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Od redakcji / From The Editorial Office 

 

W chwili, gdy jest składany redakcyjnie niniejszy numer periodyku, w świecie 
panuje pandemia wirusa. Fakt ten stanowi jedną z najistotniejszych informacji i 
zagrożeń jakie przeżywamy z początkiem 2020 roku. Co pewien czas ogłaszane 
są poprzez media komunikaty, informacje, apele o zachowanie spokoju, a jedno-
cześnie podporządkowanie się zalesiom władz świeckich i kościelnych. W Polsce 
część biskupów odwołała takie wydarzenia w swoich diecezjach, ale zdecydowa-
nie nie wszyscy – inni wręcz zachęcają do uczestnictwa w mszach. Rada Stała 
Episkopatu zarekomendowała biskupom, by udzielali dyspensy od niedzielnego 
obowiązku mszy. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy nie-
dzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem, ale Kościół nie poszedł śladem 
świeckich instytucji i nie zrezygnował ze zgromadzeń. Chcąc nie chcąc tak się na-
raża zdrowie i życie ludzie, zwłaszcza osób starszych. Zamknięte szkoły, uczel-
nie, kina i teatry. Mecze przy pustych trybunach, a też nie wiadomo jak długo, bo 
przecież może odwołają wszelkie rozgrywki sportowe. W wielu sklepach bywają 
dantejskie sceny, gulasz angielski i konserwa turystyczna to towar na wagę złota.

W tym całym momentami groteskowym, a chwilami strasznym obrazie, coraz 
bliższym „Triumfowi śmierci” Bruegla malowanym w postkapitalistycznych bar-
wach pustych półek z makaronem i mydłem, oazą spokoju powinien być Kościół, 
tymczasem jego przedstawiciele zwiększyli liczbę niedzielnych mszy, teoretycz-
nie po to, by rozładować ruch w parafiach. Rozumiem jaki kryje się za tym argu-
ment – im więcej mszy, tym mniejsze skupiska ludzi zgromadzonych na jednej. 
Reakcja Kościoła na groźbę koronawirusa miała miejsce już dwa tygodnie temu, 
kiedy polski Episkopat zasugerował, by wierni uczestniczący w liturgii przyj-
mowali komunię nie do ust, jak się w Polsce najczęściej przyjmuje, lecz na rękę. 
Część tradycyjnych katolików zdecydowanie protestuje przeciwko takiej formie, 
twierdząc, że jest niegodna, albo nawet skutkuje pohańbieniem Eucharystii, ale 
jest ona najzupełniej poprawną i szeroko obecną praktyką, która posiada nawet 
stosowne uzasadnienie teologiczne.

Niektórzy z pewnym bólem przyjęli decyzję papieża Franciszka, by coniedziel-
ny Anioł Pański poprowadzić z biblioteki – w celu uniknięcia tłumu zgromadzo-
nych na Placu Świętego Piotra, lecz prawdziwe uderzenie przyszło kilka godzin 
później. Włoscy biskupi zadecydowali, że w związku odwołaniem wszelkich im-
prez masowych – w tym religijnych – podporządkują się prawu i zawieszą spra-
wowanie publicznych mszy świętych na miesiąc. Decyzja włoskich hierarchów 
spotkała się z ogromnie emocjonalnym odzewem nie tylko w samych Włoszech, 
bo komentarze nie ominęły także Polski.
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W czwartek (12 marca 2020) Rada Stała Episkopatu zarekomendowała bisku-
pom, by udzielali dyspensy od niedzielnego obowiązku mszy. Nie jest to jeszcze 
rezygnacja z nabożeństwa jak we Włoszech, ale daje szansę najbardziej narażo-
nym na chorobę. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy nie-
dzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. To mądra decyzja, bo bierze pod 
uwagę wrażliwość tych wiernych, którzy szczególnie się boją o swój stan zdro-
wia i zdrowie swoich bliskich. Będą mogli ze spokojnym sumieniem modlić się w 
domu i skupić na obecności wśród rodziny.

Oczywiście fakt pandemii wirusa nie jest jedynym wydarzeniem jakie absor-
buje wspólnoty ludzkie. Przeżywany rok 2020 nadzwyczaj obfituje w wiele wy-
darzeń społecznych, religijnych, kulturowych, historycznych. W rzeczywistości 
ostatnich tygodni mogliśmy niejednokrotnie ujrzeć człowieka, któremu cierpie-
nie i wielkie nieszczęścia odebrały wewnętrzny spokój, zepchnęły ku sytuacjom 
granicznym, pokazały, co znaczy być człowiekiem żyjącym w przerastającej go 
rzeczywistości, być kruchym i nic nieznaczącym wobec przytłaczającego ogro-
mu otaczającego doświadczenia. Można na kanwie owych wydarzeń powiedzieć, 
że żałobnego Hioba dziś widzimy na rozległych polach, obszarach nie tylko pol-
skiej ziemi zalanej wodą, dotkniętym żywiołem powodzi. I z tego powodu wielu 
przeżywa samotność. Bywa, że jest to człowiek zamknięty i nieufny, nie potrafi 
też otworzyć się na drugiego człowieka. Zdarza się, że ktoś nie chce go wysłu-
chać, albo ogarnia go lęk, że nie jest przez nikogo kochany. To wszystko potęguje 
poczucie izolacji. 

Jednak czy dziś w tej sytuacji wystarczy człowiekowi jedynie ludzka – choć-
by najbardziej profesjonalna i serdeczna – odpowiedź na jego życiowe cierpienia 
i dramaty? Hiob, choć zrazu ucieszony przybyciem przyjaciół, w toku dyskusji 
przekonuje się, że ludzkie wsparcie jest niedoskonałe i często zawodne, że drugi 
człowiek nie może w pełni zaspokoić najgłębszych pragnień. Wiedział on, że po-
trzeba mu Bożej odpowiedzi, poczucia obecności Tego, który nieskończenie prze-
wyższa ludzką zdolność pojmowania i miłowania.

Kolejny numer czasopisma podejmuje wiele istotnych tematów, które dotyka-
ją szeroko współczesnego człowieka. Gdy dotrze do Ciebie - Drogi Czytelniku - 
ten egzemplarz, umiej spojrzeć inaczej na życie i poddać się refleksji wobec tego 
ogromu cierpienia, jakie dotknęło i dotyka wielu spośród nas. Może znajdzie się 
sposobność, by oprócz współczucia przekazać z serca dar jedności i przyjaźni.

Życzę wszystkim dobrej i pogłębionej lektury z nadzieją, że treści zawarte w 
tym numerze wzbogacą w zakresie potrzeby wychowania katolickiego. Życzę 
także zrodzenia się nowych inspiracji służących wypracowaniu nowego modelu 
kształcenia i wychowania jako nowej propozycji edukacyjnej. 

Ks. Jan Zimny
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`
List papieża Franciszka do Ludu Bożego

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 no-
wicjacie 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 (teolo-
gia). 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 Argen-
tyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

 

Ojciec Święty Franciszek

Wstęp
„Wymiar i wielkość wydarzeń wymaga przyjęcia odpowiedzialności w sposób 

globalny i wspólnotowy. (...) Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie 
ból naszych braci zranionych na ciele i na duszy”.

„Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26). Te 
słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny stwierdzam 
cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumie-
nia popełnianych przez znaczną liczbę księży i osób konsekrowanych. Przestępstwo to 
wywołuje głębokie rany cierpienia i niemocy, przede wszystkim u ofiar, ale także w ich 
rodzinach i całej wspólnocie, niezależnie od tego, czy są to osoby wierzące, czy też nie-
wierzące. Patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób 
naprawienia wyrządzonych szkód. Patrząc w przyszłość, nigdy nie będzie dość tego, co 
się czyni, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, nie tylko, aby 
się nie powtarzały, lecz także nie znajdowały miejsca na ukrywanie i utrwalanie. Cier-
pienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić 
nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia.

1. Jeśli jeden członek cierpi
W minionych dniach opublikowano raport opisujący doświadczenia przynajmniej 

tysiąca osób, które padły ofiarą wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia z 
ręki kapłanów w ciągu około siedemdziesięciu lat. Chociaż można powiedzieć, że 
większość przypadków dotyczy przeszłości, to jednak w miarę upływu czasu pozna-
liśmy cierpienie wielu ofiar i zobaczyliśmy, że rany nigdy nie znikają i zmuszają nas 
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do zdecydowanego potępienia tych potworności, jak również do skoncentrowania 
wysiłków, aby wykorzenić tę kulturę śmierci; rany nie „przedawniają się”. Cierpienie 
tych ofiar to skarga, która wznosi się do nieba, dotykająca duszy, a która przez długi 
czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana. Ale ich wołanie było silniejsze niż 
wszystkie środki, które próbowały je uciszyć, a jednocześnie udawały, że je rozwią-
zują decyzjami, które jeszcze powiększyły ich powagę, popadając we współudział. 
Wołanie, które Pan wysłuchał, ukazując nam, po której stronie chce być. Kantyk Ma-
ryi się nie myli i stale na przestrzeni dziejów szepcze, że Pan pamięta o obietnicy, 
jaką złożył naszym ojcom: „Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strą-
cił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych 
z niczym odprawił” (Łk 1,51-53), i jesteśmy zawstydzeni, gdy uświadamiamy sobie, 
że nasz styl życia zaprzeczał i zarzecza temu, co odmawiamy naszym głosem.

Ze wstydem i skruchą, jako wspólnota kościelna, przyznajemy, że nie potrafiliśmy 
być tam, gdzie powinniśmy być, że nie działaliśmy w porę, rozpoznając rozmiary i 
powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich istnieniach. Zlekceważyliśmy 
i opuściliśmy maluczkich. Zacytuję słowa ówczesnego kardynała Ratzingera, kiedy 
podczas Drogi Krzyżowej w 2005 roku dołączył do krzyku bólu tak wielu ofiar i gło-
śno powiedział: „Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie wśród tych, którzy poprzez 
kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia! Jak 
mało cenimy sobie sakrament pojednania, w którym On czeka, by nas podźwignąć z 
upadków! To wszystko jest obecne w Jego męce. Zdrada uczniów, niegodne przyjmo-
wanie Jego Ciała i Krwi jest z pewnością największym bólem, który przeszywa serce 
Zbawiciela. Nie pozostaje nam nic innego, jak z głębi duszy wołać do Niego Kyrie, 
eleison - Panie, ratuj! (por. Mt 8, 25)”.[1]

2. Wszystkie członki współcierpią
Wymiar i wielkość wydarzeń wymaga przyjęcia odpowiedzialności w sposób glo-

balny i wspólnotowy. Chociaż ważne i konieczne jest, aby w każdym procesie na-
wrócenia uświadomić sobie to, co się zdarzyło, to jednak samo w sobie to nie wy-
starcza. Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie ból naszych braci 
zranionych na ciele i na duszy. Jeśli w przeszłości naszym sposobem reakcji mogło 
być zaniedbanie, to dzisiaj chcemy, aby solidarność, rozumiana w swoim najgłęb-
szym i wymagającym znaczeniu stała się naszym sposobem tworzenia historii aktu-
alnej i przyszłej, w środowisku gdzie konflikty, napięcia a zwłaszcza ofiary nadużyć 
wszelkiego rodzaju mogłyby znaleźć pomocną dłoń, która chroniłaby ich i uwolniła 
od bólu[2]. Taka solidarność każe nam z kolei ujawniać wszystko, co może zagrozić 
integralności każdej osoby. Jest to solidarność domagająca się zwalczania wszelkich 
form zepsucia, zwłaszcza duchowego „ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej 
i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje się być dopuszczalne: 
oszustwa, oszczerstwa, egoizm i wiele subtelnych form skoncentrowania na sobie 
samym, «sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości» (2Kor 11, 14)”[3]. We-
zwanie św. Pawła, by cierpieć z cierpiącymi, jest najlepszym antidotum przeciwko 
jakiejkolwiek chęci wypowiadania nadal naszymi ustami słów Kaina: „Czyż jestem 
stróżem brata mego?” (Rdz 4,9). Jestem świadomy wysiłku i pracy dokonywanej w 
różnych częściach świata w celu zabezpieczenia i realizacji niezbędnych działań, 
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które zapewniłyby bezpieczeństwo i chroniłyby integralność dzieci oraz bezbron-
nych dorosłych, a także upowszechniania „zerowej tolerancji” i pełnej odpowiedzial-
ności wszystkich, którzy popełniają lub ukrywają te przestępstwa. Z opóźnieniem 
stosujemy te, jakże niezbędne działania i sankcje, ale jestem przekonany, że pomogą 
one zapewnić lepszą kulturę zatroszczenia się w chwili obecnej i w przyszłości.

Wraz z tymi wysiłkami trzeba, by każdy ochrzczony czuł się zaangażowany w jak-
że potrzebną przemianę kościelną i społeczną. Taka przemiana wymaga nawrócenia 
osobistego i wspólnotowego i prowadzi nas do spojrzenia w tym samym kierunku, 
w którym patrzy Pan. Św. Jan Paweł II lubił mawiać: „Jeśli nasze działania rzeczy-
wiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, to powinniśmy umieć Go dostrze-
gać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi On sam zechciał się utożsamić”[4]. 
Uczenie się patrzenia tam, gdzie patrzy Pan, przebywanie tam, gdzie Pan chce, by-
śmy byli, to nawrócenie serc na Jego obecność. Pomoże nam w tym modlitwa i po-
kuta. Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu zgodnie 
z poleceniem Pana[5], który rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze za-
angażowanie na rzecz kultury zatroszczenia się, aby nigdy więcej nie dochodziło do 
wszelkiego rodzaju i postaci nadużyć .

Nie sposób wyobrazić sobie nawrócenia działania kościelnego bez aktywnego 
udziału wszystkich członków ludu Bożego. Ponadto, za każdym razem, gdy stara-
liśmy się zastępować, wyciszyć, pomijać, ograniczać lud Boży do małych elit, two-
rzyliśmy wspólnoty, plany, akcenty teologiczne, duchowości i struktury bez korzeni, 
bez pamięci, bez twarzy, bez ciała, w ostatecznym rachunku - bez życia. Ukazuje się 
to wyraźnie w niewłaściwym sposobie rozumienia władzy w Kościele – bardzo czę-
stym w wielu wspólnotach, w których doszło do nadużyć seksualnych, nadużyć wła-
dzy i sumienia – jakim jest klerykalizm, ta postawa, która   „nie tylko anuluje osobo-
wość chrześcijańską, ale także dąży do pomniejszania i niedoceniania łaski chrzciel-
nej, jaką Duch Święty zaszczepił w sercach naszych ludzi”[6]. Klerykalizm, któremu 
sprzyjają zarówno sami kapłani, jak i świeccy, tworzy rozłam w ciele eklezjalnym, 
który sprzyja i pomaga w popełnianiu wielu złych rzeczy, które teraz potępiamy. 
Powiedzenie „nie” wobec nadużycia oznacza stanowcze odrzucenie wszelkich form 
klerykalizmu. Zawsze dobrze jest pamiętać, że Pan „w historii zbawienia zbawił lud. 
Nie istnieje pełna tożsamość bez przynależności do ludu. Z tego względu nikt nie 
zbawia się sam, jako wyizolowana jednostka, ale Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwa-
gę złożoną sieć relacji międzyludzkich, które się nawiązują we wspólnocie ludzkiej: 
Bóg zechciał wejść w dynamikę ludową, w dynamikę ludu”[7]. Dlatego jedynym spo-
sobem, w jaki możemy odpowiedzieć na to zło, które zniszczyło tak wiele ludzkich 
istnień, jest przeżywanie go jako zadania, które angażuje i dotyczy nas wszystkich, 
jako ludu Bożego. Ta świadomość poczucia się częścią ludu i wspólnej historii po-
zwoli nam uznać nasze grzechy i błędy przeszłości dzięki otwarciu pokutnemu, któ-
re pozwoli nam odnowić się wewnętrznie. Wszystko, czego się dokonuje, aby wyko-
rzenić kulturę nadużyć z naszych wspólnot, bez czynnego udziału wszystkich człon-
ków Kościoła, nie zdoła wygenerować dynamiki potrzebnej dla zdrowej i skutecznej 
transformacji. Pokutny wymiar postu i modlitwy pomogą nam jako ludowi Bożemu, 
by stanąć przed Panem i naszymi zranionymi braćmi, jako grzesznicy proszący o 
przebaczenie oraz łaskę wstydu i nawrócenia, abyśmy w ten sposób wypracowali 
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działania, które wytworzą dynamizmy zgodne z Ewangelią. Ponieważ „za każdym 
razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewange-
lii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymow-
ne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata”[8].

Konieczne jest, abyśmy jako Kościół mogli rozpoznać i z bólem oraz wstydem potę-
pić te potworności popełnione przez osoby konsekrowane, duchownych, a także przez 
tych wszystkich, którzy mieli misję czuwania, oraz grzechy innych osób. Świadomość 
grzechu pomaga nam uznać błędy, przestępstwa i rany zadane w przeszłości i pozwala 
nam otworzyć się i zaangażować obecnie bardziej w proces ponownego nawrócenia.

Jednocześnie pokuta i modlitwa pomogą nam uwrażliwić nasze oczy i serce na 
cierpienia innych oraz na pokonanie żądzy panowania i posiadania, które tak czę-
sto stają się źródłem tego zła. Niech post i modlitwa otwierają nasze uszy na mil-
czące cierpienie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Niech post, obdarzy 
nas głodem i pragnieniem sprawiedliwości i skłoni nas do podążania w prawdzie, 
wspierając wszystkie postępowania sądowe, które byłyby niezbędne. Chodzi o post, 
który nami wstrząśnie i poprowadzi nas do zaangażowania się w prawdę i miłość ze 
wszystkimi ludźmi dobrej woli i z całym społeczeństwem, aby walczyć z wszelkiego 
rodzaju nadużyciami władzy, seksualnymi i sumienia.

W ten sposób będziemy mogli ukazać powołanie, do którego zostaliśmy wezwa-
ni, aby być „znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego”[9].

„Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” - powiedział nam 
św. Paweł. Poprzez postawę modlitewną i pokutną będziemy mogli wejść w osobistą 
i wspólnotową harmonię z tą zachętą, aby wzrosły między nami dary współczucia, 
sprawiedliwości, zapobiegania i zadośćuczynienia. Maryja potrafiła stać u stóp krzy-
ża swego Syna. Nie uczyniła tego w byle jaki sposób, ale stała mocno na nogach i 
obok krzyża. Tą postawą wyraża swój sposób bycia w życiu. Kiedy doświadczamy 
pustki wywołanej przez te rany Kościoła, dobrze będzie nam wraz z Marią „przykła-
dać się bardziej do modlitwy”[10], starając się wzrastać bardziej w miłości i wierno-
ści wobec Kościoła. Ona, pierwsza uczennica, uczy nas wszystkich, jak powinniśmy 
postępować w obliczu cierpienia niewinnych, bez uników i małoduszności. Patrze-
nie na Maryję oznacza uczenie się odkrywania gdzie, i jak musi stać uczeń Chrystusa.

Niech Duch Święty da nam łaskę nawrócenia i namaszczenia wewnętrznego, aby-
śmy w obliczu tego przestępstwa nadużyć mogli wyrazić naszą skruchę i naszą sta-
nowczość, by odważnie z nimi walczyć.

Franciszek

1  Kard. Joseph Ratzinger, Stacja Dziewiąta Drogi Krzyżowej 2005, Rzym-Koloseum.
2  Por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
3  Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 165.
4  Jan Paweł II, List ap. Novo millennio ineunte, 49
5  „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem”, Mt 17,21.
6  Por. Carta del santo Padre Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018.
7  Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 6.
8  Adhort. ap. Evangelii gaudium,11.
9  Sobór Watykański, Lumen gentium, 1.
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Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga – Wyższa Szkoła Administracji w Szczecinie 
 

Rodzina jako naturalne środowisko
prewencji młodego pokolenia

Ur. w 1952 roku w Radzyniu Podlaskim. W l. 1971-1977 studiował w WSD w Siedlcach, a następnie pracował jako wikariusz 
parafialny. W tym czasie ukończył 2.letnie Studium Pastoralne. Licencjat z prawa kanonicznego uzyskał w roku 1985, a 
w 1987 roku został notariuszem Sądu Biskupiego Siedleckiego. W roku 1988 uzyskał doktorat nauk prawnych w zakre-
sie prawa kanonicznego, zaś w 1989 roku został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Nauk 
Prawnych KUL. Oprócz pracy w KUL, w l. 1989-1991 był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Pod-
laskich, w l. 1992-1995 był Kanclerzem Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego, w l. 1993-2002 wikariuszem sądowym Biskupa 
Drohiczyńskiego, w l. 1994-1997 był promotorem I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej. W 1995 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W roku 1996 został kierownikiem Katedry Ko-
ścielnego Prawa Procesowego, a w l. 1996-2001 pełnił funkcję kuratora Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzin-
nego, zaś w l. 2001-2007 pełnił funkcję kuratora Katedry Kościelnego Prawa Karnego. Od dnia 1 października 2009 roku był 
kierownikiem Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny. W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego 
KUL. W l. 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, a w l. 19992003 był Dzie-
kanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Dnia 7 października 2002 roku został mianowany Bisku-
pem Sandomierskim. Święcenia biskupie przyjął 24 listopada 2002 roku. Dnia 21 lutego został mianowany Arcybiskupem 
Metropolitą Szczecińsko - Kamieńskim, ingres do Katedry Szczecińsko - Kamieńskiej odbył się w dniu 4 kwietnia 2009 roku. 
W tym samym roku został Przewodniczącym Rady Prawnej KEP.

 

Wprowadzenie
Moje słowo, jako wprowadzające, musi mieć też charakter nieco teologiczny. 

W tym aspekcie proszę mi pozwolić na małe, językowe wyjaśnienie. Gdy mówię o 
charakterze teologicznym, mam świadomość, że ktoś ze słuchaczy może się lekko 
„skrzywić”. Dzisiaj się tak przyjęło w Polsce i w Europie, żeby poglądy głoszone przez 
Kościół, czy ludzi Kościoła (szczególnie dotyczy to Kościoła katolickiego), uważać 
za opinie o charakterze ideologicznym, wręcz światopoglądowym. To jest bardzo 
ciekawe zjawisko. Przy omawianiu różnych tematów warto zwrócić więc uwagę na 
momenty, w których się ten argument pojawia. To dotyczy zarówno ludzi nauki jak 
też - i chyba szczególnie - ludzi polityki, komentatorów, ludzi mediów, dziennikarzy i 
publicystów. Przyjmują jako oczywiste, że prawdy głoszone przez Kościół oraz przez 
ludzi Kościoła (np. przez kapłana pracującego jako profesor uniwersytetu albo przez 
polityka, który oficjalnie mówi, że jest katolikiem), są to ujęcia światopoglądowe, 
ideologiczne, że jest to religijne nachylenie albo, że jest to spojrzenie katolickie. Ta-
kie rozumienie ma przekonywać słuchacza, że wspomniana opinia nie ma waloru 
pełnej prawdy naukowej, a jest to jedynie prawda tej jednej grupy ludzi wierzących, 
gdyż oni mają swoje interpretacje, swoje argumenty i swoje przekonania. W kon-
sekwencji, taka opinia może być jedynie ich sprawą prywatną, a wszyscy inni nie 
muszą się tym zbytnio przejmować. W pewnym sensie mówią: „Pozostawmy katoli-
kom wolność. Skoro katolicy tak wierzą, to niech tak sobie żyją, według tej wiary. Do 
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niczego ich nie zmuszamy. To my jednak jesteśmy posiadaczami pełniejszej prawdy. 
To my mamy spojrzenie szersze, bardziej naukowe.” 

