i radosną wiadomością
z racji otrzymanej w dniu 31 października 2013 roku informacji dotyczącej oceny
wydawanych przez nas czasopism. Otóż
przed rokiem przesłaliśmy nasze czasopisma „Pedagogika Katolicka” i „Pedagogia
Ojcostwa” pod ocenę organizacji „Index
Copernicus International”. W otrzymanym
liście poinformowano nas o rezultatach tej
oceny. Cytujemy fragmenty z otrzymanego
listu: „Z przyjemnością informujemy, że
czasopismo ,,Pedagogika Katolicka” (ISSN
1898-3685) pozytywnie przeszło proces
ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika
ICV (Index Copernicus Value) w wysokości
4.63 pkt. Podobnie czasopismo ,,Pedagogia
Ojcostwa” (ISSN 2082-3487) pozytywnie
przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus
Value) w wysokości 4.59 pkt. Uzyskane
punktacje wyliczone zostały na podstawie
złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny
dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Obecność w bazie IC Journals Master
List umożliwia periodykom zwiększanie
zasięgu oraz nawiązywanie międzynarodowej współpracy. Aktualność informacji
dotyczących czasopisma jest do tego celu
niezbędna.

Z poczty do Redakcji
Coraz więcej i częściej otrzymujemy
jako Redakcja Portalu „Pedagogika Katolicka” różnych listów, tekstów od osób,
nie tylko z Polski, które przesyłają nam
bardzo różne i interesujące teksty prowadzące do osobistych - a może nie tylko
- refleksji. Nie wszystkie one mają oczywiście charakter naukowy czy popularnonaukowy. Jedno jest pewne, że teksty te
dają wiele do myślenia i zastanowienia.
Są dla nas argumentem, że warto pochylać się nad wieloma aspektami współczesnej rzeczywistości i różnymi problemami każdego człowieka. Coraz częściej
piszą do nas osoby w przekonaniu, że
teksty ich, które nie zawsze są poprawne politycznie, a którymi wzgardzili inne
zespoły, redakcje, właśnie nasz Zespół
podejmuje i publikuje udostępniając je
dla szerszego gremium czytelników. Jest
nam miło z tego powodu, a jednocześnie zobowiązuje nas to bycia wiernym
wartościom, zasadom katolickim. Przy
tej okazji warto wspomnieć, że samo powołanie Katedry Pedagogiki Katolickiej
czy wydawanie czasopism „Pedagogika
Katolicka” i „Pedagogia Ojcostwa”, także
spotkało się u początku z niemałym (bardzo delikatnie mówiąc) niezrozumieniem
ze strony środowiska, które ma w tytule
„katolicki”, lecz często działa jakby z katolicyzmem nie miał nic wspólnego. No
cóż samo życie. Za wszystkie listy, te
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serdeczne, życzliwe i zwyczajnie ludzkie
dziękujemy i polecamy Bogu ich autorów
i wszystkich czytelników. Zapraszamy!
Słowackie Betlejem
Przed kilkunastu laty bł. Jan Paweł II 30
czerwca 1995 roku odwiedzając miasto
Nitrę nazwał go „Słowackim Betlejem”. Tu
bowiem miały początki chrześcijaństwa
i już w IV wieku przybyli tu Słowianie.
Zbudowano tu pierwszy kościół, który
został około 828 roku poświęcony przez
biskupa Salzburga. W podziemiach tego
kościoła znajdują się relikwie św. Cyryla –
Patrona Europy. W Nitrze odbyły się 5 lipca obchody 1150. rocznicy przybycia na
te ziemie św. Cyryla i Metodego i rozpoczęcia przez nich misji ewangelizacyjnej
wśród Słowian. W uroczystościach wzięli
udział i im przewodniczyli specjalni wysłannicy Ojca Świętego Franciszka, kardynał Franc Rodé oraz przewodniczący Rady
Konferencji Biskupich Europy kard. Péter
Erdő z Węgier i arcybiskup Sarajewa kard.