Tutaj trzeba dwa aspekty dodatkowo wyjaśnić. Uczestniczyłem, i to już nie raz, w 
dyskusjach wokół następującej kwestii: czy naukę Kościoła katolickiego, ale nie na 
tematy ściśle dogmatyczne, lecz na tematy dotyczące człowieka, istoty życia czło-
wieczego, godności człowieka, na tematy dotyczące spraw społecznych, szczególnie 
spraw rodziny, na tematy dotyczące etyki życia gospodarczego i politycznego, do-
tyczące pewnych zasad społecznych, wartości w życiu społecznym, pewnych kryte-
riów oceny wspólnotowych działań ludzi, czy – gdy Kościół o tym wszystkim naucza 
- jest to prawda wiary tego Kościoła? Czy raczej jest to prawda przez ludzi Kościoła 
rozumnie rozpoznana, racjonalnie opisana, poprawnie nazwana, logicznie usyste-
matyzowana, dobrze przeanalizowana i otwarcie przedstawiona przez chrześcijan, 
przez katolików, jako prawda rozumna? A więc jako Prawda.

We wszystkich poglądach Kościoła katolickiego, w całej jego doktrynie, trzeba 
więc rozróżnić dwa podobszary. Po pierwsze, jest tu obszar pewnych twierdzeń, do-
gmatów, prawd, w które my rzeczywiście wierzymy, i do których czysto racjonalną 
drogą, drogą samego rozumowania, nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. Taka prawda 
dotyczy na przykład natury Pana Boga, przymiotów Pana Boga. Dla przykładu: wie-
rzymy, że Pan Bóg jest w trzech osobach, że Pan Bóg jest święty, że jest wszechmoc-
ny, jest wieczny. Pewne z tych kwestii można wprawdzie odkrywać i rozpoznawać 
również językiem filozoficznej dedukcji, bo to dotyczy pojęcia absolutu, a Pan Bóg 
jest absolutem. Jest jednak faktem, że w doktrynie Kościoła katolickiego pewne kwe-
stie, w nauczaniu Kościoła niezmiennie obecne, dotyczą tak zwanej Prawdy objawio-
nej. To znaczy, gdyby nam Bóg tego nie przedstawił, to sami nigdy nie doszlibyśmy 
do tych twierdzeń, nawet drogą intensywnego myślenia i logicznego rozumowania. 
Obok tej pierwszej przestrzeni jest jednak także druga, ogromna przestrzeń twier-
dzeń Kościoła katolickiego, prawd, refleksji, poglądów i opinii, do których człowiek 
dochodzi drogą samego rozumowania. Dla ludzi wierzących jest to rozumowanie 
wsparte światłem wiary, ale nie przestaje być drogą poznania rozumnego. Prawda 
wiary, którą wyznajemy, dodaje nam tylko odwagi w podążaniu, także wśród pytań 
świata doczesnego, drogą logicznego rozumowania i wnioskowania, nawet poza gra-
nice tak zwanych możliwości weryfikacyjnych. Dzisiejsza metoda naukowa, szcze-
gólnie stosowana w naukach przyrodniczych, ogranicza się tylko do pewnej prze-
strzeni rozumowania, w której możliwa jest zarówno droga logicznego pytania i lo-
gicznych odpowiedzi, jak też możliwość późniejszego weryfikowania tej drogi przez 
następnych badaczy. Według tych założeń, każdy, kto zechce powtórzyć ten sam pro-
ces myślowy, powinien być w stanie od nowa zweryfikować tę drogę myślenia, ro-
zumowania i dowodzenia, a także zweryfikować wnioski badawcze. Wtedy dopiero 
mówimy: to jest naukowe. Nie jest tak do końca. Naukowe jest bowiem wszystko to, 
co jest rozumne, co jest racjonalne, co jest logiczne, co jest wewnętrznie spójne, na-
wet, gdy formalnie przekracza możliwości weryfikacji, szczególnie praktycznej we-
ryfikacji logicznie wyprowadzanych wniosków. Okazuje się, że ludzie wiary, szcze-
gólnie chrześcijanie (chociaż nie tylko), szczególnie katolicy (chociaż nie tylko), są w 
stanie stawiać rozumne pytania o sprawy, które przekraczają możliwości weryfika-
cji w życiu doczesnym, czyli dokonywanej tak zwaną metodą nauk przyrodniczych. 
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Są to jednak logiczne, czyli rozumne pytania. Dowodzenie czy analiza zagadnienia 
także jest przeprowadzana z zachowaniem wszelkich prawideł logiki, a więc jest 
to rozumna analiza. Wnioski też są wyprowadzane logiczne. Skoro więc wnioski są 
logicznie wyprowadzane z logicznej, systemowej analizy logicznie zebranych argu-
mentów na wcześniejsze, logicznie postawione pytanie, to takie odpowiedzi, takie 
twierdzenia, są twierdzeniami rozumnymi. 

1. Sprawy społeczne
Wracam do pytania istotnego, które w tej części wprowadzającej postawiłem: czy 

ludzie Kościoła mają prawo zabierać głos w dyskusjach dotyczących nie tylko tajem-
nicy Pana Boga, ale dotyczących przede wszystkim spraw społecznych? Odpowiedź 
jest jedna: mają prawo i mają obowiązek, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, po-
nieważ logiczne i rozumne dowodzenie, rozumne opinie, muszą być przedstawiane 
całemu światu, wszystkim ludziom całego pokolenia. Gdybyśmy bowiem nie mówili 
wobec świata, do jakich odpowiedzi na pytania dotyczące spraw tego świata rozum-
nie dochodzimy, powodowalibyśmy zubożenie kultury świata. Właśnie w tych kon-
tekstach i z tych racji Stolica Apostolska usilnie przypomina w dzisiejszym świecie 
prawdę o człowieku, o życiu, o małżeństwie i o rodzinie. Nie dlatego, że jest to praw-
da wiary objawionej przez Pana Boga, ale dlatego, że tak rozum ludzki podpowiada. 
Takie jest bowiem rozumne spojrzenie na człowieka, na rodzinę i na życie społeczne. 
Po drugie, my - jako katolicy - mamy obowiązek zawsze przywoływać także prawdy 
naszej wiary, jako dodatkowe rozszerzenie, dodatkowe pogłębienie do twierdzeń, 
które przedstawiamy jako twierdzenia rozumne. W tej kwestii także można spotkać 
się czasem z opinią, że człowiek wierzący, chrześcijanin, katolik, musi zawsze świad-
czyć także o tych sprawach, które zna z objawienia, do których samym rozumem 
by nie doszedł, gdyż zawsze wspierają one nasze twierdzenia w sprawach, do któ-
rych dochodzimy drogą rozumu. To wszystko jest bowiem jedną wielką przestrzenią 
prawdy o Bogu, o świecie oraz o człowieku w tym świecie. 

2. Rodzina w zamyśle Bożym 
W powyższym kontekście warto teraz spojrzeć na rodzinę. Chciałbym zwrócić 

uwagę na rodzinę jako taką, na tę najbardziej szczególną „przestrzeń społeczną”, 
jaką jest rodzina; na jedyne w swoim rodzaju relacje międzyludzkie, które stanowią 
o rodzinie; na niepowtarzalne zadania i możliwości rodziny. Dzisiaj są to niezwykle 
ważne zagadnienia społeczne, o których mówić trzeba i o których nie wolno nam 
zapomnieć. Wielu natomiast chciałoby dzisiaj o tych sprawach zapomnieć albo świa-
domie je przemilczeć. 

Teologia nie ma tu żadnych wątpliwości. Podaje też szereg definicji o analogicz-
nej treści. Rodzina, według Bożego planu, jest to propozycja dana przez Pana Boga 
człowiekowi. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako niewiastę, aby - two-
rząc wspólnotę całego życia, a więc będąc jednością w małżeństwie - obdarowywali 
świat kolejnym życiem, potomstwem, nowym pokoleniem ludzi. W ten sposób nie 
tylko napełniają świat nowym życiem, ale konkretnie przyczyniają się do tego, by 
świat był odpowiednio, mądrze zarządzany i zagospodarowany, zgodnie z Bożą my-
ślą. W tym ujęciu, ściśle teologicznym, pobrzmiewa - niezmiennie obecne w centrum 



ARTICLES

14

tych zagadnień - prawo Boże, wola Boża. Pan Bóg stworzył człowieka, pobłogosławił 
go, dał mu zadanie, ale także wskazał kryteria bezpiecznej realizacji tego zadania. 

Można powiedzieć, że Pan Bóg, w ten sposób wyposażając człowieka, kształtując 
go wewnętrznie, już wprowadza pewne zasady prewencji. Z jednej bowiem strony, 
kształtując człowieka jako osobę w pełni wolną, przedstawia i proponuje zasadniczą 
możliwość, aby mężczyzna i niewiasta byli jedno. Jak pogodzić owo „być jedno z dru-
gim człowiekiem” i owo „pozostać w pełni wolnym”? Okazuje się, że gdy to wszystko 
jest przeniknięte przestrzenią wierności Bogu i przestrzenią miłości, nie ma tu żad-
nych istotnych napięć, żadnych wątpliwości. Jeżeli jednak z tej przestrzeni jedności 
mężczyzny i niewiasty wyłączy się osobę Pana Boga, albo jeśli się wyłączy miłość, 
a pozostanie się w kategoriach samych nakazów i obowiązków albo w kategoriach 
samych uprawnień, wtedy przychodzą duże napięcia i problemy.

Ponieważ Pan Bóg uczynił człowieka jako wolnego, zaryzykował więc, że niektó-
rzy ludzie mogą - albo z wolnego wyboru albo ze zwykłej słabości - wyłączać lub 
osłabiać przestrzeń miłości, a fundamentów jedności szukać tylko w prawach i obo-
wiązkach. Na takie jednak sytuacje Bóg - w swojej doskonałej mądrości - dał nam ro-
zumność. Rozumność człowieka jest tu szczególnym darem Pana Boga. Jest też mą-
drą, Bożą prewencją wobec człowieka. Ta rozumność oraz wolność nie istnieją obok 
siebie, jako przestrzenie, czy wartości rozdzielne wobec siebie, tylko wzajemnie się 
uzupełniające. Wtedy bowiem poznawalibyśmy odrębnie coś, co jest wolnością, ja-
kąś przestrzeń wolności. Niezależnie od tego rozpoznawalibyśmy także pewną auto-
nomiczną od wolności przestrzeń rozumności. Rozumność i wolność jest natomiast 
wpisana przez Pana Boga w naturę człowieka i w naturę wszystkiego, co człowiek 
przeżywa na Ziemi. Rozumność i wolność człowieka są jak dwa, formalnie różne 
imiona, odnoszące się jednak do tej samej rzeczywistości, do tego samego bytu czło-
wieczego. Patrząc na człowieka widzimy więc, że jest on rozumny, ale rozumny w 
sposób wolny. Patrząc na tego człowieka widzimy jednocześnie, że jest on wolny, ale 
w sposób rozumny. Wolność człowieka można więc mądrze i owocnie interpretować 
jedynie w kontekście jego rozumności. Wolność musi być rozumna. Jeśli wolność 
nie będzie rozumna, stanie się dowolnością, swawolą a nawet chaosem. Wolność 
prawdziwa musi być rozumna. To chciał nam powiedzieć Jan Paweł II, gdy mówił, 
że wolność jest nam dana i zadana. Wolność nie jest wyłączona ze wzajemnego od-
działywania, z wzajemnych więzi z innymi wartościami. Także rozumność człowieka 
musi być rozumnością wolną, swobodną. Człowiek ma bowiem naturalną wolność i 
naturalne prawo rozumnego stawiania pytań, poznawania, myślenia, analizowania, 
wnioskowania i decydowania. Ma wolność rozumnego akceptowania czegoś albo nie 
akceptowania. Jeżeli człowiek rozumny, zachowując pełną wolność, rzeczywiście 
będzie rozumnie działał, wtedy zawsze zaakceptuje prawdę. Jeżeli człowiek, nawet 
chcąc być rozumnym, w pewnym momencie naruszy wolność swojego działania, to 
wtedy może się zdarzyć, że wybiera również zło. Nie będzie się bowiem w takiej sy-
tuacji opierał na pełnej wolności wewnętrznej, polegającej na rozumnym poznaniu 
i – wyrastającym z tej rozumności poznania - wolnym postępowaniu. Naruszając tę 
proporcję sprawi, że efekty jego działania będą złe. 

To dotyczy także rodziny. Pan Bóg dał rodzinę jako pewną propozycję dla czło-
wieka, a więc także dla ludzkości. Równocześnie wskazał rodzinę jako naturalną 
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drogę życia ludzi. Poprzez rodzinę nie tylko chce obdarzyć szczęściem konkretnego 
człowieka, ale nadto chce stworzyć przestrzeń zwykłej ludzkiej współpracy, pracy 
wspólnotowej, pracy dobrze zorganizowanej. Poprzez rodzinę Pan Bóg tworzy na-
turalną wspólnotę, w której są także te wszystkie nurty życia intelektualnego, po-
znawczego. Już dziecko poznaje i dlatego pyta. Stawia setki, nawet tysiące pytań. 
Najpierw stawia je swoim rodzicom, bo ci są najbliżej. Rodzice odpowiadają, tłu-
maczą, pokazują dziecku związki pomiędzy sprawami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy 
wydarzeniami. To ukierunkowuje rozwój intelektualny młodego człowieka. Rodzina 
jest więc laboratorium poznania. To jest także szkoła, swoiste laboratorium życia 
społecznego. 

3. Obraz rodziny wobec Boga
Pan Bóg stworzył rodzinę niezwykle mądrze, ciekawie i trwale. Okazuje się, że 

mogą przychodzić nowe kultury, nowe cywilizacje, nowe epoki, nowe trendy, nowe 
mody intelektualne, a rodzina trwa niezmiennie, jeśli jest oparta na koncepcji Bo-
żej. Rodzina niezmiennie jest zabezpieczeniem dla człowieka. Warto jednak zwrócić 
uwagę na ciekawą rzecz. Ta propozycja Pana Boga jest niezmienna. Wola Pana Boga, 
zamysł Pana Boga wobec rodziny jest niezmienny. Jeżeli w określonym czasie, np. 
dzisiaj, stawiamy nowe pytania na temat rodziny, to nie oznacza, że zamysł Pana Boga 
się zmienia. Zmienia się tylko odczytanie, rozpoznanie, które człowiek jest w stanie 
przeżyć, podjąć w danym pokoleniu. Bardzo ciekawe są niektóre zapisy w Ewangelii. 
Pan Jezus, słuchając różnych pytań, które były mu stawiane, w pewnych sytuacjach 
odnosił się do „początku”, czyli do koncepcji Bożej, do zamysłu Bożego, do propozy-
cji Bożej wobec rodziny. Jedna z tych kwestii dotyczyła bardzo ważnej kwestii trwa-
łości małżeństwa, a przez to trwałości rodziny: czy wolno dać żonie list rozwodowy 
i oddalić ją, jak pozwolił Mojżesz? Pan Jezus odpowiada bardzo ciekawie: ze względu 
na słabość waszych serc i zatwardziałość waszych serc Mojżesz wam pozwolił. Uwa-
ga: Mojżesz wam pozwolił, nie Pan Bóg. Mojżesz pozwolił dać żonie list rozwodowy 
i oddalić ją. Ciekawostką tego postanowienia, tego zapisu w prawie mojżeszowym, 
była niezbędna klauzula, że było to możliwe tylko, gdy - po rozpoczęciu wspólnego 
życia małżeńskiego - mąż znajdował u swojej żony coś „obrzydliwego”, a więc coś, 
co czyniło niemożliwym wspólne przeżywanie każdego dnia, każdej nocy, wszyst-
kich przestrzeni życia rodzinnego, osobistego, także intymnego, także kulturowego, 
a więc czyniło praktycznie niemożliwą kontynuację całego życia rodzinnego. Jeśli 
ujawni się coś, co czyni niemożliwym owo „bycie razem”, wtedy Mojżesz pozwolił, 
nie nakazał, ale pozwolił, pozostawiając wolność zainteresowanym. Jeśli więc, we-
dług Mojżesza, ktoś chce w takiej sytuacji kontynuować małżeństwo i życie rodzin-
ne, cierpiąc, dodając do tej wspólnoty więcej miłości od siebie, więcej wytrwałości, 
niech to czyni. Pozwolił jednak, jeśli ktoś aż takiej miłości w sobie nie znajduje, dać 
list rozwodowy i oddalić swoją żonę. Co z tego zrobili izraelici? Tę nadzwyczajną 
sytuację, która czyniła praktycznie niemożliwym wspólne życie, wyinterpretowali 
jako sytuację praktycznie zwyczajną: gdy coś się nie podoba mężowi w żonie, to już 
ma prawo dać jej list rozwodowy i oddalić ją. Są to jednak zupełnie inne kryteria in-
terpretacyjne i zupełnie inne skutki interpretacyjne. Pan Jezus więc, jakby chcąc na-
prawić tę wadliwość rozumowania, przywołuje początek. Na początku Bóg stworzył 
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mężczyznę i niewiastę. Ta koncepcja Pana Boga, czyli propozycja dana człowiekowi, 
pozostaje niezmienna. Natomiast od każdego pokolenia i od każdej kultury ludzkiej 
zależy, w jaki sposób człowiek tę propozycję odczytuje, jak ją nazywa, systematyzuje 
i jak ją przyjmuje. 

4. Rozumna wierność wobec koncepcji rodziny
To jest kolejne, niezwykle ciekawe zjawisko, dotyczące małżeństwa i rodziny, któ-

rego również dzisiaj doświadczamy. Przywołuję te wszystkie dyskusje, dotyczące 
życia rodzinnego i pytania o najważniejsze wybory. Czy niezmiennie zawierać mał-
żeństwo sakramentalne, a więc z pełną obecnością Pana Boga i z pełną wiernością 
Panu Bogu, czy może wystarczy już zawrzeć tylko małżeństwo cywilne? Czy trakto-
wać małżeństwo zawsze jako związek ogłaszany i zawierany oficjalnie wobec spo-
łeczności i ze społeczną akceptacją, czy też traktować już małżeństwo jako sprawę 
zupełnie prywatną, a więc tak zwane - jak ktoś zaczął mówić - małżeństwo prywat-
ne, czyli nawet faktyczny konkubinat? Czy małżeństwo zawsze ma być zawierane na 
całe życie, czyli aż do śmierci jednego ze współmałżonków, czy też można już trak-
tować małżeństwo trochę według aktualnego „widzi mi się” zainteresowanych osób 
(czyli: dziś żyjemy tak, a jutro możemy zmienić naszą decyzję, możemy się rozstać, 
możemy szukać innej konfiguracji życiowej)? Każda epoka musi się również z takimi 
pytaniami uporać. Dzisiaj także (a może nawet szczególnie silnie) doświadczamy 
tych napięć, ponieważ jest wiele osób, którym nie odpowiada koncepcja Pana Boga. 
Nie przyznając się więc, że występują przeciwko koncepcji Pana Boga, w rzeczywi-
stości bombardują nasze pokolenie – w imię wolności nierozumnej - przeróżnymi 
propozycjami, koncepcjami, ofertami a nawet projektami ustaw. Media to promu-
ją. Kultura i mentalność społeczna zaczyna się zmieniać. Rozumnie wolne działanie 
ustępuje nierozumnej wolności. Musi znowu przyjść moment, w którym ktoś gło-
śno powie „To wszystko jest przez zatwardziałość waszych serc”, gdyż „na początku” 
było inaczej. Także w naszym pokoleniu, jeżeli człowiek chce być bezpieczny, musi 
wrócić do Bożego zamysłu, do Bożej propozycji, do Bożej koncepcji małżeństwa i 
rodziny. W tej koncepcji jest bowiem zachowana pełna wolność człowieka, ale też i 
pełna rozumność. 

Gdy ten Boży zamysł jest znowu wyraźnie rozpoznany, każdy człowiek musi oso-
biście wybrać: „akceptuję to” lub „nie akceptuję tego”. Jest to istotny próg intelektu-
alny i także wolitywny. Przez takie osobiste wybory przechodzą konkretni ludzie w 
konkretnej sytuacji życiowej, w konkretnych okolicznościach. Jeszcze w mojej mło-
dości mówiło się głośno o prawie, dopuszczającym zabijanie dzieci nienarodzonych, 
jako o prawie złym. W wielu rodzinach można było słyszeć: „w naszej rodzinie tego 
nie ma”. Jeszcze trzydzieści lat temu słyszało się, że ktoś z dumą mówił w taki sam 
sposób o rozwodach:„u nas w rodzinie tego nie ma”. To państwowe prawo wpro-
wadziło i rozwody i dopuszczalność bezkarnego zabijania nienarodzonych dzieci. 
Kościół nigdy tego nie akceptował, a tym bardziej nie pochwalał. Małżeństwo jest 
bowiem jedno, aż do śmierci, dopóki Bóg małżonków nie rozłączy. I życie jest jedno. 
Każdy człowiek, który raz rozpoczął swoje ziemskie życie poprzez poczęcie, ma pra-
wo przeżyć je aż do naturalnej śmierci. 
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W naszym pokoleniu ten obraz jest jednak dużo bardziej chaotyczny. Wiele za-
mieszania weszło już w codzienne myślenie ludzi oraz w motywację ludzkich decy-
zji. Niezależnie jednak od tego, czy zamysł Pana Boga jest społecznie, w płaszczyźnie 
kultury, odczytywany w danym pokoleniu precyzyjnie, czy też może wadliwie, to 
również każdy człowiek osobiście musi sobie stawiać pytanie: „za którym progra-
mem idę ja? Z czym ja się identyfikuję?”. Dotyczy to przecież spraw najważniejszych, 
a taki wybór ogarnia także skutki decyzji, sięgających całego dalszego życia. 

5. Rodzina jako naturalne środowisko prewencji 
Powracamy do kwestii prewencji. Okazuje się, że najbardziej skuteczną prewen-

cją, którą Pan Bóg wpisał w naturę człowieka i w naturę życia społecznego, jest ro-
dzina. To najbardziej skuteczna prewencja przed wadliwymi interpretacjami spraw 
społecznych. Prewencja, to znaczy określone zabezpieczenie, gwarancja, możliwość 
skutecznej ochrony przed wadliwymi wyborami i przed skutkami dokonanych wy-
borów. Taką przestrzenią prewencji społecznej, daną przez Pana Boga człowiekowi, 
jest małżeństwo i rodzina, przeżywane w rozumnej wolności. Miłość małżonków to 
znaczy wola „bycia jedno”, obdarowywania drugiego własną miłością, sercem, obec-
nością, wszystkim, co się posiada i kim się jest, bez formalnej klauzuli: co ja za to 
otrzymam? W małżeństwie i w rodzinie trzeba dawać siebie drugiemu, a jednocze-
śnie druga osoba, też obdarowując pierwszą, sprawia, że dający jest dopełniony, jest 
ubogacony. To jest zasada szczęścia społecznego. 

Ta atmosfera obdarowywania przez rodziców dotyczy także dzieci. Jest to posta-
wa: dać dzieciom całych siebie. Sporo jest dzisiaj narzekań w młodym pokoleniu, że 
rodzice nie mają dla nich czasu, że nie chcą się nimi zajmować, że mówią: jakoś so-
bie poradźcie. Kiedyś mówiło się, że „ulica wychowuje”. To było dramatyczne słowo. 
Oznaczało, że to rówieśnicy odpowiadają na pytania, rówieśnicy uczą zasad życia, 
rówieśnicy lub wręcz obcy wprowadzają w dorosłość. Dzisiaj to słowo „ulica” roz-
szerzyło się o internet. Internet wychowuje, odpowiada na pytania, staje się przy-
jacielem, encyklopedią, staje się powiernikiem. Rzeczywiście na każde pytanie - w 
pewnym zakresie także na pytania dotyczące etyki, sumienia i Pana Boga - na każde 
pytanie o charakterze encyklopedycznym, w internecie można znaleźć odpowiedź. 
Młody człowiek się przez to przedziera. Przedzierając się przez to musi mieć świa-
domość, jakby grzebał w koszu, w którym są rzeczy dobre i rzeczy złe, rzeczy zdrowe 
i rzeczy zakażone. Jeśli nie będzie odpowiednio ochroniony przed takim chaotycz-
nym grzebaniem i narażaniem się na szkodę, jeśli nie będzie umiał pewnych rzeczy 
rozpoznawać, dobre zatrzymywać, złe omijać albo - wziąwszy w dobrej wierze - na-
tychmiast odkładać, będzie narażony na szkody, także o nieodwracalnych skutkach.

Dobrze przeżywane życie rodzinne, z pełnią miłości małżeńskiej, z pełnią troski 
rodzicielskiej o dzieci, przy założeniu, że szkoła i inne instytucje państwowe poma-
gają rodzicom a nie zastępują rodziców. Zastępują tylko wtedy, gdy brak rodziców, 
albo gdy fizycznie nie są oni w stanie z jakiegoś powodu spełnić swoich zadań. Wte-
dy włączają się w tę troskę o dzieci odpowiednie instytucje państwowe i społecz-
ne. Ale obowiązuje tu zasada absolutnego pierwszeństwa. Pierwszeństwo ma sama 
rodzina, rodzice i cała rodzina, jako naturalne środowisko człowieka. Właśnie ten 
dar życia rodzinnego jest podstawową prewencją. To rodzina bowiem o pewnych 
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rzeczach decyduje, rodzina je interpretuje, rodzina je nazywa, rodzina je zabezpie-
cza, rodzina wdraża młodego człowieka do mądrego, dojrzałego przeżywania życia. 

6. Prewencja społeczna wobec dzieci i młodzieży
Warto podjąć także pewien szczególny wątek, dotyczący prewencji, ale już w 

szerszym odniesieniu do spraw dotyczących ostatnich tygodni, nagłośnionych (na-
wet przegłośnionych) w naszych polskich mediach, w telewizji, w prasie, w radio. Z 
jednej strony jest już przesyt tych tematów, z drugiej strony widocznie trzeba ciągle 
o tym mówić, gdyż widocznie jest to czas, by te pytania stawiać oraz by na te pytania 
odpowiadać. Chodzi o przestępstwo pedofilii. Przestępstwo bardzo poważne.

Dotykamy tu dramatu człowieka dorosłego, o zaburzonej postawie moralnej, 
który nie zrozumiał obowiązku ochrony dziecka i obowiązku troski o młode poko-
lenie, o dziecko, o chłopca, o dziewczynę. Chodzi tu o szeroko rozumiany społecz-
ny obowiązek wprowadzania młodego człowieka w dorosłość w sposób rozumny 
i bezpieczny, aby mógł on nie tylko wejść w dorosłość, ale rozkwitnąć w pełni i po-
tem spokojnie owocować w życiu społecznym, w różnych relacjach międzyludzkich 
i w społecznej aktywności. Pedofilia oznacza jednak o wiele poważniejszy dramat 
młodego człowieka, o bardzo poważnych i często długotrwałych skutkach. Ozna-
cza bowiem nieuprawnione wkroczenie, ingerencję dorosłego człowieka w pewien 
obszar osobistego, nawet wręcz intymnego życia młodego człowieka, w czasie, w 
którym ten młody człowiek jeszcze nie dojrzał do odpowiedzialnego, rozumnego 
podejmowania tych tematów. Pedofilia może prowadzić nawet do trwałego zakłó-
cenia rozwoju osobowości. Prawo określa tu formalne granice wiekowe, w których 
bez wątpienia dla młodego człowieka jest to zbyt wcześnie. Poza oczywistą skądinąd 
niedopuszczalnością prawną oraz etyczno-moralną samego czynu o charakterze pe-
dofilii, czyn taki może prowadzić także do trwałego zakłócenia w młodym człowieku 
jego reakcji emocjonalnych, doznań, poglądów, jego mentalności, wręcz jego stanu 
ducha. Może to potem rzutować na różne sytuacje w jego dorosłym życiu. Jest to 
przestępstwo a jednocześnie wielki grzech. Kościół zawsze uważał to przestępstwo 
za wielki grzech. Nigdy czyny te nie były akceptowane. Także kary duchowe oraz 
sankcje dyscyplinarne przewidziane w tych przypadkach były poważne. 

Problem jest sygnalizowany i nagłaśniany w mediach od kilku lat. W ostatnich 
tygodniach jednak narosła jakaś fala doniesień i wielokrotnie powtarzanych komen-
tarzy medialnych w odniesieniu do pedofilii ze strony osób duchownych. Napięcie 
narasta do tego stopnia, że w ostatnich dniach w jednym z województw na terenie 
Polski kurator rozesłał do wszystkich szkół urzędowe zapytania o ewentualne przy-
padki dotyczące pedofilii ze strony katechetów, księży, osób świeckich lub zakon-
nych. Pytanie tylko o grupę nauczycieli jednego przedmiotu, w ogóle badanie do-
tyczące jednego środowiska, np. samych nauczycieli, czy samych dziennikarzy, czy 
samych sportowców, jest już naruszeniem pewnego ładu. Pytać trzeba i sprawdzać 
trzeba, żeby znać prawdę, ale w całym obszarze potencjalnego naruszania prawa. 
Pytanie o jeden wycinek narusza prawdę tego obszaru. Podobnie, zajmowanie się 
i wielokrotne komentowanie tego tematu w odniesieniu do niewielu sytuacji ujaw-
nionych wewnątrz jednej grupy, zaburza prawdę całego obszaru. Jest to tym bardziej 
istotne, że statystyka pokazuje, iż gdy chodzi o te bardzo bolesne nadużycia dokony-
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wane przez osoby duchowne, jest to o wiele, wiele niższy procent niż w odniesieniu 
do innych grup zawodowych czy społecznych. To nie tłumaczy księży, bo nawet, gdy-
by była tylko jedna, jedyna sprawa, to jest to o tę jedną za dużo. 

Odniosę się tylko do jednego fragmentu całej statystyki, bo jest niezwykle cieka-
wy. Zbadawszy dziesięć ostatnich lat stwierdzono, że w całej Polsce było wydanych 
dwadzieścia siedem wyroków w sprawach o pedofilię dotyczącą osób duchownych. 
Rocznie daje to dwa - trzy wyroki. Jednocześnie przegląd tylko minionego roku poka-
zał, że w ciągu roku w Polsce było wydanych łącznie około sześćset takich wyroków. 
Odliczając niedziele i wolne soboty daje to więc średnio dwa – trzy wyroki dziennie 
w Polsce. Powtarzam: duchownych dotyczy dwa – trzy wyroki rocznie. To pokazu-
je proporcję. Oczywiście, nie usprawiedliwia to tych kilku przypadków rocznie, bo 
nie powinno być ani jednego, daje to nam jednak niezwykle ciekawą przesłankę do 
przedstawienia środowiska osób duchownych, środowiska Kościoła, jako w pewien 
sposób lepiej przygotowanego, zabezpieczonego przed tymi przestępstwami i przed 
tym grzechem. Mówię to, gdyż pojawia się tu właśnie termin: prewencja.

Jako przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski przez kilka lat 
uczestniczyłem w trudnych dyskusjach w związku z pracami nad wewnętrznymi do-
kumentami Kościoła, zgodnymi z zasadami Stolicy Apostolskiej, w sprawach doty-
czących postępowania w przypadku przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu, 
dokonywanych przez osoby duchowne w odniesieniu do osób niepełnoletnich. W 
czasie tej dyskusji mieliśmy wiele rozmów z prawnikami, z psychologami i z pedago-
gami. Krzyżowały się wtedy bardzo różne opinie i poglądy, które jednak pozwoliły 
całe to trudne zagadnienie ująć w miarę spójnie i opracować pakiet niezwykle cieka-
wych dokumentów. Myślę, że jesteśmy w tej chwili, jako Kościół katolicki, jedynym 
środowiskiem w Polsce, jedyną taką grupą społeczną, specjalnie przygotowaną do 
tych tematów nie tylko od strony metody procedowania, ale także od strony prewen-
cji. Na pewnym etapie dyskusji pojawiła się bowiem potrzeba zwrócenia szczególnej 
uwagi na ofiarę przestępstwa, ofiarę grzechu. Mówiliśmy: zajmujemy się udowod-
nieniem faktu, zajmujemy się sprawcą czynu, ale za mało pochylamy się nad samą 
ofiarą, dlatego trzeba te dokumenty dopełnić, rozszerzyć, rozbudować, bo to wła-
śnie jest sprawa najtrudniejsza, najważniejsza i najbardziej istotna. I przed ludźmi i 
przed Bogiem też. To spowodowało, że w pakiecie dokumentów pojawił się nie tylko 
odrębny dokument o sposobie traktowania ofiar tych przestępstw (jak je wysłuchać, 
jak dać poczucie bezpieczeństwa, jak pomóc), ale również pojawił się dokument, 
który jest absolutną rewelacją, myślę, że nie tylko w skali całej Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ale także szerzej. Dokument dotyczący prewencji tych spraw. 

Warto chociaż w kilku zdaniach do tej kwestii się odnieść. Rodzina powraca także 
tutaj, jako najbardziej bezpieczne i konieczne środowisko. Proszę sobie wyobrazić 
sytuację zupełnie teoretyczną. Przychodzi młody człowiek, niepełnoletni, (może 
mieć dziesięć, może mieć trzynaście lat) czy to do proboszcza, czy to do biskupa, 
czy jeszcze do kogoś innego, ale bardzo prywatnie, zaznaczając, że prosi o rozmo-
wę wewnętrzną. Z taką wstępną klauzulą informuje, że wobec niego były podjęte 
działania niedopuszczalne, przestępcze, które on odebrał z wielką przykrością, gdyż 
zaburzyły mu pokój, nie pozwalają mu normalnie funkcjonować. W konsekwencji, 
zapytany, w jaki sposób mu pomóc, mówi taką rzecz: ja nie chcę nic, ja sobie poradzę 
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w życiu, tylko proszę mi pomóc, żebym nie musiał patrzeć na tę twarz i słuchać tego 
głosu. Gdyby trafił do psychologa czy pedagoga, albo do dyrektora szkoły, to prak-
tycznie z obowiązku, z klucza, od razu musiałoby pójść doniesienie do prokuratury, 
do organów ścigania, co wywołuje automatycznie bardzo szczególne uwarunkowa-
nia. Natychmiast staje się bowiem jawne imię tej ofiary, natychmiast rodzina też jest 
postawiona w atmosferze pewnej sensacji, społecznego skandalu, dochodzenia, wy-
jaśniania. Warto zapytać, najpierw czysto teoretycznie, czy ten młody człowiek ma 
prawo do tego, żeby się organy ścigania zajęły jego sprawą? Odpowiedź jest oczywi-
sta: absolutnie tak. Kolejne pytanie: czy ta rodzina ma prawo do tego, żeby otrzymać 
pomoc od instytucji państwowych oraz od wszystkich innych, z kościelnymi włącz-
nie? Odpowiedź jest oczywista: absolutnie tak, ma do tego prawo. Jest jednak także 
kolejne pytanie: czy instytucje państwowe mają prawo narzucać swoje procedury i 
wchodzić niejako „z butami” w wewnętrzną sprawę tej rodziny i wyciągać to wszyst-
ko na światło dzienne? Jeśli ofiara to akceptuje, tym bardziej, gdy tego oczekuje – 
absolutnie musi być prowadzone całe postępowanie aż do wyroku, z zachowaniem 
także podstawowego prawa do obrony. Ale jeśli ten młody człowiek, przemyślawszy 
wszystko, rozważywszy, poprosi np.: „ja sobie z tym poradzę, tylko mi pomóżcie, 
żebym nie musiał patrzeć na tę twarz i żebym nie miał więcej nigdy do czynienia z 
tą osobą”? Warto uwzględnić w całości zagadnienia również taką sytuację. Chodzi 
przecież przede wszystkim o pomoc ofierze, a nie o czynienie zadość, powiedzmy 
inaczej, usatysfakcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości 
musi też służyć przywróceniu bezpieczeństwa tej ofierze. Przestępstwo musi być 
udowodnione i ukarane, ale ofiara musi być ochroniona. Najlepiej ochronić poprzez 
prewencję, czyli nie dopuszczać, a przynajmniej minimalizować niebezpieczeństwo 
zaistnienia tych przestępstw.

Gdzie jednak najskuteczniej to naruszone bezpieczeństwo może być przywrócone? 
Wewnątrz rodziny. Dlatego we wszystkich takich sytuacjach musi być obecny ojciec, 
musi być obecna matka, jako wspólnota rodziny muszą też otrzymać określoną po-
moc psychologiczną, duchową, pastoralną, prawną. Przede wszystkim jednak to oni 
sami muszą sobie uświadomić, czego oczekują. Jeśli chcą sprawiedliwości zewnętrz-
nej - wszyscy muszą im pomóc. Jeśli chcą to przeżywać po rodzinnemu, należy im to 
umożliwić. Rodzina także ma wszystkie mechanizmy ku temu, żeby takie rany kogoś 
spośród siebie uleczyć i bezpiecznie iść dalej przez życie, nie mając wpisanego pod 
ich nazwiskiem czegoś w dokumentach prawnych ani w internecie, żeby jeszcze za lat 
dziesięć czy dwadzieścia, ktokolwiek wejdzie w internet, taką sensację wyczytywał. 

To są sprawy trudne i społecznie poważne. W związku z tym konieczna jest pre-
wencja. Prewencja w sensie formalnym oznacza także odpowiednie przeszkolenie. 
Trzeba bowiem doinformować i duszpasterzy, i nauczycieli, i wychowawców, i sa-
mych rodziców. Trzeba ich poinformować o ich prawach, przeszkolić o zasadach 
odczytywania sygnałów, które dziecko lub młody człowiek daje zawsze najpierw 
swoim bliskim. Tu już nie chodzi jedynie o pedofilię. Chodzi o różnorakie sygnały 
samotności, opuszczenia, bezradności, zagrożenia. Dziecko jest doskonałym psycho-
logiem, młody człowiek też, jeśli czuje wsparcie rodziców, to przede wszystkim w 
rodzinie chce z tego wsparcia korzystać, nie szuka go poza rodziną. Dla młodego 
człowieka rodzina jest pierwszą ochroną i pierwszym zabezpieczeniem.
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7. Potrzeba rozszerzenia tematu
Pomoc rodzinie w przygotowaniu się do wyżej zarysowanych funkcji jest niezwy-

kle ważna. Chodzi jednak także o pomoc całemu społeczeństwu. Pamiętamy dys-
kusję na temat konkretnych wypowiedzi Arcybiskupa Józefa Michalika o potrzebie 
rozszerzenia perspektywy, w jakiej patrzymy na problem pedofilii. Trzeba bowiem 
rozszerzyć tę perspektywę, gdyż jest to kwestia szeroko rozumianego kryzysu ro-
dziny, także kryzysu małżeństwa, za którymi często idzie zwykła bezradność mło-
dego pokolenia. Z tej bezradności młodych, niestety, często powstają zachowania 
przestępcze ze strony dorosłych: pornografia dziecięca, pornografia młodocianych, 
problem tak zwanych „galerianek”. Jest to też problem młodych ludzi, którzy próbują 
pozyskać jakieś pieniądze. Na co? Często wręcz na drobiazgi. Naruszona jest tu zu-
pełnie proporcja pomiędzy dobrem, które młody człowiek chce pozyskać, a dobrem, 
które naraża na utratę, albo które wręcz traci. To jest nie tylko problem duchowy, 
ale także społeczny. Mówimy tu także, niestety, o pewnej kulturze seksizmu obec-
nej w mediach. Popatrzmy na reklamy: od wody mineralnej poprzez samochody, od 
rekreacji poprzez kosmetyki, wszędzie jest pokazywane odsłonięte ciało, i to często 
w sytuacjach wręcz dwuznacznych. Prowokowane są tu zmysły człowieka, a nie jest 
chroniony duch człowieka. Gdy więc mówimy o prewencji, warto pamiętać, że mogą 
być działania prewencyjne wpisane w normy prawne, w ustawy, w zarządzenia, w 
procedury. Są one potrzebne i zawsze będą służyły dobru. Od wpisania czegoś w 
normy prawne o wiele ważniejsze jest jednak wpisanie czegoś dobrego w nasze my-
ślenie społeczne, w kulturę medialną, edukacyjną, a także w myślenie o społecznym 
znaczeniu rodziny, o wychowaniu, o kształtowaniu dojrzałego człowieczeństwa. 
Tego się nie uczyni skutecznie, jeśli się nie wróci do pierwszej Bożej myśli, do praw-
dy o człowieku, o rodzinie, do prawdy o życiu społecznym. 

Ilekroć mówimy o prewencji, zawsze powraca w tym kontekście Boża myśl, Boża 
propozycja dla człowieka. Potrzebne jest właściwe jej odczytanie także w naszym 
pokoleniu oraz odważne jej przyjęcie przez różne środowiska, nie tylko z racji na 
wyznawaną wiarę, ale z racji na rozumność tej Bożej propozycji. 

Streszczenie:
Tysiące lat mijają, a prawda o małżeństwie i rodzinie; prawda o człowieku, który 

jest jako mężczyzna i niewiasta stworzony przez Boga; prawda o człowieku, który 
jest z miłości Boga i ku miłości stworzony, ta prawda jest źródłem i fundamentem. Ta 
prawda jest dziś niezmiennie podstawą siły każdego małżeństwa i rodziny. Wie do-
brze Pan Bóg i mądrzy ludzie, którzy po Bożemu chcą iść przez życie, że świat tylko 
wtedy będzie miał przyszłość, jeśli będzie próbował stworzyć atmosferę rodziną w 
każdym narodzie i atmosferę rodzinną ponad narodami. Wiele mówi się o zagroże-
niach dla małżeństwa i rodziny. Jest przeciwnik Bożej prawdy, przeciwnik miłości i 
drogi serca. Ile razy spotykamy się z innymi koncepcjami, wrogością, krytyką, drwi-
ną; pamiętajmy, musimy zachować w sercu miłość i wewnętrzną siłę w Bogu, bo od 
tego zaczyna się nowe jutro. 

Słowa kluczowe: rodzina, wspólnota, kobieta, mężczyzna, środowisko, młode 
pokolenie, 
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Summary:
The family as a natural prevention environment of the young generation
Thousands of years pass, and the truth about marriage and the family; truth about 

a man who is male and female created by God; the truth about a man who is made 
of God’s love and created for love, this truth is the source and foundation. Today, this 
truth is invariably the basis of the strength of every marriage and family. God knows 
well and wise people who want to go through God’s life, that the world will have a 
future only if it tries to create a family atmosphere in every nation and a family atmo-
sphere above nations. Much is said about the risks to marriage and the family. There 
is an opponent of God’s truth, an opponent of love and a path of heart. How many 
times do we meet with other concepts, hostility, criticism, mockery; remember, we 
must keep in our heart love and inner strength in God, because this is where the new 
tomorrow begins.

Keyword: family, community, woman, man, environment, young generation,

Mszy Świętej koncelebrowanej podczas Zjazdu Kursowego Kapłanów
w dniu 25 maja 2020 roku w Lipinkach k. Jasła przewodniczył

Jego Ekscelencja Abp Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko-kamieński
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Wstęp
Człowiek, aczkolwiek został stworzony według swego Najwyższego Stworzyciela 

(por. Rdz 1,26-27), z powodu nieposłuszeństwa swych prarodziców Adama i Ewy po 
dziś dzień przeżywa różne ciężkie sytuacje życiowe (por. Rdz 3,16-19). Z tego powo-
du przyszedł na świat Syn Boga, ażeby gorzką konsekwencję grzechu pierworodnego 
naprawił swym skutkiem zbawiennym (por. Jan 3,16). W związku z tym jesteśmy my, 
ludzie Nowego Testamentu, ukrzepieni wzorowym nauczaniem Zbawiciela, z którym 
zapoznajemy się także za pośrednictwem Jego słowa, którego to apelacja dąży przede 
wszystkim do wzajemnej miłości do bliźniego (por. Jan 13,34), która okazana jest w 
rozliczny sposób. Można ją więc zastosować w stosunku do drugiego człowieka, lub 
w stosunku do życia we wspólnocie (łat. societas), gdy jeden wobec drugiego (nie)ob-
darzamy się łaską, co możemy przeczytać także w Ewangelii według świętego Łukas-
za, w której odsłania dziesięć biblijnych, nieustannie żywych rozdziałów.