Vinko Puljić oraz nuncjusz apostolski
w Słowacji abp Mario Giordana. Niedługo
po uroczystościach w Nitrze modlił się Redaktor Naczelny naszego czasopisma, ks.
prof. dr hab. Jan Zimny, polecając wszystkich pracowników i czytelników opiece
Maryi Wniebowziętej poprzez wstawiennictwo Patronów Europy; świętych Cyryla
i Metodego.
Dziękczynienie
Mądrość nakazuje by za każde otrzymane dobro Bogu i ludziom dziękować. Dziś
trzeba nam mówić w cieniu kłosów, które
nie wszędzie są siane i zbierane - dziękuję.
Właściwa kultura serca człowieka zaczyna
się od wdzięczności. Stąd dobrze wychowany człowiek umie, potrafi i chce dzię-
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kować mimo, że wdzięczność szybko się
starzeje. Jedno z południowych środowisk
Polski (parafia Stany) 18 sierpnia (niedziela) przeżywało swoje dziękczynienie za
tegoroczne plony. Tradycyjnie uroczystość
dziękczynienia rozpoczęła się wspólną
modlitwą podczas której przypomniano,
że trzeba nam ciągle pamiętać o nieustannej wdzięczności, i trzeba tej wdzięczności każdego dnia się uczyć. Wdzięczność
bowiem jest wyrazem naszej wielkości
i wartości. To dziękczynienie winno być
ukierunkowane zarówno ku Bogu jak
i człowiekowi.
Do Wiecznego Miasta
Ostatnie dni sierpnia stały się okazją do
złożenia kolejnej wizyty w Wiecznym Mieście. Stało się to z kolei sposobnością do nawiedzenia Grobów Apostołów a także Grobu Papieża bł. Jana Pawła II. Wciąż zauważyć można rzesze pielgrzymów niemal z całego świata oczekujących w kolejce przez
kilka godzin na nawiedzenie Jego Grobu.
W dniu 29 sierpnia (czwartek) w godzinach
porannych zgodnie z podjętym zwyczajem,
grupa kapłanów polskich odprawiała Mszę
święta przy Grobie Ojca Świętego bł. Jana
Pawła II. Zgromadzeni Polacy reprezentujący różne strony, regiony Ojczyzny przybyli
do swego Rodaka, aby złożyć przez Jego
wstawiennictwo swoje dary serca. Z tego
miejsca pozdrawia Wszystkich Drogich
Czytelników portalu Redaktor Naczelny, ks.
prof. dr hab. Jan Zimny i życzy możliwości pielgrzymowania do Grobu Apostołów
i Grobu bł. Jana Pawła II. Przy okazji tego
pobytu w Wiecznym Mieście ks. Redaktor
poleca nas w modlitwie, polecam nasze
sprawy dobremu Bogu przez pośrednictwo
Apostołów i naszego Umiłowanego Papieża
Rodaka.

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
Nauka – Kultura – Tradycja
W dniach 08-15 września 2013 roku odbyły się 19. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie. Organizatorem
było Stowarzyszenie Katolików Polskich na
Węgrzech pw. Św. Wojciecha, którego prezesem jest Pani Monika Molnarné-Sagun.
Tym razem obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą inaugurującą TKCh pod
przewodnictwem ks. Mieczysława Piotrowskiego z udziałem chóru św. Kingi. Kolejne
dni wypełniły dalszy program z udziałem
wielu różnych grup Polonii żyjącej na Węgrzech. Prezentowali oni dorobek i kulturę
z różnych obszarów i regionów życia polskiego. Przedstawicielem z spoza Polonii
mieszkającej na Węgrzech był m.in. ks.
prof. Jan Zimny, który w dniu 13 września
br. przewodniczył Mszy św. o godz. 17:00
w kościele polskim a następnie zaprezentował film pt. „Życie za życie” połączony z referatem i dyskusją.