1. Usługa wielkoduszna: Marii u Elżbiety (por. Łk 1,39-56)
W naszych czasach to nawet nie do pomyślenia, wyobrazić sobie człowieka, który 

żyje samotnie bez jakichkolwiek powiązań socjalnych i ludzkich. Z tym powiązana jest 
także chęć kontaktu osobistego, gdy jedna osoba pragnie być blisko drugiej osobie, i 
to w postaci partnera życiowego, ojca, matki, brata, przyjaciela lub sąsiada przyjazne-
go. Jednym z powodów tych spotkań międzyludzkich jest także ochota kiedykolwiek 
pomóc drugiemu, i to nawet często w ciężkich sytuacjach, które w życiu się zdarza-
ją. Z doświadczenia można powiedzieć, że właśnie taka pomoc bliźniemu, uważana 

Socjalny sens miłości w kontekście Ewangelii 
według świętego Łukasza

 Ur. się w roku 1974 na Słowacji w gminie Michalovce. Autor jest absolwentem CMTF UP w Ołomuń-
cu, kierunek ten zakończył w roku 1999 w magisterskim programie studiów teologii katolickiej. W 
tym roku przyjął także święcenie kapłańskie w Brnie i następnie został przez biskupa powołany do 
kapłaństwa, później został także proboszczem. W latach 2002-2004 pomyślnie absolwował studium 
licencyjne PUL w Rzymie ze specjalizacją Nowej ewangelizacji. Trzy lata później obronił na RKCMBF 
UK w Bratysławie pracę dysertacyjną na temat: Biskup Josef Hlouch. Duszpasterskie znaczenie jego 
czynności. W styczniu 2019 na tym uniwersytecie pomyślnie habilitował na temat: Wizyty papieskiej 
w Republice Czeskiej i ich znaczenie duszpasterskie. Obecnie znów pracuje w administracji duchownej 
jako proboszcz, przy czym jest już pięć lat również wykładowcą filozofii na VŠAPs w Terezinie, gdzie 
jednocześnie wykonuje funkcję sekretarza naukowego tej uczelni wyższej. Jest autorem kilku krajo-
wych lecz także zagranicznych monografii oraz całego szeregu publikacji naukowych.
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jest jako podstawowy element każdego człowieka i jego współodpowiedzialności w 
stosunku do drugiego człowieka.1 Ten element socjalny możemy spostrzec także w 
pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy udaje się panna o imieniu Maria na 
drogę do swej ciotki Elżbiety, żeby ją wesprzeć – (por. Łk 1,39). Można przypuścić, 
że głównym powodem takiej reakcji tej młodej dziewczyny jest informacja, którą 
dowiaduje się za pośrednictwem zwiastującego anioła, że jej krewna jest w stanie 
błogosławionym (por. Łk 1,36) i stosowna jest pomoc w zupełnie praktycznych spra-
wach. Godne podziwu jest to, że sama, aczkolwiek przeżyła niezapomniane cudowne 
spotkanie, które w zasadniczy sposób wpłynęło na jej życie, jest wciąż przygotowa-
na do roli pokornej służebnicy (por. Łk 1,48). Z tego można wywnioskować, że wiel-
kość ludzkiej historii nieustanie stwarza przede wszystkim osobistości o przekona-
niu transcendentalnym (połączenie z wartościami duchownymi), które są chętne do 
współuczestniczenia lub też podarowania swego życia do pomocy bliźniego2.

2. Współczucie: wdowa z Naim i jej syn zmartwychwstały (por. Łk 7,11-17)
Śmierć najbliższego człowieka jest jedną z najbardziej bolesnych zdarzeń, którą 

nie jeden z nas w życiu przeżył. Tym więcej możemy przeżyć także drugą opowieść, 
którą nam przedstawia Ewangelista Łukasz. Historia ta dotyczy kobiety, która po 
śmierci męża straci także drugiego ukochanego człowieka, swego jedynego syna 
(por. Łk 7,12). Chrystus w sposób wrażliwy zapoznaje się z duszą tej cierpiącej kobi-
ety, z której serca wychodził niesamowity ból i tzw. ozdrowiałe współczucie3, które 
odnajdzie pomoc u przechodzącego obok Chrystusa. Interesujące na tej opowieści 
jest, że aktywny jest w tej chwili sam Jezus, który tutaj własną decyzją okaże pła-
czącej kobiecie współczucie, które nie pozostaje tylko wypowiedziane, lecz zosta-
nie wykonane także praktycznie, i to usługą najwyższą – ponownym darem życia 
(por. Łk 7,14-15). W ten sposób wyraźnie potwierdził, że jego słowa nie są puste, 
lecz są pełne życia i szczęścia tego człowieka, który może go napotkać w trakcie 
jego wędrowania, z odnajdywaniem prawdy o własnym istnieniu (por. Jan 14,6). W 
niektórych przypadkach “wystarczy” znaleźć się na właściwym miejscu i bez włas-
nego przyczynienia zostawić skutkować Boską łaskę, tak jak widzimy to u wdowy z 
Naim (por. 2 Kor 12,9).

3. Zrozumienie: pokutująca kobieta (por. Łk 7,36-50)
Kolejnym aspektem socjalnym, który chcemy w Ewangelii według świętego Łukas-

za dotknąć i opisać, to spostrzegawczość Chrystusa, która jest dla wielu z obecnych 
niezrozumiałym czynem empatycznego Nauczyciela. W tej opowieści biblijnej po-
znajemy płaczącą i pokutującą kobietę, która w kontekście swego przeżytego życia 
znajduje za pośrednictwem Chrystusa odpuszczenie swych grzechów (por. Łk 7,48). 

1 Por. ZIMNY, J., Autorytet. Oblicze - Misterium - Tajemnica, Katowice 2019, s. 6.
2 Por. ATAMAN, D., Autorytet i działalność Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, in Autorytet. Oblicze 

- Misterium - Tajemnica, Katowice 2019, s. 134.
3 Por. „Z tych powodów niektórzy psychologowie raczej próbują koncentrować się na “samolitości” (self-com-

passion). Tą kompetencję socjalną możemy odczuwać jako współczucie człowieka, który koncentruje się na 
swe wnętrze. Chodzi o współczucie, które odnosi człowiek sam do siebie jako do przedmiotu opieki i zaintere-
sowania zwłaszcza w trakcie (ciężkich) sytuacjach ucierpienia. Konkretnie chodzi o czułą reakcję w stosunku 
do siebie, w której człowiek przyznaje, że niedoskonałość jest powszechną częścią ludzkiego doświadczenia.“ 
VIVODA, M., Sebakritičnosť, sebeúcta a sebasúcit jako prejavy mravných čností v konfrontácii s poznatkami 
neurovied a sociálnej psychológie, in Acta 1/2018, Bratislava 2018, s. 80-81, w swoim polskim tłumaczeniu.
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Aczkolwiek nie wiedziała, w jaki sposób w danej chwili zareagują goście podczas 
uczty, nawet gdy nie zaproszona, w odważny sposób podejdzie do Tego, który ma 
możliwość ją uratować. Nic nie mówiąc, lecz w sposób publiczny wyznająca i zarów-
no żałująca swej przeszłości kobieta spotyka się z Jezusem, który widzi do wnętrza 
jej duszy i jednocześnie rozumie jej szczeremu postępowaniu. Jej wielka wiara, która 
okazana jest służącą miłością do swego znalezionego Zbawcy, jest nagrodzona jego 
szczerym zrozumieniem. Tylko on, w odróżnieniu od innych zna motywację jej upr-
zedniego zachowania, lecz także pokorne pragnienie by zacząć wszystko na nowo. 
To obiektywne “wczucie” Jezusa do głębi ludzkiego serca chce pokazać, jaką wartość 
ma w Boskiej skali niezamieniana wielkość stworzenia ludzkiego. Przecież kto inny 
ma pokazywać więcej zrozumienia, niż ten, od którego wszystko się rozpoczęło? 
(por. Iz 49,14-15). Albo miała by zostać tęsknie wołająca, i przede wszystkim ko-
chająca dusza bez spostrzeżenia, kiedy w wierze odwróciła się do tego, który jest w 
swym źródle wieczną miłością trójcy? (por. 1 Jan 4,8).

4. Spostrzegawczość: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 
10,25-37)

Człowiek już od niepamięci stwarza wzajemne stosunki, gdy jednemu ludzkiemu 
osobnikowi potrzeba do szczęśliwego życia kogoś drugiego, tak jak podano powyżej. 
Ludzie, którzy żyją we wspólnocie, rosną do rozmiaru socjalnego. Stają się napra-
wdę dojrzałymi, a więc tymi, którzy uświadamiają sobie swą wysoką wartość, lecz 
zarówno pragną obdarować drugich. Pracą dla siebie, lecz także dla innych oraz po-
zytywnym stosunkiem i pomaganiem drugim, możemy napełnić swe własne życie 
oraz wzbogacamy życia drugich. Tego jesteśmy świadkami także Ewangelii, którą 
przedstawia nam czwarta część tego artykułu naukowego. Uwaga jest tutaj skupi-
ona na miłosiernym Samarytaninie, który swym wzorowym zachowaniem wobec 
umierającego człowieka przewyższył ludzi, od których była taka pomoc bliźniemu 
bardziej oczekiwana. Także dlatego go Chrystus podaje jako wzór godny naśladowa-
nia nie tylko zakonnikom (por. Łk 10,36-37), ale wszystkim, którym nie jest obojętne 
dobro socjalne jakiegokolwiek człowieka. Jego dobroć oraz wielkoduszność, połąc-
zona ze współczuciem zadecydowała nie pozostawić bez spostrzeżenia biednego 
człowieka, którym w tej chwili nikt się nie interesował. W tej konsekwencji trzeba 
sobie szczerze powiedzieć, że w pozycji tego bezsilnego i tyle razy “obrabowanego” 
biedaka może się na swej drodze życiowej znaleźć każdy z nas, i wtedy pragniemy i 
oczekujemy (szukamy) swego Samarytanina. I odwrotnie musimy być do dyspozycji 
i podać pomocną rękę człowieku, któremu jest to potrzebne (por. Łk 10,29).

5. Poświęcenie: zaginiona owca (por. Łk 15,4-7)
Z własnego doświadczenia musimy sobie przyznać, że europejski, większością 

dobrze sytuowany człowiek, który żyje w 21. stuleciu, ma problem ze składaniem 
dobrowolnej, celowej ofiary. Dlatego z bardzo dużym szacunkiem, lecz także z za-
inspirowaniem biblijnym czytamy urywek o zaginionej owcy, którą pasterz szuka, 
żeby ją bezpiecznie przywrócić do stada. W kontekście nazwy tego rozdziału jest 
ważna odpowiedź na podstawowy temat, który dotyczy ofiarowania, i nie bójmy się 
tego wysłowić – nawet jakiegoś “błazeństwa” pragnienia szukać zagubionej owcy. 
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Tylko doświadczony pasterz doskonale wie, że nigdy nie zostawił by całego stada 
z powodu jednej zaginionej owcy i poszedł by ją szukać, w związku z czym groziło 
by niebezpieczeństwo ucieczki kolejnych owiec. Jednakże wspomniana ewangelia 
ma na myśli innego pasterza (por. Jan 10,14), który wbrew logice zdrowego umysłu 
z powodu jednej małej zaginionej owieczki gotów jest opuścić stado i iść ją szukać 
(por. Łk 15,4), i nawet położył by za nią swe własne życie (por. Jan 10,11). W ten 
sposób jest wytłumaczone, jakim sposobem Bóg kocha każdego i bez jakiejkolwiek 
różnicy z jednym tylko życzeniem, żeby uratował nieśmiertelne dusze (por. Łk 15,7).

6. Miłosierdzie: miłosierny ojciec i syn marnotrawny (por. Łk 15,11-32)
Przedłożona przypowieść Chrystusa jest dużą grupą znawców biblijnych uważa-

na jako jedna z najważniejszych opowieści Nowego Testamentu, gdy nam za pośred-
nictwem miłosiernego ojca przedstawia Syn Boży odblask wiecznej i godnej zau-
fania twarzy Ojca Niebieskiego.4 Z tej oto postaci niezmiennej miłości poznajemy 
otwarte ramiona ojca, który jest gotów kiedykolwiek – i to nawet powtórnie – pr-
zyjąć powracającego syna (synów i córki) i pragnie go znów zobaczyć spocząć w 
bezpiecznym otoczeniu domu rodzinnego. To właśnie sam ojciec, który z respekto-
waniem swobody ludzkiej nie zabrania synowi w pierwotnym odejściu, zarówno jak 
w jego późniejszym powrocie. Można tutaj podziwiać, że to właśnie ojciec wytrwale 
wygląda swego syna marnotrawnego i pragnie, by on wrócił do jego ukochanych ra-
mion (por. Łk 15,20). W tym miejscu trzeba podkreślić, że to, co przedsięwziął sobie 
powracający syn, to też spełnia, gdyż pokornie i z litością wyznaje się ojcu ze swych 
grzechów (por. Łk 15,18-19 – Łk 15,21). Właśnie to jest przecież najważniejsze! Od-
powiedzią jest mu – może dla niego – nieoczekiwana reakcja osoby, która nigdy w 
swym sercu nie odrzuciła go, gdyż jego powrót wita z wszystkimi możliwymi zaszc-
zytami, które są godne szczęśliwego powrotu (por. Łk 15,24). W kontekście tego tr-
zeba również zauważyć zachowanie starszego syna, który aczkolwiek jest posłuszny 
wobec wszystkim nakazom swego ojca (por. Łk 15,29), nie zrozumiał główny sens 
tego, w czym spoczywa najwyższa wartość i znaczenie ludzkiego życia. Że nie jest to 
w tyle razy samolubnej realizacji pojedynczego człowieka, lecz przede wszystkim 
we wzajemnych stosunkach międzyludzkich, które napełnione są miłością (do bra-
ta) do bliźniego. Tej właśnie logice Bożej nieustannie się uczymy. Tak jest również 
we wzruszającej opowieści o Miłosierdziu!

4  Por. „Słynny malarz Rembrandt na obrazie Syna Marnotrawnego, który namalował pod koniec swego życia 
po wielu kryzysach życiowych, wyobraża Boga w postaci ojca witającego syna, który po różnych perypetiach 
życiowych wraca do domu. Artysta wyobraża tutaj kochającego ojca, który z miłością i bez wyrzutów sumie-
nia uścisnął zagubionego syna. Specjalnie wyobrażone są ręce ojca: jego lewa ręka, dotykająca ramiona syna, 
jest potężna i umięśniona. Ojciec swą lewą ręką dotyka syna delikatnie, lecz mocno. W porównaniu z tym jest 
jego prawa ręka zupełnie inna! Jest miękka i bardzo delikatna. Palce znajdują się blisko siebie i mają elegancki 
wygląd. Ta ręka chce pogładzić, popieścić, zaproponować uciechę i pocieszenie. To ręka matki. Ojciec tutaj 
jest również matką. Dotyka on syna męską oraz kobiecą ręką. On trzyma a ona głaska. Pisarz religijny Henri 
Nouwen mówi o tym w tym znaczeniu: ´Jest to Bóg, w którym znajduje się męskość i kobiecość, ojcostwo 
i macierzyństwo tutaj jest w pełni obecne.´ We wszystkich przypowieściach, w których Chrystus odpowia-
da na pytanie, dlaczego jestem przyjacielem grzeszników, Bóg pokazany jest w swej dużej trosce o człowie-
ka.“ JUDÁK, V., Úsvit nového dňa. Myšlienky z éteru VI., Trnava 2003, s. 97, w swoim polskim tłumaczeniu.
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7. Brak wielkoduszności: bogacz i ubogi Łazarz (por. Łk 16,19-31)
To, co ludzie w przeszłości zawsze doceniali, była wielkoduszność drugiego, 

zwłaszcza u osób, które miały wyższy status społeczny. Istnieje nie pisana zasada 
moralna, że osoby, które mają z różnych przyczyn nadmiar majątku, są “obowiąza-
ni” do współdziałania dla dobra powszechnego wspólnoty ludzkiej.5 W opowieści 
o bogaczu i ubogim Łazarzu, jak czytamy za pośrednictwem Pisma Świętego, moż-
na zobaczyć zupełnie inne podejście. Ten, który chlubi się nadmiarem majątku, nie 
chce nawet widzieć tego, który znajduje się w zupełniej biedzie materialnej (por. Łk 
16,21). Właśnie wspomniana wielkoduszność brakuje bogaczowi, któremu Chrystus 
nie nadał nawet imię, ponieważ ten, który jest raz na stałe i bez możliwości powrotu 
w piekle, nie zasługuje sobie, żeby o nim wspominano (por. Łk 16,26). Bardzo inte-
resujący jest fakt, że Chrystus dla wstąpienia do Królestwa Bożego podaje właśnie 
to przyrównanie, gdy nie jest swym własnym sposobem bogaczowi zarzucany dosyt 
materialny, lecz tylko jego samolubstwo, lub także niechęć podzielenia się o swój 
nadmiar majątku. Ta absencja wielkoduszności oraz negacja miłości była główną pr-
zyczyną jego odrzucenia. Podana opowieść jest alarmująca także w teraźniejszych 
czasach konsumu, gdy cały szereg osób nie chce widzieć ani słyszeć pilne prośby 
tych najbardziej potrzebnych. Tym bardziej jest smutne oraz tym bardziej nie do 
zrozumienia jest to, że taki brak zainteresowania nie złamał by nawet fakt, „kiedy 
ktoś by zmartwychwstał“ (Łk 16,31).

8. Wdzięczność: uzdrowienie dziesięciu trędowatych (por. Łk 17,11-19)
Jednym z najbardziej zasadniczych elementów stwarzających silne osobiste sto-

sunki międzyludzkie to przejaw ludzkiej wdzięczności, który trzeba sobie przenosić 
już ze swych rodzin orientacyjnych. Czasami możemy ten aspekt socjalny odczuwać 
jako pozytywny gest nie pisanej uprzejmości, kiedy to przykładowo dziecko dzięku-
je swym rodzicom za ich prawidłową opiekę. Do innej kategorii spada “obowiązek“ 
współmiernej wdzięczności, do której dochodzi w różnych sytuacjach życiowych, 
kiedy to każdy człowiek dosłownie zależny jest od drugiego. Można więc powied-
zieć, że jeżeli istniała by idealna wzajemność wdzięczności ludzkiej oraz miłości 
do bliźniego, byli byśmy świadkami oazy Królestwa Bożego już tutaj na ziemi (por. 
Mt 6,10). O tego rodzaju przejawu wdzięczności doczytamy się także w Ewangelij-
nej opowieści, kiedy to dziesięć poważnie i śmiertelnie chorych ludzi prosi Jezusa 
o uzdrowienie, kiedy w nim rozpoznają tego, który może im naprawdę pomóc. Za 
pośrednictwem jego Boskiej mocy uzdrowionych zostanie wszystkich dziesięć trę-
dowatych. Lecz tylko jeden z nich powróci i okaże wobec Jezusa wdzięczność godną 
wielkości uczynionego cudu (por. Łk 17,15-16), którym jest uzdrowienie nie tylko 
ciała, lecz także duszy, aczkolwiek chodziło o Samarytanina (por. Łk 17,19). Z tego 
płynie, że nasza wszelka słowna, lecz także niewerbalna wdzięczność dążyć ma do 
Boga, od którego to pochodzi wszelka dobroć i do niego przede wszystkim zwraca 

5  Por. „Nawet, gdy stwarzamy różne specyficzne społeczeństwa ludzkie, co oczywiście bardzo korzystne jest dla tożsa-
mości każdego osobnika, to jednak w konsekwencji ciągle należymy do jednej wielkiej grupy zwanej ludzkość. To 
znaczy, że nie może dla nas być obojętny fakt, że obok materiałowego dosytu oraz różnych cennych wartości życiowych, 
znajdują się na świecie ´bolesne miejsca´, w których ludzie każdego dnia walczą o przeżycie oraz wskutek zupełniej 
biedy umierają.“ MATURKANIČ, P., Etika, Terezin 2018, s. 105, w swoim polskim tłumaczeniu.
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się człowiek6. Ze smutkiem, lecz prawdziwie sprawdzamy, że w większości przypad-
ków, tak jak nam potwierdza to opowieść Łukasza, jesteśmy tylko obserwatorami, 
lub też nawet uczestnikami odwrotnej reakcji, tzn. niezainteresowania, indywidu-
alizmu, lub nawet samolubnego lekceważenia naszego najwyższego Dobroczyńcy.

9. Uprzejmość (Otwarte serce): ułaskawiony Zacheusz (por. Łk 19,1-10)
Według różnych badań socjologicznych, lecz także z wypowiedzi ludzi różnych 

ugrupowań jest cnota uprzejmości uważana za jeden z najbardziej ważnych ele-
mentów w życiu człowieka oraz we wzajemnych stosunkach międzyludzkich. Takie 
znaczenie spostrzegamy również w życiu celnika naczelnego i zarówno wielkiego 
bogacza, który dzięki swemu niskiemu wzrostu, lecz przede wszystkim swej złej re-
putacji nie odważy się przechodzącego Chrystusa nawet pozdrowić. Jego jedynym 
życzeniem jest tylko go zobaczyć. Dlatego w sprytny sposób dobierze niezwykłe po-
stępowanie, nie biorąc pod uwagę swe poważane stanowisko społeczne, kiedy to 
zdecyduje się wejść na drzewo, żeby przynajmniej dostrzec Jezusa. Co doprowadziło 
właśnie tego człowieka do choćby takiego spotkania się z Synem człowieka? Po tym, 
jak Jezus do niego przemówił, możemy być pewni, że oprócz ludzkiej ciekawości była 
to przede wszystkim chęć zmienić coś w swym życiu. Taka droga przecież otwarta 
jest dla każdego z nas. Chrystus, który przez duży tłum ludzi widzi do jego “dużego 
otwartego serca“, docenia jego konwersję w ten sposób, że wezwie go do osobistego 
spotkania w jego domu. W kontekście Ewangelii trzeba też powiedzieć, że zmiana 
kierunku myślenia Zacheusza poruszyła także jego zewnętrzny sens życia, kiedy to 
daje swemu nowemu gościu wielkoduszną obietnicę w stosunku do swych bliźnich7 
(por. Łk 19,8). Dzięki łasce tego nowego zbawiennego początku także syn Abrahama 
(sens wertykalny) mógł nawrócić się do równości braterskiej z innymi obywatelami 
Jerycha (sens horyzontalny)8.

10. Dialog, który prowadzi do odpuszcenia: zbawiony łotr po prawicy (por. 
Łk 23,39-43)

Nie pomylimy się, kiedy wyrazimy wspólną opinię, że do najważniejszych chwil ży-
cia każdego człowieka są oprócz jego narodzenia lub poczęcia, także ostatnie godziny 
przed jego odejściem. Od tych dwóch podstawowych momentów odwijają się dwie 
równoległe sytuacje nowego początku tzn. życie na ziemi oraz życie wieczne, a jed-

6 Por. „Człowiek ma Boga swobodnie zaakceptować jako swego Stwórcę i Pana, czcić go oraz z własnej woli go 
chwalić. Ponieważ ten, który z własnej woli chwali Pana i jest jego sługą, osiągnie własną sławę wieczną, i w ten 
sposób głosi Boską dobroć i miłosierdzie.“ KRUPA, J., Stvoriteľ neba i zeme, Katolícka kreatológia a pneumato-
lógia, Bratislava 2010, s. 68, w swoim polskim tłumaczeniu.

7 Por. „Sens naszego życia pokazany jest w stosunku do służby drugim. Nie jesteśmy niepodległymi panami włas-
nego życia, lecz raczej jego gospodarzami. Przyjęcie odpowiedzialności za własne życie i przyjęcie współod-
powiedzialności za życie drugich, to najpierwotniejszy sens szukania odpowiedzi na pytanie dotyczące sensu 
naszego własnego życia.“ DOLISTA, J., Úvod do bioetického myšlení, Plzeň 2012, s. 13, w swoim polskim 
tłumaczeniu.

8  Por. „W sensie wertykalnym stwarza człowiek stosunki z tym, co jest “na niego“, na przykład z ojcem, matką lub 
przełożonymi; można powiedzieć, że z autorytetami. Ten sens można nazwać czymś w rodzaju “synostwa“ (…). 
W sensie horyzontalnym człowiek połącza się z tym, co znajduje się “wokół“, ze swymi braćmi, siostrami, pr-
zyjaciółmi i kolegami. Wszyscy ci, którzy są jemu podobni. Taki stosunek stworzony jest na postawie braterstwa 
i równości, dlatego można ten sens nazwać także “braterstwo“. ŠURÁB, M., Vernosť Bohu a človekovi, Trnava 
2011, s. 51, w swoim polskim tłumaczeniu.
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no z drugim przecież jest bardzo powiązane. Wprawdzie możemy powiedzieć, że ani 
w jednym przypadku nie zależy tylko na posiadaczu, w jaki sposób potoczy się jego 
przyszłość. Ostatecznie wzorowo widzimy to w tkliwej scenie, gdy Chrystus umiera 
na krzyżu, kiedy to jeden z łotrów, w ostatnich chwilach swego życia, odwraca się ze 
skruchą i uprzejmością do swego Zbawiciela (por. Łk 23,42). To właśnie ten krótki, 
ostatni, lecz bardzo ważny dialog pomiędzy dwoma skazanymi zdecydował o całej 
wieczności wielkiego grzesznika, który oczyszczony krwią Chrystusa odnalazł łaskę 
życia wiecznego. Dla czytelników, którym bardzo dobrze znana jest ta scena z Golgoty 
może wydawać się, że wydarzenie opisywane w przedostatnim rozdziale Ewangelii 
Łukasza przebiegło w jakiś bezproblemowy sposób. Zdecydowanie tak nie było, jeże-
li uświadomimy sobie, jak ciężką fizyczną i psychiczną mękę przeżywali obydwaj, lub 
raczej wszyscy trzej ukrzyżowani mężczyźni. W tej ostatniej godzinie śmierci dwóch 
złoczyńców i jednego sprawiedliwego, słyszymy, w jaki sposób można zadecydować 
o całym swym życiu wiecznym. Łotr znajdujący się po lewicy odczuwa swe ocalenie 
tylko w sensie ziemskim, przy czym w Jezusie, w odróżnieniu od łotra znajdującego 
się po prawicy, nie rozpoznaje zbawczego Mesjasza (por. Łk 23,39). Pokorna i uświa-
domiona prośba Dyzmy podąża do znaczenia transcendentalnego, które skłania Syna 
Bożego do otwarcia Królestwa Niebieskiego (por. Łk 23,43).

Zakończenie
W dziesięciu wybranych Ewangeliach zapoznaliśmy się za pośrednictwem sy-

noptyka Łukasza z wielkością Boskiej dobroci, która w sposób widzialny pokazana 
była przez jego namaszczonego Syna, Jezusa Chrystusa (por. Łk 3,22). Ten nam w spo-
sób praktyczny pokazał nadprzyrodzoną empatię Boga w różnych podobieństwach 
(4.-7. rozdział), lecz także w osobistych spotkaniach z konkretnymi ludźmi, którzy do 
niego zwracali się z zaufaniem i nadzieją (2.-3., 8.-10. rozdział). Jego zainteresowa-
nie o poszczególnych ludzi, wrażliwe podejście, gotowość, przestrzeń do możliwości 
wyrażenia się i uczynienia pokuty, możliwość dziękczynienia, stanowcze słowo od-
puszczenia oraz wykroczenia na drogę nowego początku. To wszystko świadczy o 
tym, że jesteśmy w ramionach tego najlepszego Mistrza i Nauczyciela, który rozumie 
nawet tym najbardziej wewnętrznym drgnięciom naszych dusz nieśmiertelnych.

Streszczenie:
Oferowany opis naukowy, zajmujący się sensem socjalnym w związku z Ewange-

lią Łukasza, próbuje w dziesięciu pojedynczych rozdziałach zwrócić uwagę na prio-
rytetową intencję życia Chrystusa, które chce być także we współczesnych czasach 
dużym wyzwaniem do naśladowania. Właśnie te tematy humanitarne z pióra ucznia 
Pawła (por. 2 Tim 4,11), lekarza, chcą nadać trzeciej księdze Nowego Testamentu 
specyficzne znaczenie, które szczegółowo zajmuje się konkretnymi grupami ludzi. 
Przecież to właśnie dla chorych, samotnych, cierpiących, grzesznych i umierających 
przyszedł do nas Zbawiciel świata (por. Łk 5,32), żeby w ten sposób pokazał, jaką 
nieobliczalną wartość mają w jego oczach. Z drugiej strony trzeba spostrzec różne 
reakcje tych, którzy zostali Chrystusem obdarowani, tyle cierpiących, których napo-
tkała jego miłość (por. Ef 2,8-9).

Słowa kluczowe: Chrystus, ewangelista Łukasz, znaczenie socjalne, człowiek, życie
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Summary:
The proposed scientific contribution, which deals with the social dimension in 

connection with the Gospel of Luke, wants to point out in ten individual chapters the 
main intention of Jesus‘ life, which wants to be a great challenge to follow even today. 
It is these humanities from the pen of Paul‘s disciple (cf. 2 Tim 4:11), the physician, 
that want to give the third New Testament book a specific social dimension, dedi-
cated specifically to particular groups of people. After all, the Saviour of the world 
came to earth (cf. Lk 5:32) to show how incalculable the value of the sick, the lonely, 
the suffering, the sinful, and the dying, is in his eyes. On the other hand, it is worth 
noting the diverse reactions to the gifted by Christ, who suffered so many times and 
were touched by his mercy (cf. Eph 2:8-9).

Keywords: Christ, Luke the evangelist, social dimension, man, life
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„Rozważanie własnej nędzy może łatwo wpędzić duszę

w smutek i zniechęcenie, dlatego patrz równocześnie na Pana 

Boga, a zwłaszcza na Jego Miłosierdzie leczące naszą nędzę”

 św. Józef Sebastian Pelczar
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Sprawiedliwość fundamentalną wartością
w zarządzaniu sportem

 

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wprowadzenie
Jedną z ważniejszych dziedzin życia człowieka XXI wieku stał się sport i to w sze-

rokim rozumieniu. Nie chodzi bynajmniej tylko o sport typowo rekreacyjny upra-
wiany przez wiele osób dla podtrzymania kondycji fizycznej czy zdrowotnej. Autor 
tekstu podejmując zarysowany temat w tytule chce przede wszystkim ukazać rolę 
jedną z naczelnych wartości jaką jest „sprawiedliwość” w procesie zarządzania spor-
tem. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę jak wielką wartością sprawiedliwość w 
sporcie i w procesie zarządzania nim. Bez sprawiedliwości nie można w pełni mówić 
o należytym rozumieniu sportu i zarządzaniu. Zarządzanie sportem bez sprawiedli-
wości nie jest w pełni racjonalne. Jeśli wykluczymy sprawiedliwość pozostaniemy 
przy karykaturze zarówno sportu jak i zarządzania. A jeśli tak, to nie ma sensu pro-
wadzenia refleksji o zarządzaniu sportem bez uwzględnienia jednej z naczelnych 
wartości jaką jest sprawiedliwość. Teoretycznie, a jeszcze bardziej praktycznie rzecz 
ujmując trudno sobie wyobrazić wykluczenie bądź pominięcie sprawiedliwości. 
Pomimo opracowanych i funkcjonujących dotychczas wielu kodeksów dobrego za-
rządzania sportem w których wiele mówi się między innymi o uczciwości, to wciąż 
pozostaje aktualny temat odnoszący się do zarządzania w sporcie i sportem w kon-
tekście sprawiedliwości. 

Ponadto warto zauważyć, że w ostatnich latach sport jest tą dziedziną życia, która 
coraz bardziej odgrywa rolę ekonomiczną. We wprowadzeniu do „Kodeksu dobrego 
zarządzania dla polskich związków sportowych” m.in. czytamy: „Decyzja o przygo-
towaniu Kodeksu to wynik wielu złożonych zjawisk zachodzących w ostatnich la-
tach w sporcie, i to nie tylko w Polsce. Po pierwsze, zaczął on stopniowo odgrywać 

Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W 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 
zakre¬su 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 2007-
2008 prodziekan WZNoS KUL, w 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 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 „Pe-
dagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Promotor wielu prac naukowych, w tym kilku-
nastu doktoratów.
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coraz większą rolę ekonomiczną. Jak wskazują badania, sport ma znaczący udział 
w gospodarce, w tworzeniu produktu krajowego brutto, a także w kreowaniu za-
trudnienia oraz w strukturze wydatków gospodarstw domowych w naszym kraju. 
Podobnych wniosków dostarczają analogiczne analizy prowadzone w innych pań-
stwach UE, w formie tzw. rachunków satelitarnych sportu. Po drugie, obszar ten, 
poddany zjawisku globalizacji i komercjalizacji, staje się coraz częstszym przed-
miotem zainteresowania biznesowego. Ważne zatem, aby podmioty działające w 
sporcie były wiarygodne dla partnerów biznesowych”1 realistycznie spojrzeć na 
zagadnienie związku zarządzania sportem ze sprawiedliwością, przeprowadzone 
zostały badania sondażowe na grupie studentów Akademii Wychowania Fizyczne-
go im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Badania jednoznacznie wskazują, że istnieje 
potrzeba wdrażania w sporcie konkretnych zasad etycznych chrześcijańskich w tym 
zasady sprawiedliwości. 

1. Sport o wielu obliczach
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań, należy przyjąć, że sport w rozwoju 

ludzkości w XXI wieku nabiera szczególnej wymowy, ale też wymaga wielkiej troski 
z punktu etycznego. Powszechne zainteresowanie, organizowanymi na światową 
skalę igrzyskami olimpijskimi, mistrzostwa świata w różnych dyscyplinach sporto-
wych, różnego rodzaju zawody, turnieje, wyścigi, jak również rywalizacje sportowe 
o zasięgu lokalnym, dowodzą, iż w coraz szerszych kręgach ludzi sport stanowi jed-
ną z najważniejszych pasji życiowych. Przy tej okazji wciąż słyszymy o występują-
cych na dość znaczną skalę patologiach. Aktywność fizycznych pasji, typu: siłownia, 
gimnastyka, wspólne bieganie, tenis, gra w piłkę, pływanie, jazda na rowerze, długie 
spacery, taniec, coraz częściej uprawiany jest przez całe rodziny, w ramach pozalek-
cyjnych zajęć, w sportowych klubach młodzieżowych amatorsko i instytucjonalnie, 
indywidualnie i zespołowo. W tym wszystkim przejawia się troska o kształtowa-
nie postaw prospołecznych, wdrażanie do karności, uczenie moralności, altruizmu 
i pracy nad sobą2.

Tak więc zagadnienie sportu można rozważać w wielu kategoriach. Sport moż-
na postrzegać jako jedną z dyscyplin sportowych, ale też jako formę życiowej roz-
rywki, troski o zdrowie, czyli, jako jedną z form organizacji codziennego życia, życia 
społecznego, indywidualnego i grupowego. Kreowani przez szerokie media zawod-
nicy uprawiający np. futbol, tak w wydaniu europejskim czy amerykańskim, skoki 
narciarskie, boks czy na przykład pływanie, stanowią dziś nic innego jak przedsię-
biorstwa sportowe. Często w takich przypadkach dochodzi do zachowania propor-
cji między faktycznym uprawianiem jakiejś dyscypliny sportowej, a jej medialną i 
komercyjną oprawą3. Autor cytowanego tekstu idzie dalej w swych stwierdzeniach 
mówiąc, że „kończmy więc z hipokryzją – we współczesnym świecie komercyjne 
logo zazwyczaj wygrywa z symboliką narodową. Logo PZPN, to nic innego jak danina 
na naszą drużynę narodową, tylko rodzi się pytanie czy trzeba ją płacić. Większość 

1  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych. Warszawa 
2017, s. 5.

2  Sport e vitacristiana, List Pasterski Episkopatu Włoch, San Paolo, Milano, [w:] Z. Dziubiński (red.), Sport na 
przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, Warszawa 2000, s.12.

3  K. Olchawa., Współczesna komercjalizacja sportu, [w:] J. Zimny (red.), Kultura sportu XXI wieku, Stalowa Wola 
2016, s.152
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odpowie, że zdecydowanie tak, ponieważ to nic innego jak inwestycja, inwestycja 
która z pewnością zwróci się wielokrotnie. Zatem widzimy, że bez pieniędzy nie ma 
poważnego sportu idącego wraz z sukcesami, a drużyna narodowa to tylko marka”4. 
Należy więc postawić jasno i zdecydowanie pytanie: czy aż tak źle się dzieje w tym 
obszarze życia społecznego? Odpowiedź nie jest ani prosta ani łatwa z wielu po-
wodów. Pozostaje przy tym kwestia sprawiedliwości o którą – można powiedzieć 
– alarmują młodzi adepci. 

Należy zauważyć, że pierwsze polskie spółdzielnie sportowe rozpoczynały swo-
ją działalność już w latach 1989-1991. Do pierwszych z nich należały Warszawski 
Wojskowy KS „Legia” Warszawa S.A. oraz Sekcja Piłki Nożnej „Widzew” S.A., a także 
KS „Polonia” Warszawa S.A.5. Przed wejściem w życie ustawy o kulturze fizycznej w 
18.01.1996r. nowopowstające spółki akcyjne w sporcie kwalifikowanym funkcjono-
wały wyłącznie w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego z 1934r. i traktowane 
były pod względem prawnym podobnie jak inne spółki akcyjne. Nie korzystały za-
tem ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych. Ponieważ zgodnie z 
obowiązującą wówczas ustawą o kulturze fizycznej z 3.07.1984 r. uprawianie sportu 
odbywać się miało w stowarzyszeniach kultury fizycznej i ich związkach (art. 15 pkt. 
2), niektórzy prawnicy mieli wątpliwości, czy powstające spółki działają lege artis. 
Liczba tego typu podmiotów do momentu wejścia w życie ustawy o kulturze fizycz-
nej z 18.01.1996 r. legalizującej w Polsce sport zawodowy była zresztą niewielka 
(około 10 spółek)6.

W ustawie tej, w sposób inny niż Kodeksie handlowym, uregulowano takie kwe-
stie jak: wielkość kapitału akcyjnego spółki, udział krajowych osób prawnych i fi-
zycznych oraz zagranicznych w tworzeniu kapitału akcyjnego spółki, wydawanie 
akcji uprzywilejowanych, możliwość posiadania kapitału akcyjnego w kilku spół-
kach, udzielanie pożyczek i poręczeń przez akcjonariuszy i członków władz spółki, 
opodatkowanie dochodów spółki, podział dywidendy. Nie wszystkie wymienione 
powyżej odmienne uregulowania prawne spółek akcyjnych w sporcie kwalifikowa-
nym miały na celu tworzenie korzystniejszych warunków działalności tych spółek. 
Korzyści takie stwarzał niewątpliwie zapis art. 32 pkt.7 zgodnie z którym dochody 
sportowych spółek akcyjnych w części przeznaczonej na ich działalność sportową 
były wolne od podatku od osób prawnych.

W obecnych czasach sport staje się szczególną wartością, która łączy różne środowi-
ska społeczne. Sport w oderwaniu od sprawiedliwości staje się karykaturą przynosząc 
wiele zła, krzywdy, niechęci, sporów. Papież Franciszek7 mówi, iż więź między Kościo-
łem i sportem to piękna sprawa, która umacniała się z czasem, albowiem wspólnota 
kościelna dostrzega w sporcie ważne narzędzie integralnego wzrostu osoby ludzkiej. 
Uprawianie sportu pobudza do zdrowego przezwyciężania samych siebie i własnego 
egoizmu, ćwiczy ducha poświęcenia i jeśli jest dobrze zorganizowane, sprzyja kole-
żeństwu w relacjach międzyludzkich, przyjaźni i poszanowaniu zasad. Ważne jest, by 
ci, którzy zajmują się sportem na różnych szczeblach, wspierali te wartości ludzkie i 

4  Tamże
5  J. Żyśko., A. Smoleń., Geneza i rozwój sportowych spółek akcyjnych, [w:] Rychta T., Chełmecki J. (red.), Wkład 

nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, AWF, Warszawa 2003.
6  Olchawa, jw. s. 154
7  Franciszek, Audiencja dla przedstawicieli Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, 23 listopada 2013, http://

www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=50025&s=opoka, dostęp z dnia 29.04.2018 r.
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religijne, które stoją u podstaw społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego. 
Jest to możliwe, gdyż sport jest uniwersalnym sposobem porozumiewania się ponad 
granicami, językami, rasami, religiami i ideologiami. Posiada zdolność jednoczenia lu-
dzi, sprzyjając dialogowi i otwartości. A to jest bardzo cenne bogactwo!8.

Nie można pominąć wciąż faktu, że sport stał częścią przemysłu, częścią działal-
ności gospodarczej, rozwoju biznesu, gospodarki. To z kolei powoduje, że istnieje 
konieczność wypracowania odpowiednich form dobrego zarządzania. Zarządzanie 
z kolei bez konkretnych wartości, nie spełni do końca oczekiwanych celów. Istnieje 
więc konieczność obecności w całym mechanizmie funkcjonowania i rozwoju spor-
tu aksjologii, która będzie porządkować, czuwać nad jakością realizacji zasad. Jedną 
z takich wartości jest sprawiedliwość. 

2. Sprawiedliwość w oczach respondentów
W dniach 7 i 8 listopada 2018 roku autor tekstu przeprowadził badania wśród 

trzech grup studentów studiów stacjonarnych na kierunku zarządzania sportem i 
turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach metodą sondażu dia-
gnostycznego. Narzędziem była przygotowana przez autora ankieta składająca się 
z 9 pytań. 

1. Wiek respondentów

W badaniu wzięło udział 110 osób w tym 66 studentek (60%)i 44 studentów 
(40%). 

2. Aktywność sportowa

Jak się okazało w grupie tej 68 osób uprawia czynnie sport co stanowi 61,8% 
badanej grupy. Zapytano respondentów czy dobrze rozumieją pojęcie „sprawiedli-
wość”.

8 W. Kądziołka., Sport a wartości społeczno-wychowawcze, [w:] J. Zimny (red.), Sport motywacją zdrowego stylu 
życia, Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola 2018, s. 266-267.
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3. Świadomość znaczenia sprawiedliwości

Z grupy 110 osobowej jedynie 6 osób wyraziło wątpliwość co do rozumienia tego 
pojęcia zaznaczając, że trudno im jednoznacznie stwierdzić, czy dobrze rozumieją 
to pojęcie. W dalszej części ankiety znalazło się pytanie: czy według Pani/a spra-
wiedliwość należy zaliczyć do fundamentalnych wartości w sporcie? Okazuje się, że 
zdecydowana większość to jest 98 osób odpowiedziała twierdząco „tak”, co stanowi 
89,1% badanych. Jedynie 4 osoby udzieliło odpowiedzi „nie” zaś 8 osób zaznaczyło 
„trudno powiedzieć”. 

4. Przestrzeganie zasady sprawiedliwości

W dalszej części ankiety zawarto pytanie: czy według Pani/a w sporcie jest prze-
strzegana zasada sprawiedliwości? – zdecydowanie „nie” odpowiedziały 33 osoby, 
67 osób „trudno powiedzieć” a jedynie 10 osób zaznaczyło odpowiedź „tak”. 

5. Stosowanie zasady sprawiedliwości

W kolejnym pytaniu, które brzmiało: w jakiej kwestii według Pani/a jest najczę-
ściej łamana zasada sprawiedliwości w sporcie? – największą większą grupę (53 
odpowiedzi) stanowią ci, którzy zaznaczyli „w sprawach sędziowania meczy/roz-
grywek sportowych”. Z kolei 34 osoby uważa, że zasada sprawiedliwości jest nie-
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przestrzegana w kwestii wynagrodzeń, 11 osób uważa, że w ogóle w sprawach za-
rządzania sportem. Po 6 odpowiedzi zaznaczono kwestie prowadzenia klubów i w 
sprawach dopingu. 

6. Dyscypliny sportowe poza zasadą sprawiedliwości

W dalszej części badań zapytano studentów: „w jakiej dyscyplinie sportowej jest 
najczęściej nieprzestrzegana zasada sprawiedliwości?”. Niemal połowa badanych 
(54 osoby) zaznaczyło „piłkę nożną”, a 39 osób uznało, że sprawiedliwość nie jest 
przestrzegania „w niektórych dyscyplinach sportowych”. Z kolei 8 osób uznało, że 
sprawiedliwość jest łamana we wszystkich dziedzinach sportowych. 

7. Skala zjawiska dotycząca sprawiedliwości społecznej

Interesującym jest fakt, że na pytanie: czy według Pani/a zjawisko niesprawiedli-
wości w sporcie zmniejsza się, zdecydowanie „nie” zaznaczyło 31 osób, twierdząco 
odpowiedziało 24 osoby zaś 55 badanych udzieliło odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
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8. Zasadność wdrażania zasady sprawiedliwości

W ostatnim pytaniu wieńczącym badanie studentów było kwestia dotycząca ko-
nieczności  wprowadzenia zasad etycznych w sporcie. Pytanie brzmiało: „czy we-
dług Pani/a istnieje konieczność wprowadzenia zasad etycznych w sporcie w tym 
zasady sprawiedliwości?”. Na ogólną liczbę badanych 110 respondentów 98 osób 
odpowiedziało „tak” i 12 zaznaczyło „trudno powiedzieć”. Nikt z badanych nie za-
znaczył odpowiedzi „nie”. 

Analizując powyższe wynika badań ankietowych nasuwa się jednoznacznie wnio-
sek, że zasada sprawiedliwości jest dziś fundamentalną wartością w sporcie, bez 
której trudno sobie wyobrazić należyte funkcjonowanie.

3. Sprawiedliwość normą i wyzwaniem
Bazując na przeprowadzonych badaniach wśród ludzi młodych nasuwa się wnio-

sek, że fundamentalną wartością lub zasadą określającą sposób odniesienia pomię-
dzy jednostkami czy grupami jest i winna być sprawiedliwość9. Sprawiedliwość w 
znacznym stopniu powiązana jest z moralnością. Jak pisze H. Jankowski moralność 
to ten i tylko ten system norm, ocen i wzorów postępowania, który uznaje się za 
słuszny. W kontekście sprawiedliwości kluczowe jest wyodrębnienie kryterium wy-
miany, a więc wskazanie uwarunkowań, których zachwianie uprawnia do orzekania 
o sprawiedliwym charakterze odniesień10. Na gruncie personalizmu istotnym kryte-
rium odniesień interpersonalnych jest godność osoby ludzkiej, która hermetycznie 
wiąże się z prawami człowieka11. 

Warto podkreślić, że sprawiedliwość przynależy do zasad społecznych, które na-
leżą do trzeciej grupy zasad pierwszych, obok zasady zachowania istnienia jednostki 
i zachowania gatunku. Czymś oczywistym jest, że rozumienie zasad życia społecz-
nego zależy od danej koncepcji życia społecznego. Ponadto warto pamiętać, że w 
ogóle wartości wspólne nie mają celów w sobie, dla siebie, lecz w swym ostatecznym 
wymiarze muszą być one podporządkowane swoim twórcom, za swój cel mają one 
osobę lub daną grupę osób. Solidarność czy sprawiedliwość są tymi wartościami, 
które zapewniają godziwość zarządzania sportem. Obejmują one jednocześnie dwa 
aspekty życia społecznego: dobro osoby ludzkiej i dobro wspólne. Przy czym nie jest 
to pośrednia droga pomiędzy kolektywizmem a indywidualizmem. Sprawiedliwość 
jest głęboko zakorzeniona w godności osoby i w społecznej naturze człowieka. Za-

9  J. Szulist., Człowiek jest drogą Kościoła, Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej Kościoła, Bernardinum, 
Pelplin 2012, s. 58-59.