Zamach na Arcybiskupa
Książka Zamach na Arcybiskupa. Kulisy
wielkiej mistyfikacji to wynik mozolnego
dochodzenia do prawdy o wydarzeniach,
które rozegrały się na przełomie 2006 i 2007
roku. Na podstawie zebranych dowodów,
dokumentów i zeznań świadków autor dokonuje rekonstrukcji zdarzeń i ukazuje kulisy niezwykle brutalnej ofensywy, skierowanej przeciwko Abp. Stanisławowi Wielgusowi, która pod hasłami „walki o prawdę”
posługiwała się kłamstwem. Ten skrupulatny zapis dziennikarskiego śledztwa nie tylko demaskuje kłamstwa i obnaża obłudę,
ale również po raz pierwszy dotyka spraw,
wokół których panowała dotąd zmowa milczenia. Zamach na Arcybiskupa powinien
przeczytać każdy, kto nie chce zgodzić się
na kreowaną przez media zafałszowaną

rzeczywistość. Książka nie tylko pomoże
uwolnić się od błędnych przekonań na temat sprawy abp. Stanisława Wielgusa, ale
ułatwi również zdobywanie umiejętności
bardziej krytycznego spojrzenia na działalność środków społecznego przekazu.
Radość z przyjaźni wciąż trwa
Coraz intensywniej - niczym spadające
jesienią liście z drzew – docierają różne
miłe i często zaskakujące newsy po wielu
latach od osób, z którymi kiedyś połączył
nas los nauki, studiów, pracy czy innych
form życia. I okazuje się, że po 30 latach
znów słyszymy głos osoby, która dla nas
była uczniem, współpracownikiem, przełożonym czy kimś poprostu bliskim. Tym
razem takie spotkanie miało miejsce w Lublinie z S. prof. Dr hab. Haliną Wrońską,
która przed laty formowała mnie intelektualnie, ale zawsze w duchu prawdziwej
i szczerej radości. Ten charyzmatyczny dar
wciąż przepełnia codzienne życie Siostry,
która zaskarbiła sobie u wielu słuchaczy,
uczniów, studentów i wychowanków tytuł:
„Siostry do tańca i do różańca”. Nie często
można spotkać osoby tak pozytywne nastawione do życia, pełne optymizmu, radości,
otwartości, przyjaźni a przede wszystkim
ludzkiej życzliwości normalności.
List otwarty do dziennikarzy
List został skierowany przez grupę dziennikarzy do dziennikarzy wszystkich mediów. W liście m. in. czytamy:
„Pojedyncze przypadki przestępstw seksualnych, które mogły zdarzyć się w Kościele, godne jednoznacznego potępienia
i przez Kościół także wielokrotnie potępione, powinny zostać wyjaśnione i surowo
ukarane. W naszej ocenie nie upoważniają
one jednak do „polowania na czarownice”.
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A z takim właśnie zjawiskiem mamy dziś
do czynienia; zarzut pedofilii rozciąga się
na cały Kościół i na wszystkich księży, dążąc
do wdrukowania w świadomość społeczną zbitki „ksiądz-pedofil”. Tak intensywna
kampania nienawiści już niedługo może
przynieść dramatyczne skutki, np. w postaci aktów przemocy wobec kapłanów.
Odpowiedzialność za tego typu potencjalne zdarzenia spadnie wówczas także na
dziennikarzy kreujących atmosferę nagonki na Kościół. (…) Postępowanie mediów
wobec Kościoła, nasuwające skojarzenia
z obu totalitaryzmami XX wieku, kontrastuje z relatywną pobłażliwością wobec
przestępstw seksualnych, w tym także pedofilii, popełnianych przez przedstawicieli
establishmentu”.
List podpisała grupa 30 dziennikarzy
Studenci ku działaniu
Mając na względzie czas życia akademickiego, oczywistym jest, że wiele tej
działalności wiąże się z wymiarem dydaktycznym, naukowym ale także i rekreacyjnym, kulturalnym itp. Każda działalność
jest tym skuteczniejsza, im większy potencjał ludzki jest zaangażowany, wtajemniczony i odpowiednio zorganizowany.
Dzięki dobrej organizacji wiele pozornie
trudnych projektów można ze spokojem
i skutecznością zrealizować. Nowy Zarząd
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego
Studentów „Nowoczesne Kształcenie”
KUL w Stalowej Woli, przygotował na najbliższy rok akademicki bogatą ofertę do
realizacji wespół z członkami tegoż Koła.
W tym też celu 16 października 2013 roku,
w godzinach popołudniowych, odbyło się
zebranie inauguracyjne Koła podczas którego omówiono wiele kwestii na najbliższy czas działalności Koła.
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Pamięć i wdzięczność
Nie często jesteśmy świadkami zdarzeń,
gdy tytułem spotkania staje się ludzka,
zwyczajna pamięć i wdzięczność. Przed
80. laty przyszedł na świat na Podkarpaciu
w Pruchniku, w rodzinie rolniczej Jubilat
prof. Dr hab. Wiesław Maria Grudzewski. To
właśnie z okazji Jubileuszu grono jego przyjaciół, bliskich i znajomych, zorganizowało
mu uroczyste niemal rodzinne spotkanie
połączone z sesją naukową 20 października
2013 roku w Jabłonnej k. Warszawy. Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się w niedzielne popołudnie spotkaniem w gronie
najbliższych osób, by przede wszystkim
wyrazić pamięć i wdzięczność za to dobro,
jakim przez wiele lat Profesor obdarowywał
wielu niosąc w sercu wsparcie, pomoc, rady.
Spotkanie odbywało się iście w klimacie rodzinnym. Wielu na tę okoliczność przybyło
nie tylko z różnych stron Polski, ale i świata. Cieszy serce, gdy widzi się otoczonego
Jubilata szczerością obecności tych, którzy
na jakimś etapie swego życia spotkali naszego Drogiego Jubilata.
Program dla doktorantów
W nawiązaniu do roku ubiegłego chcemy zaproponować możliwość włączenia
się do programu: „Młodzi Naukowcy – ku
Przyszłości”. Jest to projekt w którym może
uczestniczyć każdy doktorant z każdej jednostki uczelnianej w Polsce i z zagranicy
będący na różnych kierunkach studiów.
Jedynym warunkiem włączenia się do programu jest udział przynajmniej w jednej
z konferencji naukowej organizowanych
przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej i opublikowanie w ramach wydawanych publikacji lub czasopism Katedry przynajmniej
jednego artykułu naukowego w ciągu najbliższego roku akademickiego. Na koniec
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realizacji projektu, czyli w czerwcu 2014
roku każdy uczestnik projektu otrzyma specjalne zaświadczenie potwierdzające udział
w projekcie badawczym. Celem bowiem organizowanych konferencji i wydawanych
publikacji jest właśnie praca badawcza
w zarysowanych obszarach tematycznych
proponowanych w tytułach konferencji.
Wsparcie – terapia – ochrona
W encyklice „Spe salvi o nadziei chrześcijańskiej” Papież Benedykt XVI naucza:
„miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma
to zastosowanie zarówno w przypadku
jednostki, jak i społeczeństwa”. W dniach
04-06 listopada 2013 roku w Dziwnowie
odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Troska o człowieka
psychicznie chorego. Wsparcie – terapia
– ochrona”. Tegoroczna konferencja jest
intelektualnym wkładem środowiska naukowego w zrozumieniu i przybliżeniu
problematyki zawartej w przytoczonym
wyżej fragmencie papieskiej encykliki.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż owoce Konferencji przyczynią się do zwiększenia społecznej wrażliwości wobec problemów związanych z obecnością wśród
ludzi psychicznie chorych.
Integracja prewencji
Coraz częściej stawiamy sobie pytanie:
czy bardziej skuteczne są działania prewencyjne czy terapeutyczne? .Prewencja
jest tą metodą, która ma zastosowanie
w wielu obszarach życia człowieka. Nad
jej wymiarem – szczególnie w aspekcie
zagrożeń wobec dzieci i młodzieży – zastanawiali się uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej, noszącej tytuł:
„Pedagogia prewencji: dzieci, młodzież,
rodzina”, jaka miała miejsce w dniu 05

listopada 2013 roku w Stalowej Woli.
Konferencja rozpoczęła się o godz. 10:00
słowem wprowadzającym ks. Prof. Jana
Zimnego. Na program konferencji złożyły
się dwie główne części. Pierwsza to sesja
plenarna podczas której swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele różnych środowisk z Węgier, Ukrainy, Słowacji i Polski. Bezpośrednio w problematykę
konferencji wprowadził uczestników Ks.