10  Borutka, jw. 
11  Tamże.
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sada ta została przedstawiona przez m.in. twórców tzw. solidaryzmu czyli Henry-
ka Pesch SJ, Gustava Gundlach SJ i Oswalda von Nell-Breuninga SJ. W solidaryzmie 
upatrywali oni system społeczny, który „wychodząc z założeń moralnych organizuje 
budowę życia społecznego, domaga się budowy społeczeństwa na zasadzie solidar-
ności wzajemnej i współodpowiedzialności członka danego społeczeństwa”12. 

Konstruktywna zasada społeczeństwa opiera się na charakterystycznym sto-
sunku relacji i sprzężeniu zachodzącym pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, 
człowiekiem a społeczeństwem i odwrotnie. Wielu autorów zasadę sprawiedliwo-
ści rozumie jako równoczesną stosowaniu trzech rodzajów sprawiedliwości, tzw. 
sprawiedliwości zamiennej (wymiennej), która opiera się na kryterium równości; 
obowiązuje w relacjach wymiany towarów i usług między względnie równymi pod-
miotami, solidarności rozdzielczej, która reguluje relacje rozdziału różnych dóbr i 
usług między poszczególne podmioty; obowiązuje tutaj kryterium proporcjonalno-
ści przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości beneficjentów rozdzielanych wartości 
oraz solidarności prawnej, która reguluje relacje między zobowiązanymi podmio-
tami a państwem lub innymi, szerszymi społecznościami; obejmuje kryterium pro-
porcjonalności z uwzględnieniem możliwości i umiejscowienia w systemie społecz-
nym13. Wymiary te odnoszą się również do kwestii zarządzania sportem opartym na 
sprawiedliwości, zaś integralnym elementem sprawiedliwości jest poszanowanie i 
respektowanie godności człowieka. Sprawiedliwość wymaga niwelacji drastycznych 
nierówności społecznych, ludzkich, sportowych, finansowych, zarządczych jakie 
często występują w zarządzaniu sportem. Wszelkiego rodzaju rozgrywki sportowe, 
mecze, turnieje, konkursy, olimpiady nie mogą być pozbawione tej odwiecznej za-
sady. Zasada sprawiedliwość winna zapewnić wszystkim sportowcom bez wyjątku 
prawo do równości14, z drugiej strony niweluje drastyczne nierówności społeczne, 
które dzielą grupy nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale także sportowym. 

Czy w sporcie istnieje w ogóle sprawiedliwość, czy rządzi nim przypadek? Kto 
zapisał się w historii sportu jako pechowiec, a kto jest największym farciarzem? 
Należy jasno podkreślić, że zasada solidarności jawi się jako zasada fundamentalna 
dla konstrukcji społecznej w tym dla zarządzania sportem. Fundamentalnym wy-
mogiem solidarności, zarówno w odniesieniu do relacji między jednostkami, jak i 
grupami, jest współpraca. Współpraca, w perspektywie solidarności, która oznacza 
przekroczenie możliwych podziałów, uprzedzeń i przyjęcie drugiego jako równego 
sobie partnera we współpracy, współdziałaniu15. Kluczowe dla zasady solidarno-
ści wydaje się zatem przekroczenie barier odgraniczających „naszych” od „obcych”, 
„poszukiwanie punktów możliwego porozumienia także tam, gdzie przeważa logika 
podziału i rozbicia, przez gotowość «zatracenia siebie» dla dobra bliźniego, przez 
odrzucenie wszelkiego indywidualizmu i partykularyzmu”16.

12  M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej. Wyd. WAM. 
Kraków-Warszawa 2008, s. 74-158.

13  J. Majka., Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym-Lublin 1987.
14  S. Kowalczyk., Idea sprawiedliwości społecznej w nauce Kościoła, Łódzkie Studia Teologiczne, Łódź 1999, s.93.
15  M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej. Wyd. WAM. 

Kraków-Warszawa 2008, s. 86
16  Tamże.
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Dziś funkcjonowanie wielu organizacji sportowych wymaga dobrego, sprawiedli-
wego zarządzania. Wraz z poszerzoną wiedzą, stosowaną etyką, wrażliwością mo-
ralną istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby odpowiedzialne za obszar życia 
sportowego i to głównie zawodowego będą w stanie zarządzać klubami i innymi 
organizacjami sportowymi w sposób właściwy, a więc sprawiedliwy. Jest to możliwe 
dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia, etyki, wybitnych praktyków, zarządzają-
cych organizacjami sportowymi. 

Nie bez znaczenia w coraz większym stopniu organizowane są studia z zakresu 
zarządzania sportem, coraz częściej w programach studiów widnieje cykl zajęć z 
etyki odnoszących się wprost do sportu i zarządzania sportem. 

4. Etyka w zarządzaniu drogą ku rozwojowi sportu
Współczesny sport to coś więcej niż tylko rozrywka czy rekreacja. To globalny 

biznes przypominający nowoczesne firmy, które podobnie jak one wymaga profe-
sjonalnego zarządzania. Z tego powodu istnieje duże zapotrzebowanie na doradców, 
konsultantów oraz menedżerów, potrafiących  efektywnie  zarządzać organizacjami 
sportowymi. Ci wszyscy winni nie tylko pamiętać, lecz stosować swoje działania w 
oparciu o zasady etyczne – w tym zasadę sprawiedliwości. Dowodzą ku temu nie tyl-
ko zaprezentowane wyżej badania wśród studentów, ale refleksje rodzące się pod-
czas dyskusji, konferencji, sesji. Odpowiednio przygotowani i znający zasady etyki 
będą ogromną szansą do poprawy funkcjonowania sportu i budowy pozytywnego 
wizerunku sportu tak w Polsce jak i zagranicą. Nowoczesny sport, podobnie jak 
działające komercyjnie firmy, potrzebuje doświadczonych menedżerów. Stworzenie 
obecnym i przyszłym zawodnikom warunków do trenowania i rozwoju, zapewnie-
nie środków na poszukiwanie talentów, utrzymanie pracowników i coraz bardziej 
zmodernizowanych obiektów czy organizacja międzynarodowych eventów wyma-
ga odpowiednich umiejętności, wdrożenia zasad etycznych, realizowania aksjologii 
chrześcijańskiej. 

W ostatnim czasie coraz bardziej wzrasta znaczenie kultury dobrego zarządzania 
także w obszarze sportu, i to zarówno w kraju jak i w ujęciu międzynarodowym. 
Potwierdzają tę tezę przeprowadzone badania, chociaż młodzi zwracają uwagę na 
wciąż istniejący brak zasady sprawiedliwości w sporcie. Ostatnie skandale korup-
cyjne i to w największych międzynarodowych federacjach sportowych, a ponadto 
problem stosowania dopingu, niewłaściwe wykorzystywanie środków publicznych 
czy brak transparentności działań – wszystko to podważa zaufanie opinii publicz-
nej i partnerów, w tym biznesowych, do organizacji sportowych. Fakty te zapewne 
wpływają na kreowanie opinii w tym względzie. Rodzi się więc trend międzynaro-
dowy, który jest ukierunkowany na poprawę jakości funkcjonowania podmiotów 
odpowiedzialnych za zarządzanie sportem, jego rozwój i promocję17. 

Kwestia standardów dobrego zarządzania w korporacjach, w tym także w sporcie 
jest przedmiotem wielu już powstałych opracowań. Niestety, ale rzadko spotyka się 
w opracowaniach położenie akcentu na sprawiedliwość jako fundamentalną war-

17  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kodeks dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych. Warszawa 
2017, s. 8-9.
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tość. Zarządzanie dość często oparte jest jedynie na przepisach prawa powszechne-
go, w tym w szczególności ustaw i rozporządzeń oraz na wszelkiego rodzaju kodek-
sach, regulaminach nie jest do końca spełnionym warunkiem dobrego zarządzania. 
Brak zasad i wartości etyczno-moralnych prowadzi każdą jednostkę, instytucję, każ-
dy rodzaj działania ku przestrzeniom zagubienia, pustki, niesprawiedliwości. Skłon-
ności w łamaniu zasad i norm stały się – jak pokazał ostatni czas – patologią i to na 
znaczną skalę. 

Działania idące w kierunku poprawy sytuacji w tym zakresie realizowane są za-
równo w ramach wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, jak i na pozio-
mie poszczególnych klubów, organizacji, sekcji. Potrzebę wdrożenia wytycznych do-
brego zarządzania dostrzegł m.in. MKOl, który konsekwentnie rekomenduje stoso-
wanie takich konkretnych zasad. Ponadto od 2015 roku Europejskie Komitety Olim-
pijskie prowadzą projekt dotyczący wspierania i wdrażania dobrego zarządzania w 
sporcie (Support the Implementation of GoodGovernance in Sport, SIGGS)18. 

Jan Paweł II często i chętnie rozmawiał ze sportowcami i przyjmował ich w Waty-
kanie. Papież przypominał o idei prawdziwego sportu. Zdawał sobie sprawę z tego, 
że sport jest niezwykłym elementem kultury masowej, skupia bowiem uwagę milio-
nów ludzi na całym świecie. Był przekonany, że Kościół nie powinien rezygnować z 
oddziaływania duszpasterskiego na ludzi sportu. Z własnego doświadczenia wie-
dział, że sport dla młodego człowieka jest czymś ciekawym i zawsze będzie stano-
wić pewną wartość. Niezwykle cenił wychowawczą rolę sportu. Ostrzegał, że sama 
sportowa rywalizacja to za mało, należy jej nadawać głębszy sens19. Jan Paweł II czę-
sto mówił o depersonalizacji i dehumanizacji sportu na skutek podporządkowania 
go regułom biznesu, które niekoniecznie przywiązują uwagę do kwestii etycznych. 
Papież przestrzegał, by ludzie uprawiający sport nie hołdowali przesadnie kultowi 
ciała. Dążenie do dobrej formy jest celem każdego sportowca, lecz nie może być ono 
celem samym w sobie, celem jedynym. Sport ma być drogą do wszechstronnego roz-
woju człowieka. Sportowiec powinien wzrastać w całości, tzn. duchowo, intelektual-
nie, moralnie i społecznie20.

W przemówieniu do uczestników 85 Sesji MKOL 27.05. 1982 roku Jan Paweł II 
powiedział: „Kościół uznaje sport za bardzo ważny czynnik wychowania moralnego 
i społecznego, zarówno na płaszczyźnie osobowej, narodowej i międzynarodowej. 
Powinien on być autentyczną szkołą i stałą praktyką lojalności, szczerości i tego, co 
nazywamy fair play, również ofiarności, odwagi, wytrwałości, solidarności, bezinte-
resowności oraz poszanowania. Kiedy pojawia się gwałt, niesprawiedliwość, oszu-
stwo, chęć zysku...(...) zostaje poniżony i staje się narzędziem siły i pieniądza. Ci, któ-
rzy naprawdę kochają sport, a także całą ludzką społeczność nie powinni tolerować 
takich wynaturzeń, które stanowią regres stosunku do sportowego ideału i postępu 
ludzkości. Mistrzostwa powinny odbywać się w sposób godny, w atmosferze radości, 
pokoju i przyjaźni. Powinien zawsze zwyciężać lepszy”21.

18  Tamże, s.9.
19  W. Zaremba., Zdrowotne oraz społeczno-etyczne aspekty sportu w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Seminare 2007, 

s. 307
20  Tamże, s.308
21  Jan Paweł II, 1982, Audiencja dla międzynarodowej grupy sportowców, s. 421
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Z pozoru nie mające nic wspólnego ze sobą, słowa „wiara”, „sprawiedliwość” 
i „sport”, stanowią już od wieków bardzo bliski związek ze sobą. Choć obecnie są 
to pojęcia autonomiczne, to jednak często stają się komplementarne. Środowisko 
sportowe służy rozwojowi wiary człowieka poprzez tworzenie płaszczyzny warto-
ści etycznych, w tym wartości sprawiedliwości,  utrwalonych w etosie, które umoż-
liwiać mogą moralny rozwój człowieka. W dzisiejszym świecie nacechowanym re-
latywizmem etycznym, człowiek jest zagubiony. Należy zatem zabezpieczyć płasz-
czyznę wartości, która jest niezwykle cenna dla rozwoju człowieka. Sport pozwala 
na tworzenie przez człowieka lepszego świata, kształtowanie relacji ludzkich oraz 
własne doskonalenie, a co najważniejsze stać się może drogą do osiągnięcia przez 
człowieka jedności z drugim człowiekiem i z Bogiem. Wniosek jaki się nasuwa po-
zwala stwierdzić, że sport może być szansą nie tylko czysto sportowego rozwoju, ale 
także etycznego, religijnego i moralnego rozwoju człowieka.

Podsumowanie
Z pozoru nie mające nic wspólnego ze sobą, słowa „wiara”, „sprawiedliwość” 

i „sport”, stanowią już od wieków bardzo bliski związek ze sobą. Choć obecnie są 
to pojęcia autonomiczne, to jednak często stają się komplementarne. Środowisko 
sportowe służy rozwojowi wiary człowieka poprzez tworzenie płaszczyzny warto-
ści etycznych, w tym wartości sprawiedliwości,  utrwalonych w etosie, które umoż-
liwiać mogą moralny rozwój człowieka. W dzisiejszym świecie nacechowanym re-
latywizmem etycznym, człowiek jest zagubiony. Należy zatem zabezpieczyć płasz-
czyznę wartości, która jest niezwykle cenna dla rozwoju człowieka. Sport pozwala 
na tworzenie przez człowieka lepszego świata, kształtowanie relacji ludzkich oraz 
własne doskonalenie, a co najważniejsze stać się może drogą do osiągnięcia przez 
człowieka jedności z drugim człowiekiem i z Bogiem. Wniosek jaki się nasuwa po-
zwala stwierdzić, że sport może być szansą nie tylko czysto sportowego rozwoju, ale 
także etycznego, religijnego i moralnego rozwoju człowieka.

Streszczenie:
Zarządzanie sportem w dobie XXI wieku stało się niczym innym jak zarządzaniem 

przedsiębiorstwem, biznesem. Postrzeganie sportu w kategoriach biznesu jest dzi-
siaj czymś społecznie akceptowalnym. Sport zawodowy kieruje się prawami małych 
i średnich przedsiębiorstw, gdzie strona ekonomiczna odgrywa jedną z istotnych 
kwestii. Tak więc nie bez znaczenia pozostaje wyzwanie wdrożenia czy percepcji 
odpowiedniej aksjologii zapewniającej zachowanie i przestrzeganie norm i zasad 
także etycznych. Sport może i powinien być drogą formacji fizycznej, etycznej, mo-
ralnej, ludzkiej człowieka. To w znacznym stopniu zależy od wartości obecnych w 
całym procesie przygotowania i realizacji życia sportowego. 

Słowa kluczowe: sport, zarządzanie, etyka, sprawiedliwość, wychowanie, 

Summary:
Justiceis a fundamentalvalue in sport management
Sport management in the twenty-first century has become like business and bu-

siness management. Perceiving sport in terms of business is something socially ac-
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ceptable today. Professional sport is guided by the rights of small and medium-sized 
enterprises, where the economic side plays one of the important issues. Thus, the 
challenge of implementing or perceiving the appropriate axiology that ensures ke-
eping and observance of ethical standards and principles is not without significance. 
Sport can and should be the path of physical, ethical, moral, human formation. This 
depends to a large extent on the values which are present in the entire process of 
preparing and implementing sporting life.

Kewords: Sport, management, ethics, justice, upbringing,
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„Zawody powołaniowe” w nauczaniu 
Świętego Papieża-Polaka

 

Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – KUL JPII w Lublinie

/Wstęp/. A. Chrystus Fundamentem powołań. I. Chrystus Nauczyciel-Wychowaw-
ca wzorcem edukacji i wychowania: Tytułem wprowadzenia. /1/ Kim jest chrześcijań-
ski nauczyciel i wychowawca w ogólności. /2/ Misja głównych podmiotów i środowisk 
edukacyjno-wychowawczych. /3/ Przymioty i zadania nauczyciela-wychowawcy. /4/ 
Ideał chrześcijańskiego wychowawcy. II. Chrystus Lekarz-Uzdrowiciel ludzkiego ciała 
i ducha wzorem dla służby zdrowia: Zagadnienia wstępne. 1. Teologiczno-ewange-
liczne przesłania służby zdrowia. 2. Implikacje aksjologiczne nauki Świętego dotyczą-
ce służby zdrowia. 3. Misja służby zdrowia w wykładni Świętego (1-5). III. Miłujący 
Chrystus Sędzią Sprawiedliwym czyli o wymiarze sprawiedliwości: Kwestie wstępne.
(1) Nauka Świętego na temat idei sprawiedliwości. (2) Wizja Papieża dotycząca po-
wołania sędziego. (3) Sędzia heroldem Bożej Sprawiedliwości. B. Ewangelizacja cha-
rakteryzowanych powołań. I. Ewangelizacja służb oświatowo-wychowawczych: Za-
gadnienia wstępne. Ważniejsze tematy ewangelizacji (1-5). II. Ewangelizacja służby 
zdrowia: Kwestie wstępne; Główne tematy ewangelizacji. III. Ewangelizacja wymiaru 
sprawiedliwości: Zagadnienia wstępne; Przewodnie tematy ewangelizacji. Streszcze-
nie (pol-ang). Przypisy.

Wstęp
Wielce interesującymi i wciąż żywotnymi w polskiej rzeczywistości są kwestie 

dotyczące zawodów określanych mianem „powołaniowych”. Tą rangą zwykło okre-
ślać się dziedziny ludzkiej działalności, które podejmowane przez pewne grupy lu-
dzi, wypełniają w określonych kontekstach historycznych i społeczno-kulturowych 
uwarunkowaniach, istotne dla społeczności narodowo- państwowych funkcje i zada-

Ur. 4 lipca 1948 raku w Gołębiu koło Puław /woj. lubelskie/. W r. 1967 ukończył Liceum Pedagogiczne w Lublinie 
oraz podjął studia w KUL na Wydziale Teologicznym, a rok później - na specjalizacji socjologicznej Wydziału Filo-
zofii Chrześcijańskiej. Dalszą naukę kontynuował w l. 1972-1975 w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, gdzie napisał 
pracę dyplomową pt.: „Rola i znaczenie rodziny w wychowaniu osoby chrześcijanina. Opracowanie w świetle Va-
ticanum II” oraz uzyskał licencjat z teologii. W roku 1975 podjąłem pracę zawodową w Bibliotece Uniwersyteckiej 
KUL na etacie stażysty-bibliotekarza i rozpocząłem studia doktoranckie zwieńczone obroną pracy pt.: „Zadania 
Kościoła wobec współczesnych wzorów życia rodziny wiejskiej w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne”. W 
kolejnych latach ukończył Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa w UMCS w Lublinie. Rozprawa habilitacyj-
na stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności naukowo-publicystycznej i praktycznej, która skupia się 
wokół pastoralnych i socjologicznych tematów ewangelizacji parafialnej w Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-na-
ukową na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli. Nadal opracowuje różne bibliografie.
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nia. Ich funkcjonowanie zdaje się wykraczać poza ramy zwykłych kwalifikacji i kom-
petencji, typowych dla większości zawodów. Wymaga to od osób je pełniących spe-
cjalnych przymiotów formacyjno-moralnych streszczających się najogólniej w poję-
ciach etos i powołanie. Nadmieńmy, iż określony etos dotyczy także różnorodności 
ludzkich: powołań życiowych i społeczno-kościelnych - mężczyzn i kobiet, dzieci i 
ludzi młodych, osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i starych; zawodów i 
ich społecznej misji, m. in. nauczycieli, uczonych, wynalazców oraz artystów i twór-
ców kultury; różnych przedsiębiorców i menedżerów, ludzi profesji przemysłowych 
(górników, hutników, energetyków, stoczniowców…); ochrony zdrowia oraz ludzi 
opieki i pomocy społecznej; rolników i rzemieślników; tzw. zawodów mundurowych 
(wojska, policji, celników…); kręgów wymiaru sprawiedliwości; przedstawicieli wła-
dzy różnego szczebla, polityków i dyplomatów, reprezentantów mediów, sportu i 
rekreacji, itd. Nie sposób w skrócie przedstawić listy ludzkich profesji, których misje 
i zadania przedstawiał Święty w czasie swoich pielgrzymek po świecie, kiedy pod-
czas swoich wystąpień spotykał się z ich przedstawicielami. „Depozyt” ów winien 
posłużyć wierzącym i ludziom „dobrej woli” przyszłych pokoleń za kapitalne drogi-
-metody chrześcijańskiego doskonalenia siebie i innych, jako propozycje dla ludz-
kiego uświęcania się. Podobnie aktywność osób w innych zawodach, nawet w tych 
najbardziej pospolitych, powinny znamionować pełne zaangażowania i szczególna 
skłonność, zdolność i zamiłowanie w wykonywaniu zadań oraz trwałe przeświad-
czenie o tym, że to co robią jest dlań nie tylko osobistą, lecz szerszą misją, która 
wymaga od nich stosownego podejścia, odpowiedzialnego zachowania i zaangażo-
wania wobec innych. Jak uczy przebogata historia chrześcijańska - przykłady wielu 
uświęcających profesji dokonujących się w postaci najprostszych zajęć na różnych 
obszarach życia świeckiego czy kościelnego - prezentują rzesze Błogosławionych i 
Świętych Pańskich. 

Aby ów problem dokładniej zobrazować - przyjrzyjmy się ciekawemu i żywotne-
mu, gdyż budzącemu nadal w oczekiwaniu milionów obywateli wiele kontrowersji, 
wykładowi Świętego Jana Pawła II, w którym odnosił do trzech ważkich dla życia 
społeczno-kościelnego profesji: nauczycieli, lekarzy i sędziów. Odwołując się w swo-
im nauczaniu do Przekaźników Objawienia - określał ich rangę jako powołaniową 
poprzez „ugruntowanie” na przykładzie samego Jezusa Chrystusa jako Boskiego Na-
uczyciela, Lekarza i Sędziego. Pokrótce scharakteryzujmy szerzej te powołania.

A. Chrystus Fundamentem powołań
I. Chrystus Nauczyciel-Wychowawca wzorcem edukacji i wychowania
Tytułem wprowadzenia. Święty Jan Paweł II podejmując wielokrotnie temat po-

wołania, m. in. nauczyciela i wychowawcy, wyjaśnia jego istotę oraz wskazuje kon-
kretne drogi jego realizacji. Dla przykładu - w Liście do młodych „Parati semper” za-
warł najpełniej naukę o powołaniu. Ogólnie mieści się ono w projekcie życiowym, 
jaki proponuje człowiekowi sam Bóg w danym mu konkretnym kontekście uwarun-
kowań historyczno-kulturowych jako niezasłużony raz na zawsze dar, który uzdal-
nia do wykonywania niepowtarzalnej i zarazem całożyciowej misji dzięki obdarze-
niu szczególnymi przymiotami. To powołanie jest wyjątkowe i jedyne dla każdego 
człowieka w tym sensie, aby żyjąc dla swego Boga-Zbawiciela, postępować wedle 
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Ducha i przynosić w swym czynnym życiu Jego owoce. I tutaj można się domyśleć 
intencji Świętego, a mianowicie, czy uczestniczący w dziele wychowania i nauczania 
ludzie zastanawiają się: jak w wielkiej misji doskonalącej siebie oraz uświęcającej 
wychowanków uczestniczą; czy uświadamiają sobie, iż otwierają człowieka na Boży 
dar życia wiecznego, na wizję uszczęśliwiającej miłości, radości płynące z więzi z 
Bogiem już tutaj na ziemi, które są wezwaniem do osiągania niepojętej dla człowieka 
łaski prawdziwego Dobra, nawiązania przyjaźni i udziału w życiu samego Boga (1).

Przypomnijmy, iż dzieło to wpisane w szeroki plan Boga „idźcie na świat i czyńcie 
sobie ziemię poddaną” nabiera u podejmujących go, zarówno stanów duchownych i 
świeckich, charakteru wydarzenia historio-zbawczego, kiedy codzienne sytuacje ich 
życia stają się wówczas okazją do udzielania odpowiedzi miłującemu Bogu, w którym 
to procesie zachodzi przedziwna symbioza powołań tych, co udzielają i otrzymują 
w procesie edukacji. Jest możliwość poznawania pełni prawdy, tj. stawanie się - we-
dle chrześcijańskiego esse i agere - autorami własnego doskonalenia i uświęcenia. 
Nieocenione w tym dziele zadanie posiadają odpowiednio przygotowani do prowa-
dzenia w różnych instancjach oświatowych specjaliści od dydaktyki i wychowania. 
Dobrze się stanie, jeśli w ramach pełnienia edukacyjnej misji każdy z nich odkryje 
swe charyzmaty otrzymane jako dar w służbie bliźnim, a potem - jeśli odpowiednio 
uformowani działać będą wedle azymutu, jaki stanowi ideał Chrystusa-Nauczyciela 
i Wychowawcy (2). W obliczu wielu bolesnych związanych z tym fenomenem kon-
trowersji, jawi się nierozłącznie pytanie: kim winien być chrześcijański nauczyciel i 
wychowawca. I tutaj jasną i zarazem kapitalną odpowiedź podaje Święty. 

1. Kim jest chrześcijański nauczyciel i wychowawca w ogólności. 
Zdaniem Świętego - obecnie zwykło się rozdzielać niebezpiecznie w tej profesji 

zadania- funkcje nauczyciela i wychowawcy. Szczególnie widać tę zgubną tendencję 
- zresztą z wielką szkodą dla całej idei wychowawstwa - we współczesnym szkol-
nictwie, a także w pojmowaniu rodzinnej funkcji odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
która stroni od istotowo przynależnego rodzicom prawa do wychowywania swoich 
dzieci. Święty w swoich naukach zwracał się wielokrotnie i bezpośrednio do nauczy-
cieli i wychowawców, kreśląc ich niezastąpioną rolę w kształtowaniu społeczeństwa 
oraz w kreowaniu przyszłości poszczególnych wychowanków. Najogólniej sankcjo-
nował istotę chrześcijańskiego etosu nauczyciela na nierozdzielnej misji Chrystu-
sa - Nauczyciela i Wychowawcy, który formuje osobę wychowanka do pełni życia 
duchowego. Misja w tym znaczeniu może być uważana równocześnie za prawdziwe 
apostolstwo we wspólnym uczestnictwie w prawdzie i miłości oraz ostatecznym 
celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego. Dlatego występujące w tym procesie formowania osoby muszą być - na mocy 
wyraźnie powierzonego im zadania - włączeni aktywnie jako główni i odpowiedzial-
ni kreatorzy wychowanków. To głównie rodzice jako naturalni posiadacze prawa-
-obowiązku do wychowania mają pierwszeństwo przed władzami publicznymi. Wi-
dać w tym sformułowaniu jakże aktualną i zarazem niezbywalną pozycję rodziców 
jako wychowawców, którzy decydują o losie swoich dzieci. Szczególnie dziś winni 
oni stać na straży w różnych instancjach edukacyjnych, głównie szkolnych, przed 
jakimikolwiek tendencjami seks edukacji, posiadać decydujące prawo w ich wycho-
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waniu. Takie uprawnienia winna sankcjonować każda konstytucja we właściwie 
funkcjonującym państwie (3). Zresztą ów swoisty i niezastąpiony mandat edukacyj-
ny wszelkich edukatorów, na czele z rodzicami, potwierdza Kościół; to „przedziwne 
powołanie” - jak to określa soborowa Deklaracja Wychowania Chrześcijańskiego 
5 - daje prawo do uczestnictwa w życiu wychowanków, wyjaśniania problemów i 
wskazywania kryteriów, kształtowania klimatu obecności pedagogicznej, w którym 
wychowawca nie jest uważany jako przełożony, lecz jako ojciec, brat i przyjaciel. Jest 
to powołanie określane bezpośrednio i pierwotnie jako „prowadzenie dzieci, które-
go celem jest nauczanie ich kroczenia drogą życia (4). 

Dużo miejsca poświęca Święty na określenie pożądanych postaw wychowawców 
i nauczycieli, które rzeczywiście kształtują wychowanków oraz stwarzają dlań roz-
wojowy klimat bezpieczeństwa. Godną miana wychowawcy, odpowiedzialną za cały 
proces osobą, ma być - przede wszystkim w pojęciu personalistycznie ujmowanej 
pedagogii - człowiek, który potrafi rozumieć i miłować młodych ludzi, tj. odznaczać 
się m. in.: szczególną wrażliwością na wartości i dobro osobowe wychowanka; sza-
nować swoją placówkę edukacyjną, bowiem - jak dzisiaj dzieje się - nie licuje z misją 
pedagoga, kiedy w imię doraźnych partykularnych interesów lub korzyści wykorzy-
stuje swoją misję w różnego typu strajkach, ideologiczno-politycznych kalkulacjach, 
itp.; ponadto musi stale być wierny specyficznej drodze-metodzie pedagogicznej, 
która z jednej strony - precyzuje dynamikę rozwojową ludzkich sprawności, z dru-
giej - kształtuje w wychowankach warunki do udzielania swobodnej i stopniowej na 
nią odpowiedzi. Nic nie może w tym procesie być przypadkowe, stwarzać raptowne 
lub celowo nieprzemyślane działania, być zwykłą manipulacją. Znaczy to, iż do po-
słannictwa wszelkich edukatorów i wychowawców należą: ugruntowana w Bożym 
prawie naturalnym i moralnym wolność; której towarzyszy nierozłączne poszuki-
wanie prawdy; oparte na chrześcijańskim personalizmie nauczanie, które może być 
dzisiaj często ograniczane do intelektualnego kształcenia, tj. do uproszczonego prze-
kazu, wyrywkowo gromadzonych umiejętności i sposobów podawania wiedzy. Takie 
działanie nie formuje osoby wychowanka, tzn. nie zaspokaja głodu prawdy i pragnie-
nia zdobywania w wolności ducha umiejętności, zwłaszcza cnót moralnych, lecz tylko 
realizuje aspektowe <mieć> a nie <być>, jaki szerzy kult efektywności i posiadania 
a nie umiłowanie wartości ducha, odróżniania prawdy od fałszu, sprawiedliwości 
od przemocy, dobra od zła. Uczy tutaj Święty o potrzebie dokonywania w procesie 
kształcenia i wychowania trudnej syntezy intelektu z życiem, jaka uczyni w człowie-
ku spójnię wartości osobowych - na czele z ukształtowanym prawym sumieniem. Jest 
to jedna z idei głoszonej przez Papieża w ramach <cywilizacji życia i miłości>, której 
podstawę stanowi w pełni ukształtowany człowiek, zaś wrogie i szkodliwe będą dlań 
wszelkie idolatrie edukacyjno-wychowawcze dzisiejszej doby (5).

2. Misja głównych podmiotów i środowisk edukacyjno-wychowawczych. 
Należy podkreślić nadawane przez Świętego pozycję i rolę głównych podmiotów 

edukacji. Niewątpliwie wiodącą tutaj pozycję i sukces wychowawczy należy przypi-
sać trzem środowiskowym podmiotom: na pierwszym miejscu - rodzinie; następnie 
- harmonijnie z nią współpracującej szkole oraz parafii. Ponieważ rodzina nie jest 
zawsze w stanie być strażniczką i wychowawcą wiary oraz moralności swoich dzieci, 
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dlatego Święty podczas wizyty w siedzibie UNESCO upomniał się o prawo rodzin 
do kształcenia dzieci w takich szkołach, które odpowiadają ich przekonaniom i nie 
będą poddawane różnorakim programom ateizującym lub demoralizującym mani-
pulacjom tzw. pseudopedagogiki. Szczególnie stało się to aktualne ostatnio, kiedy 
do szkół podstępnie przenikają tzw. edukatorzy ideologii genter. Jednocześnie wy-
suwa Święty istotny na dziś postulat harmonijnej kooperacji głównych podmiotów 
nadający edukacji znamion wiarygodności i skuteczności, zaś formacji całościowego 
oddziaływania na sferę naturalną i duchowo-religijną człowieka. Taką sylwetkę oso-
bową ukształtować może tylko umiejętna oraz w poczuciu pełnego poszanowania, 
współpraca tych trzech środowisk edukacyjno-wychowawczych. Aby tak się stało 
konieczną staje się ciągła formacja pogłębiająca ich wiarę i duchowość (6).

W związku z powyższym jawi się kluczowy temat papieskiego przesłania w kwe-
stii edukacji, którą stanowi tzw. teleologia wychowawcza, a mianowicie, ukształto-
wana u podmiotów wychowania świadomość oraz przekonanie, iż uczestniczą w 
procesie mającym ścisły związek z uświęceniem i zbawieniem człowieka, bowiem 
to oni wypełniają rzeczywistą funkcję Chrystusa-Nauczyciela i Wychowawcy, która 
decyduje w wychowaniu człowieka o całożyciowej - związanej z Łaską Bożą i wymo-
gami Ewangelii - orientacji skierowanej na cel ostateczny. Szczególne miejsce w tym 
procesie przypisuje Święty ludziom świeckim, którzy uczestniczą w misji wycho-
wawczej zwanej prorocką posługą Słowa - wraz z tą ewangelizacyjną, jaka im przy-
sługuje na mocy naczelnego i pierwotnego prawa, tj. obowiązku wychowania wła-
snych dzieci. Każe jednocześnie pamiętać, iż szkoła jest miejscem nie zasadniczym, 
lecz uzupełniającym to wychowanie. Zatem każdy katolicki wychowawca winien 
szukać źródeł i zadań dla swojej misji w chrześcijańskiej antropologii, która odnaj-
duje najpełniejszy wzór i uwieńczenie w Proroku i Nauczycielu - Jezusie Chrystusie. 
Fundamentalnym zadaniem takiego wychowawcy jest odkrywanie przed wycho-
wankiem odpowiedzi, jakie daje chrześcijańskie objawienie w odniesieniu do osta-
tecznego celu człowieka. Wyjątkowa rola w tym zakresie przypada nauczycielom 
religii, którzy mają nie tylko być urzędowymi osobami Kościoła, lecz jednocześnie 
humanizującymi samą szkołę i realizującym swe specyficzne cele przekazu Orędzia 
wiary, które w dobie obecnej są mocno podważane (7).

3. Przymioty i zadania nauczyciela-wychowawcy. 
W związku z teleologią wychowawczą wyłania się kreowana przez Świętego syl-

wetka nauczyciela-wychowawcy, którą zawierają wyrażane przez niego przymioty 
i realizowane zadania. Spełniając swoje powołanie wspierają oni szczytną misję 
nauczycielską /prorocką/Kościoła w dziedzinie wychowania humanistycznego, mo-
ralnego i duchowego. Aby dokonywała się ona właściwie i skutecznie potrzebują 
stałej formacji w dziedzinie nauki chrześcijańskiej, która winna wypływać z Łask sa-
kramentów inicjacyjnych, tj. Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii, wciąż rozwijanych 
przez życie duchowe tych osób w modlitwie, przez słuchanie Słowa, uczestniczenie 
w życiu kultycznym i apostolstwie Kościoła; słowem - muszą przyjmować Jego na-
ukę w całej pełni (8). 

W związku z niebezpieczeństwami dechrystianizacyjnymi środowisk ludzkiego 
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życia oraz z laicyzacyjnymi zapędami na terenie oświaty i wychowania, szczególną 
uwagę poświęca Święty katechizacji, która była uważana przez Kościół za Jego pod-
stawową funkcję w urzeczywistnianiu prorockiej misji. Nakaz ów brzmi z polecenia 
Chrystusa, aby nauczał Kościół wszystkie narody po wszech miejsca i czasy. Zatem 
głoszenie Słowa jest pierwszy i najważniejszym terenem misji odpowiedzialności 
uczniów Chrystusa, gdzie celem jest nauczanie i wprowadzanie Ewangelii w życie 
zaangażowanych apostolsko wierzących, szczególnie za sprawą nauczycieli i wy-
chowawców. Mówi tu Święty o przykładnym obowiązku misyjnym na terenie two-
rzonym w Polsce od kilku dekad, szkolnictwie katolickim różnych szczebli, poczy-
nając od najistotniejszego etapu, tj. wczesnej młodości człowieka. Inicjatywa taka 
wymaga rozwijania jej w ścisłej kooperacji z rodziną oraz z wszelkimi konfesyjny-
mi i świeckimi podmiotami-instancjami. Nie można sobie wyobrazić, aby w nurcie 
oświatowo-wychowawczym ów element chrześcijański nie występował, a tym bar-
dziej, był eliminowany czy zwalczany. Każde dobro wspólne domaga się bezwzględ-
ne elementu duchowo-religijnego, który - wedle chrześcijańskiej teleologii wycho-
wawczej - może w pełni kształtować młodego człowieka, szczególnie narażonego 
na destrukcje „kultury śmierci”. Sukces tego dzieła przesądzi w pełni dojrzałe i od-
powiedzialne świadectwo oraz zaangażowanie wszelkich podmiotów edukacji (9).

4. Ideał chrześcijańskiego wychowawcy. 
W istocie rzeczy zwracają uwagę przymioty nauczyciela-wychowawcy, które wy-

mienia Święty jako szczególnie istotne i ponadczasowe. Dotyczą one tzw. ideału wy-
chowawcy. Poza priorytetową dyrektywą, iż mają być oni naśladowcami i prorokami 
samego Chrystusa, zaznacza jako istotne dlań potrzebę stałego wzrastania Ewange-
lię, tj. w: wiarę w Boga Stwórcę, podziw dla świata stworzenia, miłość dla bliźnich 
oraz liczne cnoty, o których uczy Kościół w zastępach wyznawców i męczenników, np. 
w ich pokorze, czystości, opanowaniu, ubóstwie, duchu ofiary, heroizmie życia, itp. 
Wspomniane przymioty jako składowe ideału wychowawcy winny wzajemnie uzu-
pełniać się i ze sobą harmonizować, tj. tworzyć spójną moralnie sylwetkę. Nie ma nic 
bardziej szkodliwego i żałosnego, jeśli jego osobowość byłaby niezwarta i niekonse-
kwentna; wtedy taki nauczyciel stanowiłby raczej zgorszenie. Wówczas Święty pyta: 
jak taki ktoś mógłby stanowić wzór i prowadzić wychowanka do jednego celu, którym 
jest rozróżnianie dobra od złego, fałszu od zakłamania, słowem - w oparciu o własne 
świadectwo skutecznie ewangelizować. Aby takie zadanie urzeczywistniać musi on 
posiadać niezbywalne i kategoryczne zobowiązanie do studiowania i zgłębiania Prze-
kaźników Objawienia, zwłaszcza Ewangelii, która jest niezwykłą Księgą Chrystusa. 
Owe świadectwo przynagla wychowawców do służby prawdzie, które udziela w pełni 
oraz w harmonii składowych wzorca formacyjnego. Wzór ten wypływa z klarownej 
jedni wykształcenia oraz świadectwa, którą czerpie ze Źródła Bożego i przekłada na 
swoje zawodowe kompetencje i siłę osobistego oddziaływania. Ten trud formacji ma 
wypływać z codziennego „zapatrzenia się w Chrystusa”, aby tworzyć przenikniętą na-
dzieją i optymizmem syntezę pomiędzy wiarą i kulturą, religią i życiem. Szczególnie 
takiej zaświadczającej postawy domaga się Papież od swoich katechetów, kaznodziei, 
świeckich apostołów. Inaczej będzie to tylko rozpraszanie i szkodzenie wychowan-
kom, zwłaszcza w czasie mocno nadwyrężonej i zagrożonej postmoderną rzeczywi-
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stości oświatowo-wychowawczej. Jeden front i spójne świadectwo jej promotorów: 
poczynając od rodziców - kończąc na spontanicznych oddziaływaniach społecznych 
edukatorów, polityków, ludzi mediów, itp. - mogą czynić zaporę przed złem antype-
dagogiki i chronić młodych od demoralizacji. W tym miejscu odsyła Papież do swojej 
Adhortacji Catechesi tradendae z 1979, która stanowi kapitalny wykład dla eduka-
torów chrześcijańskich, szczególnie katechetów i chrześcijańskich wychowawców, 
którzy winni być dla swoich uczniów żywymi świadkami Ewangelii (10). 

Pozostaje jeden istotny temat papieskiej pedagogii: jest nim postawa misyjno-
ści pośród wychowawców oraz związanej z nią postawy dialogu, tj. ewangelicznej 
otwartości z każdym uczestnikiem w procesie wychowawczym, np. w szkole. Święty 
pragnie, aby taki dialog mógł zaistnieć na płaszczyźnie głównych środowisk-pod-
miotów wychowania, gdyż dzięki niemu można potęgować cały proces edukacji a w 
nim - uwiarygodniać oraz usprawniać oddziaływanie każdego z osobna. Chociażby 
na przykładzie nauczycieli szkól katolickich i katechetów, winien każdy posiadać: 
z jednej strony - odpowiednie przygotowanie teologiczne, które pozwoli na kom-
petentny przekaz prawd wiary; z drugiej - znajomość nauk o człowieku, którą oka-
zują się niezbędne do właściwego przekazu treści wiary. U podstaw tego procesu 
musi wystąpić element wiarygodności, co dziś zwykło określać się świadectwem. 
Wszystkich występujących w tym procesie dialogu wychowawców, tj. rodziców, na-
uczycieli oraz wspierających ich ogniw, musi znamionować zaświadczanie o tym, co 
wychowankom przekazują. Nic bardziej szkodliwego, kiedy nie byłoby pomiędzy 
nimi harmonii współpracy i postawy wiarygodnego przekazu swojej nauki. Jakie-
kolwiek dyslokacje w procesie wychowankowie od razu odczytają; jeśli zabraknie w 
nim prawdy i świadectwa, to cała formacja na niewiele się zda. Szczególnie obowią-
zuje głoszona przez Kościół zasada „wierności Bogu człowiekowi zarazem”. Tylko 
dzięki jej zastosowaniu można stawać się w dzisiejszym czasie „wielkiego zamętu 
poglądów i chaosu praktyk pedagogicznych” destrukcyjnym krzewicielem wiedzy i 
niewiary. Jest dziś wiele ludzi i środowisk kreujących się na wychowawców, ale mało 
takich, którzy są rzeczywiście w swoim przekazie prawdziwymi świadkami (11). 

Reasumując - problematyka edukacji i wychowania zajmowała w depozycie na-
uczania Świętego istotne miejsce. Cechowała ją przejrzystość i zdecydowanie w 
sformułowaniach odnośnie jej ważkości i zasad w tym procesie obowiązujących. 
Wiedział Papież, zarówno na podstawie Przekaźników Objawienia, jak i z własnego 
doświadczenia, o niezbędności i niepodważalności prawd i zasad edukacyjno-wy-
chowawczych. Uważał święty, że zgubnymi okazują się dla młodych oraz przyszło-
ści społeczeństw tendencje, które lansują wolnościowe, seks-edukacyjne trendy, 
kiedy w swej agresywnej ekspansji nonszalanckich teorii i praktyk czynią wielkie 
spustoszenia moralne i duchowe. Dlatego dziś kieruje Papież wiele ważnych pytań 
odnośnie zdrowych i nienaruszalnych podstaw oraz ideałów wychowania, gdzie 
kwintesencją etosu nauczyciela i wychowawstwa w ogóle był apel do Rodaków, aby: 
pozostawali dla młodych przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńca-
mi w ich młodzieńczej walce; wspólnie ukazywali i budowali fundamenty pod ich 
przyszłe życie. Apel ów cechuje apostolsko-misyjny profil tej misji, gdzie najbardziej 
pewnym i wiarygodnym gwarantem dla wychowawców chrześcijańskich pozostaje 
sam Chrystus-Nauczyciel i Wychowawca (12).
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II. Chrystus Lekarz oraz Uzdrowiciel ludzkiego ciała i ducha wzorem dla 
służby zdrowia 

Zagadnienia wstępne. 
Do powszechnie stosowanego terminu „służba zdrowia” należą lekarze, farma-

ceuci, pielęgniarki i położne, ale także wspomagający kapelani, pracownicy admini-
stracji i wolantariat. Pojęcie to stosuje się też do szeroko rozumianej ochrony zdro-
wia, która stwarza warunki do opieki i umacniania psychiczno - fizycznej kondycji 
człowieka, stosowania odpowiedniej polityki, profilaktyki wczesnego wykrywania 
chorób, niekonwencjonalnego leczenia, rehabilitacji oraz opieki nad ludźmi chory-
mi, starymi i niepełnosprawnymi. Zawody takie rozważa się jako szczególne, który-
mi interesuje się Kościół i troszczy o przysługujący im status teologiczny, deonto-
logię i etykę. Dlatego na ludziach służby zdrowia spoczywa obowiązek wyjątkowej 
troski humanitarnej oraz posługi społecznej, bowiem zakorzeniona - z głębokim 
uzasadnieniem teologicznym - w powołaniu chrześcijańskim opieka nad zdrowiem 
i ludzkim życiem sięga samego Źródła, którym jest Bóg Stwórca zatroskany o los 
każdego człowieka, obdarowujący go różnymi i niepowtarzalnymi darami oraz ta-
lentami. Szczególnie świadomość takiej misji wzrosła w ostatnich czasach, kiedy 
ów termin chorych i cierpiących odnosi się do ubogich i uciśnionych, jaki obejmuje 
Miłosierdzie Boże niesione za ich współudziałem. W tym miejscu wkraczamy mimo-
wolnie w trzy chrześcijańskie wymiary powołania służby zdrowia wobec potrzebu-
jących - ich ciała, psychiki i duszy (13).