Abp Prof. Dr hab. Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński, który ukazał „Prewencyjną ochronę dzieci i młodzieży – możliwości rodziny”. Prof. dr
hab. Jurij Paczkowski zaś ukazał „Problem
zagrożeń i przeciwdziałań wobec dzieci
i młodzieży na Ukrainie”. Z kolei ks. dr
Piotr Berkowicz zaprezentował badania
z terenu Węgier na temat: „Zjawiska pedofilii i gammy działań prewencyjnych”.
Kolejnym wystąpieniem był referat na
temat „Społecznych predykatorów zachowań dewiacyjnych młodzieży” wygłoszony przez ks. dra Władysława Kądziołka.
Zwieńczeniem sesji plenarnej było wystąpienie dra Pawła Buconia, który ukazał „Rolę i zadania asystenta rodziny”.
Po przerwie kawowej nastąpiła dalsza
konferencji w formie pracy w sekcjach.
Skład prelegentów i kolejność wystąpień
w sekcjach prezentował program konferencji ogłoszony przed jej rozpoczęciem.
Po pracy w panelach nastąpiło podsumowanie pracy.

Słodki - Złoty Jubileusz z nagrodami
To już fakt! Stało się. Dnia 05 listopada
2013r. naszą stronę internetową „Pedagogika Katolicka” odwiedziła kolejna 50.
tysięczna osoba. Nie ukrywamy, że jest to
dla nas wielka radość i zaszczyt, że w dość
krótkim czasie, gościliśmy w naszym „pokoju” wiele osób z Polski i zza zagranicy.
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Wiele osób dzięki tej stronie internetowej
nawiązało z nami bliższą współpracę głównie naukową. Razem udało nam się
podjąć bardzo wiele ciekawych i cennych
inicjatyw, zrealizować wiele interesujących projektów, zadań. W związku z tym
ogłoszony został konkurs przez Redakcję
strony „Pedagogika Katolicka”. zwyciężczynią konkursu została Pani mgr Agata
Jakieła, która w dniu 07 listopada 2013
roku o godz. 16:00 odebrała osobiście nagrodę w obecności Komisji Konkursowej.

Resume studenta
Jednym z głównych obowiązków wynikających z prawa naturalnego jest ochrona dzieci oraz dbanie o ich prawidłowy
rozwój. Tak jak w świecie zwierząt, rodzic
lub inny dorosły osobnik chroni swoje potomstwo przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, tak u ludzi w wyższym
stopniu zachowanie tego rodzaju winno
być widoczne. To jak ważny jest to obowiązek wiedział św. Jan Bosko, który na
przedmieściach Turynu stworzył w swoim oratorium system prewencyjny, opierający się nie na przymusie, a na filarach
rozumu, religii i miłości. Połączenie tych
trzech wartości umożliwia dziecku prawidłowy rozwój. Z uwagi na to, że temat
ten jest nadal jak najbardziej aktualny Katedra Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów KUL
„Nowoczesne Kształcenie” zorganizowały
w dniu 5 listopada 2013 roku w Stalowej
Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 4, międzynarodową konferencję naukową na temat:
„Pedagogia prewencji: dzieci, młodzież,
rodzice”.
Samotności: jakaś ty przeludniona !!!
Konferencja ”Samotność: rzeczywistość
czy fikcja?”, jaka miała miejsce w dniu 20
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listopada 2013 roku w Stalowej Woli, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej przy współpracy z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym „Nowoczesne
Kształcenie” Studentów KUL w Stalowej
Woli, zgromadziła przedstawicieli bardzo
wielu młodych naukowców niemal ze
wszystkich środowisk naukowych z całej
Polski. Tematyka jaka została zaprezentowana, jej wymiary i aspekty, zapewne
świadczą, że można powiedzieć, iż była
to pierwsza na taką skalę - śmiem twierdzić – konferencja, która w tak obszerny,
wieloaspektowy a zarazem nowatorski,
naukowy i profesjonalny sposób ukazała zagadnienie samotności. na program
konferencji złożyły się głównie dwie zasadnicze części: sesja plenarna oraz praca w pięciu panelach. W części pierwszej
swoje wystąpienia zaprezentowało pięciu
prelegentów wprowadzając uczestników
konferencji w jej tematykę. To pozwoliło
na to, aby lepiej zrozumieć dalsze rozważania, referaty prelegentów, którzy stanęli na wysokości zadania. Począwszy od
ukazania przeglądu interdyscyplinarnego
definicji samotności przez Dominika Charchut (URz), poprzez „Oblicza samotności
w literaturze światowej” ukazane przez
ks. dra Władysława Kądziołkę (UPJP), jak
też zaprezentowanie „Troski o samotnych w przepisach prawa kanonicznego”
w wykonaniu dr Justyny Krzykowskiej
(UWM) po wykazanie „Poczucia osamotnienia u dzieci zdolnych” autorstwa dr
Ewy Kopeć (KUL). Po przerwie, w ramach
drugiej części konferencji, nastąpiła praca
w pięciu panelach tematycznych.
Musimy od siebie wymagać
Z okazji przygotowań do kanonizacji
powstało bądź nadal powstaje wiele różnych inicjatyw. Tym razem Katedra Peda-
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gogiki Katolickiej wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym „Nowoczesne
Kształcenie” KUL w Stalowej Woli ogłasza
dla wszystkich chętnych Studentów nową
inicjatywę dotyczącą wydania wspólnej
monografii pt. „Musimy od siebie wymagać”. Książka składać się będzie nie tylko
z tekstów naukowych dotyczących Jana
Pawła II, ale osobistej refleksji każdego
autora tekstu. Może to być wspomnienie,
świadectwo, refleksja związana z Osobą
Jana Pawła II, czy inny tekst, oby tylko
treściowo powiązany był choćby w jakimś stopniu z bł. Janem Pawłem II. Osoby zainteresowane złożeniem tekstu do
druku winny obowiązkowo najpóźniej do
30 grudnia 2013 roku przesłać drogą mailową potwierdzenie, iż są zainteresowane włączeniem się w wydanie publikacji.
Deklarację należy przesłać drogą mailową
na adres pedagogika@pedkat.pl podając:
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
Tylko te osoby, które prześlą taką deklarację będą mogły przekazać do 30 stycznia
2014 roku tekst do publikacji.
Młodość siłą i nadzieją
Niepodważalnym jest twierdzenie, że
młodość jest nadzieją w której ukryta jest
siła. Taką niepowtarzalną grupę stanowią
zapewne członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli.
Liczące 78 członków Koło skupiające młodych adeptów wyznacza sobie określone
cele i zadania poprzez które można dokonać wiele dobra, podjąć wiele cennych
inicjatyw, a tym samym zmienić otaczającą rzeczywistość. Tego typu działania
kreują człowieka otwartego na innych,
podkreślano w czasie Walnego Zebrania
Koła jakie miało miejsce w dniu 26 listo-

pada 2013 roku w godzinach wieczornych. Oprócz podsumowania dotychczasowych działań, kreślone były nowe plany, nowe inicjatywy na najbliższy czas.
Jednym z takich najbliższych spotkań
poza naukowych, to spotkanie opłatkowe zaplanowane na 16 grudnia br., wyjazd z życzeniami do naszych Przyjaciół
zagranicznych i w Polsce, wyjazd świąteczno-noworoczny, ale też i organizacja
kolejnych konferencji, ponadto przygotowanie duchowe w związku z kanonizacją
bł. Jana Pawła II.

Ku ojcostwu
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, kojarzą się nam także z zagadnieniem ojcostwa. Prawda dotycząca
ojcostwa jest obecna w przyjściu Syna
Bożego. To Ojciec objawia swojego Syna
światu, objawia swoje uczucie wobec
swojego Syna. Organizowana w dniu 11
grudnia 2013 roku w Stalowej Woli przez
Katedrę Pedagogiki Katolickiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat:
„Ojcostwo: powołanie czy zadanie?” bezpośrednio wpisała się w klimat tego okresu roku i czasu świętowania rodzinnego.
Podczas konferencji prelegenci podjęli
próbę odpowiedzi na wiele pytań, w tym
m.in.: czym jest ojcostwo, jakie ma być
współczesne ojcostwo, jakie są i winny
być relacje pomiędzy ojcem a dzieckiem,
jakie są wyzwania wobec ojców w kontekście obecnej sytuacji? Na te i inne pytania prelegenci odpowiadali w aspekcie
prawnym, pedagogicznym, psychologicznym, humanistycznym, teologicznym czy
filozoficznym. Świadczy o tym bogaty
program stanowiący istotę owej rozważań, dyskusji.
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Szanowni Państwo,
Od kilku lat na różnych stronach internetowych mieliście Państwo okazję śledzić pewne
wydarzenia związane z pedagogiką katolicką
organizowane przez Zespół osób mniej lub
bardziej zjednoczonych w strukturach uczelni
KUL. Powstanie Katedry Pedagogiki Katolickiej,
zorganizowanie wielu konferencji i sesji naukowych, opublikowanie kilku pozycji książkowych, rozpoczęcie wydawania czasopism:
„Pedagogika Katolicka”, „Pedagogii Ojcostwa”
i „Katolikus Pedagogia” - to tylko wybrane
inicjatywy, jakie zostały podjęte pedagogów
głównie z Polski, ale też i z innych krajów:
Słowacji, Ukrainy, Czech i Węgier. Nadszedł
czas, aby tym doświadczeniem, podzielić się
z Państwem, stworzyć możliwości szerszego
dotarcia do osób, którym leży na sercu rozwój
pedagogiki katolickiej zarówno jako systemu
wychowawczego czy kierunku kształcenia.
Uznaliśmy, iż na tym etapie odpowiednią formą rozwoju i propagowania myśli katolickiej,
będzie niniejsza strona internetowa www.
pedkat.pl na której będzie można dzielić się
wzajemnie przemyśleniami, refleksją na temat pedagogiki katolickiej. Nie ukrywamy,
że w chwili obecnej tematyka ta znalazła
zrozumienie, uznanie, poparcie, wśród wielu
osób z kraju i z zagranicy. Wciąż otrzymujemy
nowe sygnały i prośby o podjęcie współpracy i realizację międzynarodowych projektów
związanych z pedagogiką katolicką. Chcemy

poprzez ten komunikator nawiązać ściślejszą
współpracę z różnymi ośrodkami akademickimi, jednostkami wychowawczymi, szkołami
katolickimi, gremiami osób myślących, żyjących i działających w duchu katolickim.
Zapraszamy Wszystkich do współpracy, do
wspólnego podjęcia wyzwań, jakie niesie dzisiejsza rzeczywistość. Są to wyzwania, których
nie możemy nie podjąć, zlekceważyć. Nowy
lepszy obraz świata zależy od nas - czyli od Ciebie i ode mnie. Zatem stańmy razem do pracy
i razem możemy wiele uczynić dobra w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki katolickiej.
Czekamy na konkretne propozycje, uwagi,
doświadczenia. Prosimy, aby wszelkie tego
typu informacje, zapytania, propozycje przesyłać drogą mailową: pedagogika@pedkat.pl
Inicjatywa ta jest realizacją testamentu Błogosławionego Jana Pawła II, który zachęcał nas
i wzywał do podjęcia trudu budowania świata
na wartościach wynikających z Ewangelii.
Życzymy Państwu odwagi w podjęciu owej
współpracy, otwartości serca na nowe wyzwania i zadania w duchu katolickim. Bóg nie żąda
od nas rzeczy, które nas przerastają. W podejmowaniu tego zadania nie wystarczy patrzeć
tylko w wyimaginowaną przyszłość, ale trzeba
ją już teraz jakoś tworzyć, trzeba mieć przed
oczyma całą tradycję narodu, społeczeństwa,
państwa, Europy i świata. Nową jedność Europy winniśmy budować na tych duchowych
wartościach, które ją kiedyś ukształtowały.
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