1.Teologiczne-ewangeliczne przesłania służby zdrowia. 
Jak już wspomnieliśmy - służby te w rozumieniu chrześcijańskim partycypują w 

samej misji Chrystusa-Lekarza i Uzdrowiciela; bowiem to On stwarza ewangeliczny 
wzór dla wszystkich, którzy służą chorym. W Ewangelii widać w całej rozciągłości 
postawę Zbawiciela, nie tylko usługiwał ludziom w różnych chorobach poprzez ule-
czanie, uzdrawianie, pocieszanie, a nawet wskrzeszanie, lecz nade wszystko troszczył 
się o ich siłę duchową, przywracanie wiary, żywej postawy miłości wobec bliźnich, 
heroicznej ofiarności. Chrystus podkreśla ową misję m.in. w: Kazaniu na Górze, 
przypowieściach o „Bożym miłosierdziu”, zadaniach lekarzy na miarę najszlachet-
niejszego miana powołania wobec bliźnich, słowem – trudniej służby, odpowiedzial-
nej i ofiarnej służby, która przerasta wszelką ludzką słabość i odrazę do cierpiących, 
ale zarazem pięknej i na wskroś ewangelicznej. Wszystko to ma niejako egzemplifi-
kować, potwierdzać ich miłość poprzez „samarytańskie” dzieła. A takich jest wiele na 
kartach Ewangelii, które ukazują Zbawcę wyjątkowo wrażliwego i oddanego sprawie 
potrzebującym w schorzeniach psycho - fizycznych i duchowych, zwłaszcza w cięż-
kich chorobach zakaźnych, paraliżach, szatańskich zniewoleniach, itd. (14). 

Dla zrozumienia nauczania Świętego dotyczącego powołania służby zdrowia war-
to przypomnieć Jego aksjomaty na temat wartości życia, i nie tylko ludzkiego. Papież 
znany był z jednoznacznie zdecydowanej postawy wobec tej kwestii z kilku racji. 
Po pierwsze - jako niezrównany orędownik wartości życia, które pochodzi od Boga 
i w żadnej mierze nie można jego istnienia w niczym kwestionować. Człowiek jako 
„komponent” świata żywych i pozostający w ścisłej symbiozie z resztą żywego stwo-
rzenia tworzy nieodzowne środowisko własnego bytowania, gdzie w swojej wyjąt-



ARTYKUŁY

51

kowości bytu osobowego, będącego „koroną rzeczywistości ekologicznej”, winien 
służyć całemu porządkowi istot żywych. Od jakości tej ochrony zależy zachowanie 
ładu i wynikającej zeń „kultury życia”. Na tej ontologiczno-teologicznej platformie 
poszanowania życia możne człowiek - jako główny podmiot sprawczy - budować 
w świecie społecznym i przyrodniczym prawdziwą „cywilizację życia”. Jako „korona 
stworzeń” jest w stanie na szerokim gruncie miłości do siebie i stworzeń rozmnażać 
się oraz czynić sobie ziemię poddaną. Aby urzeczywistniać ów szczytny Boski cel - 
musi poprzez bogactwo biologiczne, psychiczne i duchowe swego bytu pozostawać 
w symbiozie z całym porządkiem stworzenia; wtedy tylko rozwinie własne wartości 
osobowe i religijne (15). Po drugie - sama duchowa aktywność człowieka nie sta-
nowi jeszcze szczytowej formy jego życia, gdyż osiąga własną pełnię w wymiarach 
nadprzyrodzonych tylko wtedy, kiedy staje się pełnym uczestnikiem życia Bożego. 
Chroniąc życie przekracza zatem ramy doczesności, bo wkracza w uświęcająco-
-zbawczą tajemnicę samego Chrystusa i Jego Kościoła. W Nim też niejako objawia się 
i tworzy odnowione oraz przebóstwione życie. Taka prawda o życiu stanowi treść 
papieskiej Ewangelii życia, a jej głoszenie oznacza w praktyce głoszenie samego 
Chrystusa wraz z całym bogactwem owoców dokonanego przez Jego dzieło zbawie-
nia. Ewangelia życia nie neguje tego wszystkiego, co ludzki rozum i doświadczenie 
wskazują na temat wartości życia w porządku stworzenia, ale przejmuje tę rzeczy-
wistość, wywyższa i dopełnia. W tym szczególnym dziele odnowy życia partycypują 
i dokonują swej doniosłej misji jemu służący, tj. służba zdrowia (16). Po trzecie - z 
powyższym tematem przechodzimy do problematyki aksjologicznej praktyki na te-
mat powołania służby zdrowia. 

2. Implikacje aksjologiczne nauki Świętego dotyczące służby zdrowia. 
Z powyżej zaznaczonych prawd wyprowadza Święty podstawową, obowiązującą 

w praktyce, normę moralną: życie człowieka pochodzi od Boga i jest Jego darem, 
obrazem oraz odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest je-
dynym Panem życia, zaś człowiek nie może nim rozporządzać. Co ta prawda prak-
tycznie znaczy: życie jest nienaruszalną wartością od poczęcia - aż po naturalną 
śmierć oraz -domaga się bezwzględnej troski, szczególnie ze strony lekarzy, w trzech 
przypadkach: 1 - bezpośredniego i umyślnego zabójstwa niewinnej istoty ludzkiej; 
2 - bezpośredniego przerwania ciąży, tj. zamierzonego jako cel czy środek; 3 - euta-
nazji, jako moralnie niedopuszczalnej, a to w celu usunięcia wszelkiego cierpienia, 
zarówno w czynie lub zaniedbaniu. Wszystkie te występki są aktami grzesznymi, 
gdyż nauka Świętego jest z nakazu Chrystusa ostateczna i nieomylna. Te trzy przy-
padki stanowią więc wspólny mianownik-podstawę dla oceny wszelkich innych po-
stępków przeciwko życiu w wymiarze jednostkowym, społecznym i cywilizacyjnym. 
Obrońcy życia, m. in. służba zdrowia, winny z nakazu sumienia oraz w imieniu Ko-
ścioła walczyć z przejawami „kultury śmierci” tj. z: aborcją, antykoncepcją, techni-
kami sztucznej reprodukcji, badaniami prenatalnymi, embrionalnymi eksperymen-
tami, dzieciobójstwem, wszelka eutanazją, sterylizacją, prawnym sankcjonowaniem 
takich poczynań, a dziś coraz częściej, z tzw. seks edukacją - już na poziomie dzieci 
najmłodszych. Jak widać - jest coraz więcej śmiertelnych wykroczeń przeciwko ży-
ciu, zdrowiu psychiczno-duchowemu oraz całościowej formacji człowieka, w któ-
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rego obronie ma głównie występować służba zdrowia oraz walnie ją wspierające 
rodziny, świeccy katolicy, edukatorzy i wychowawcy, politycy, ludzie kultury, sztuki, 
mediów, biznesu, itp. (17).

3. Misja służby zdrowia w wykładni Świętego. 
Stajemy bezpośrednio przed papieskim wykładem dotyczącym współczesnych 

wyzwań wobec służby zdrowia. Można je zebrać i sformułować w kilku następu-
jących tezach. Po pierwsze - z odniesienia, jakie stanowi wzór ewangeliczny Chry-
stusa - Lekarza i Uzdrowiciela – traktuje Święty te zawody jako misję. Nieść pomoc, 
pielęgnować, pocieszać, leczyć… są szlachetnymi zobowiązaniami, użyteczną ideą 
powołaniową, którą przyrównuje do kapłaństwa, zaś najbardziej bezpośrednim i 
widocznym w nich przejawem jest - nie rzadko posunięte do heroizmu - przykaza-
nie miłości. Od Boga samego pochodzi leczenie i uzdrowienie całego człowieka jako 
osoby, w którym partycypują dzisiejsi lekarze. Praktyka lekarska jest więc dobro-
wolną i wierną podobieństwu Chrystusa, jest służbą „dobrego Samarytanina”, której 
przewodzi humanitarna wizja choroby i w konsekwencji nawiązywanie głębokiej 
więzi z chorymi, gdzie głównie szanuje się godność osoby. Służba taka to bezwzględ-
na ochrona życia i zdrowia, profilaktyka i leczenie chorób, niesienie uli w cierpie-
niu…, do których zobowiązuje uroczysta przysięga, zwłaszcza religijny nakaz w imię 
Chrystusa. Tej posługi nie można odmówić nikomu: z jakichkolwiek powodów czy 
pobudek; bez względu na rodzaj choroby, nawet z racji zagrożenie zdrowia lekarza 
ze strony pacjenta; z powodu antypatii czy jakichkolwiek subiekcji, które wypływają 
z psychofizycznej kondycji pacjenta lub względów obiektywnych np. brak ubezpie-
czenia, alkoholizm, agresywność, światopogląd, itp. (18). Po drugie - z nieznanych 
wcześniej dla etosu służby zdrowia zagrożeń wymienia Święty materialistyczne, 
przedmiotowe bądź formalistyczne podejście do pacjenta w kategoriach wydajno-
ści lub użyteczności. W ten sposób pozbawiony autonomii i w gruncie rzeczy spro-
wadzony do „przedmiotu” pacjent, pozbawiony podejścia humanistycznego, a tym 
bardziej religijnego, staje się bezwolnym przedmiotem igraszki w rękach lekarzy, 
ich zadufania we własne kompetencje lub zdobycze medycyny. Papież boleje nad 
obecnym kryzysem moralnym personelu medycznego, co jeszcze bardziej problem 
potęguje niewłaściwe używanie wolności ludzkiej oraz zagubienie prawdziwej hie-
rarchii wartości określanej zjawiskiem „kultury śmierci”. Zdaniem Świętego - to me-
dycyna, która ma służyć i bronić dziś życia, nierzadko staje się narzędziem czynów 
wymierzonych życiu /aborcja, eutanazja, inżynieria, sterylizacja/; kosztem różnych 
interesów społeczno-ekonomicznych, politycznych i nacisków prawodawczych, 
zniekształca własne oblicze, zaprzecza sobie i uwłacza ludzkiej godności. Często 
los nienarodzonych, starych i niepełnosprawnych leży w gestii rodzin, prawodaw-
stwa oraz decyzji polityków i werdyktów medyków - co zresztą staje się śmiertelną 
zmorą dla pacjentów w tych krajach, w których owe nadużycia zalegalizowano i są 
oficjalnie dokonywane np. eutanazja, aborcja, in vitro. Życzeniem Świętego jest, aby 
wszelkie zagrożenia takiej cywilizacji , brutalnie lub podstępnie wciskającej się w 
świat służby zdrowia nie winny w niczym umniejszać lub paraliżować wszelkich ini-
cjatyw w przywracaniu przynależnych od wieków lekarzom, prawom i wymiarom 
humanistyczno-religijnego powołania (19). 
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Po trzecie - zwracając się do sumień wierzących i ludzi „dobrej woli” podaje Święty, 
z racji na stan realnych zagrożeń, odwiecznie głoszony i znany „środek zaradczy”, 
a mianowicie: chociaż niegdyś służbę zdrowia reprezentowało wiele osób duchow-
nych, a nawet dziś są nimi misjonarze i siostry zakonne, powołanie to obecnie sta-
nowi domenę ludzi świeckich. Zwraca się do wszystkich, aby zobowiązali się do za-
dość uczynienia światu chorym posługi zgodnej z kanonami etyki chrześcijańskiej, 
w duchu przykazania miłości. Wiadomo, iż będzie ona warunkowana możliwościami 
infrastruktury i osiągnięciami medycyny, ale zawsze u podstaw wszelkich tych dzieł 
stoi nadrzędny nakaz wezwania Boga do służby życiu, godności i wartości człowieka 
jako imago Dei (21).W celu osiągania zdolności i gotowości do pełnienia w tym po-
wołaniu misji humanistyczno-religijnej konieczne jest odpowiednie przygotowanie 
zawodowe i osobowe uformowanir lekarzy, zwłaszcza to chrześcijańskie. Personel 
ów ma nie tylko możliwość zdobywania odpowiedniej formacji, lecz winien być ze 
strony Kościoła stale ewangelizowany. W samej sprawie odniesień lekarza do pacjen-
ta zobowiązuje Papież personel medyczny do podwójnej postawy: 1- zaspokajania 
potrzeb religijnych pacjentów, stawania się niejako ich apostołami. Dlatego trudności 
związane z tą religijną opieką nie powinny ten personel zniechęcać, lecz zachęcać 
do poszukiwania właściwych dróg, które pozwolą przyjść chorym z pomocą i zaspo-
kajać ich potrzeby. Będąc apostołami pośród swoich podopiecznych muszą służyć 
religijną i zarazem fachową pomocą, która wzbogacana wciąż zdobywanymi chary-
zmatami i kompetencjami lekarskimi, wzmoże niewspółmiernie pokłosie ewangeli-
zacyjne. Cnoty wiary przeplatane z rzeczową pomocą medyczną mogą przynosić w 
leczeniu rzeczywiste cuda. Dlatego kładzie Święty w tej misji nacisk na oparcie ich w 
wewnętrznej postawie, którą określa się „duchem służby” - przy czym jednocześnie 
przypomina - iż ma się tu do czynienia nie z anonimowym, numerycznym pacjentem, 
lecz z jego osobą i wewnętrznymi decyzjami. Wówczas lekarz uczestniczy - na wzór 
samego Boga Uzdrowiciela - w przedziwnym procesie komunikacji interpersonalnej, 
która może dokonać niejednego dobra zwyczajnego i nadzwyczajnego, gdyż może 
wówczas zajść w relacji pomiędzy osobą lekarza i pacjenta lecząco-ubogacająca sym-
bioza fachowej pomocy i ducha (22) ; 2 - z powyższego wynika bezpośrednia posta-
wa w postaci nakazu, a mianowicie, konieczność dowartościowania podmiotowości 
pacjenta. Papież wskazuje jednoznacznie na potrzebę współpracy, czynienia z pa-
cjentów współpracowników, a nie przedmiotów. Jeśli pragnie się pomagać bliźnim w 
zdrowieniu to nie można oddzielać tego procesu od spraw duchowych, bowiem czło-
wiek to jedność psychofizyczna i duchowa, którą leczy się w pełni tylko w holistycz-
nym podejściu. Zarówno cały proces badawczo-diagnostyczny, a potem - metody le-
czenia, muszą uwzględniać całość osoby i obejmować wszystkie wymiary człowieka 
oraz jego relacji. Zresztą uwidaczniają ten fakt wszystkie sfery ludzkiego jestestwa 
w całej skali hierarchii wartości wraz z perspektywą osoby i wymagań płynących z 
jej transcendentnej godności. W ten sposób poszanuje się w człowieku „sacrum”, a 
jednocześnie wypełni podstawowy obowiązek miłości bliźniego. Jak dopowie w wie-
kopomny i jakże aktualny na dziś sposób sam Święty: waszym powołaniem jest inaczej 
i pełniej zarazem miłować bliźniego tam wszędzie, gdzie inni już tego nie potrafią. Jest 
to wyjątkowy przekaz i zarazem apel „ na czasy niepewności i niepokoju”, który zna-
mionuje, postępująca w obliczu „kultury śmierci”, dehumanizacja ich powołania. Jest 
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to rozumienie - dobrze znanych z zasad Papieża - służby w duchu chrześcijańskiej 
antropologii i lekarskiej deontologii (23).

Po czwarte - w związku powyższym stajemy bezpośrednio przed problemem 
kształtowania odpowiedniej duchowości służby zdrowia z dwojakiego względu. 
Najpierw - jeśli ten zawód ma uchodzić za „powołaniowy”, jaki z chrześcijańskiej 
istoty posiada i za taki uważają go pacjenci, to musi skutecznie ustrzec się przed 
postępującą - wedle reguł ekonomizmu i zagrożeń „kultury śmierci” - humanizacyj-
ną degradacją. Dlatego za papieskim apelem trzeba bezzwłocznie zaznaczyć, ażeby 
służby te postępowały w duchu wizji, jaką niesie ze sobą chrześcijańska antropo-
logia. Przy wielkim medycznym postępie w dziedzinie sposobów leczenia i wspie-
rających ją technologii, które adekwatnie do swego postępu mogą dziś śmiertelne 
zagrażać /np. w sferze inżynierii genetycznej/, należy równolegle potęgować od-
działywania chrześcijańskiej antropologii i medycznej deontologii. Tylko kształto-
wanie harmonii pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami przyniesie zamierzony 
efekt; stąd wskazana wizja Świętego wydaje się być wyjątkowo kapitalna i aktualna. 
Święty jednoznacznie przypomina, iż oparta na tej antropologii perspektywa zdro-
wia, która respektuje ludzką osobę jako całość, nie zakłada braku chorób, lecz jawi 
się jako dążenie w leczeniu człowieka do zdrowej równowagi na płaszczyźnie fi-
zycznej, psychicznej, duchowej i społecznej Wtenczas będzie można wykorzystywać 
wszelkie dostępne możliwości medycyny urzeczywistniające powołaniowe status 
quo lekarzy i zarazem dobro pacjentów. Do tej jedni należy jeszcze włączyć nieod-
łączną w tym procesie kwestię religijno-moralną, jaka wypływa z podstawowego 
prawa do wolności w ogóle, której warunkiem jest rzetelny stosunek do prawdy. To 
podstawowe prawo do wolności religijnej ujawnia się w wolności sumienia, które 
prawodawstwo państwowe winno zagwarantować. Jest nim obowiązek, aby służby 
zdrowia zapewniały chorym wykonywanie praktyk religijnych, z prawem do kate-
chezy w szpitalach dziecięcych (24). 

Po piąte - z niniejszą kwestią wiąże się nierozerwalnie obowiązek współpra-
cy służby zdrowia z duszpasterstwem Kościoła. Współpraca taka winna posiada 
podwójne oblicze: z jednej strony - móc pełnić adekwatną, nieskrępowaną przez 
kapłanów-duszpasterzy szpitalnych posługę duszpasterską; z drugiej - być dopeł-
niającą lub kontynuowaną przez apostolat pracowników służby zdrowia. Jednym i 
drugim w tej kooperacji przysługują właściwe kompetencje, co nie oznacza, iż moż-
na tę posługę zawęzić tylko do jednych, bądź drugich. Zresztą obowiązki obu stron 
winno regulować prawodawstwo kościelne w duchu komunii kościelnej, która każe 
dostrzec, iż różne zadania służb i stany Ludu Bożego wzajemnie uzupełniają się i 
wzbogacają. W sytuacjach, gdy personel jest niewierzący, należy wówczas przezwy-
ciężać uprzedzenia z racji nadrzędności jego służebnej funkcji, podporządkowania 
się regułom dobra wspólnego, w tym wypadku – pacjentów (25). Z tytułu priorytetu 
dobra wspólnego, jaki stawiany jest ze strony chrześcijańskiej antropologii Święte-
go, wynika obowiązek apostolstwa służby zdrowia i przygotowania doń, gdyż to pod-
stawowe zobowiązanie w dzisiejszych czasach będzie wymagało heroizmu, zwłasz-
cza w przypadku ochrony ludzkiego życia, m.in.: nienarodzonych, osób starych lub 
niepełnosprawnych. Dlatego występuje Papież z apelem-przesłaniem samego Chry-
stusa, z jakiego wypływają szczytne zadania nowej ewangelizacji, w której muszą 
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uczestniczyć te służby w obliczu napierających zewsząd i często zorganizowanych 
ataków „kultury śmierci”. Stajemy więc przed szeroko przemyślaną i zakrojoną ak-
cją formacyjno-ewangelizacyjną ze strony całego Kościoła, w celu której powołał 
Święty nadzorującą to przedsięwzięcie Komisję ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 
a później nadał jej rangę Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Wezwał 
tym samym do tworzenia dla tego dzieła na całej strukturze Kościoła Powszechnego 
odpowiedników na szczeblach krajowych, diecezjalnych i dekanalno-parafialnych. 
To zorganizowane apostolstwo w ramach ogólno kościelnej ewangelizacji stanie się 
skutecznym tylko wtedy, gdy nastąpi wspólne pragnienie dobra oraz podążania do 
celu wszelkich - pozostających „w mocy Ducha Świętego” - jej ogniw-podmiotów. 
Zarówno stale prowadzona formacja medyków w dziedzinie chrześcijańskiej etyki 
i moralności, którą wesprze różnorodnymi kanałami sam Kościół, wraz z zaangażo-
wanymi w dzieło społeczno-państwowymi strukturami… stanowi warunek i zara-
zem wymóg na drodze przezwyciężania powszechnie panującego w tym względzie 
kryzysu, który nosi znamiona „cywilizacji śmierci”. Stajemy w tym miejscu przed 
zorganizowaną ewangelizacyjną akcją Kościoła, której powodzenie leży w interesie 
dobra wspólnego całego przedsięwzięcia (26). Problem praktyki ewangelizacyjnej 
w służbie zdrowia zostanie omówiony w części II.

III. Miłujący Chrystus Sędzią Sprawiedliwym czyli o wymiarze sprawiedliwości
Kwestie wstępne. 
Na straży sprawiedliwości stoją do niej powołani ludzie z urzędu, tzw. wymiar 

sprawiedliwości. Stanowi ją głównie zasada zobowiązującą do respektowania praw 
innych ludzi w relacjach do osób czyli do oddawania każdemu, co mu się należy. Jest 
nią postawa moralna, która wypływa z racji godności każdego człowieka i jego przy-
należności do społeczności, co jednocześnie wyznacza zakres powinności osoby wo-
bec innych ludzi i całej wspólnoty. Ponieważ w świecie współczesnym spotęgowało 
się pragnienie i poczucie sprawiedliwości, jak również jej pozycja jako naczelna, 
społeczno-moralna zasada i norma, stąd jedynym ratunkiem - przed będącymi w 
kryzysie głównymi dziedzinami życia, kultury, ekonomii, polityki, itp. - jest nadzieja, 
iż rzetelne określenie tego, co do każdego przynależy, tj. każdemu człowiekowi i jego 
wspólnotom, wymaga koniecznego jej respektowania w codziennej praktyce życia 
społecznego. Sprawiedliwość jest zatem główną, społeczno-moralną ideą Kościoła 
nakazującą, aby w myśl głównego przykazania miłości przeciwstawiać się egoistycz-
nemu wyrachowaniu, bowiem jej wypełnianie stanowi troskę o integralny rozwój 
człowieka i społeczności czyli o dobro wspólne. Podążając za społeczną doktryną 
Kościoła - nakaz ten wypływa z relacji człowieka wobec Boga, Który jako Źródło i 
Promotor przywraca człowiekowi moralną odnowę, jaka uwalnia go od destrukcji 
grzechowej niesprawiedliwości. Zatem nazywany sprawiedliwym będzie ten, kto 
spełnia ów religijno-moralny nakaz. Stanie on wówczas także na służbie szeroko uj-
mowanej, teologalnej miłości, która udzielana przez samego Boga będzie nieustannie 
go doskonaliła dzięki współpracy z Nim. Tylko tak rozumiana sprawiedliwość może 
rzeczywiście wprowadzać w obieg społeczny ozdrowieńczy ład, rozwijać pokój spo-
łeczny poprzez respektowanie praw osobowych, gdyż sprowadzona do cnoty czło-
wieka ubogaci i zarazem wzmocni społeczną harmonię. Zatem realnie przejawiająca 
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się w swych specyficznych i znanych z literatury oraz praktykach sprawiedliwość /
wymienna, rozdzielcza, prawna i społeczna/ będzie oznaczać stałą dyspozycję do 
świadomego i bezstronnego oddawania każdemu wszystkiego tego, co mu się nale-
ży, tj. poszanowanie życia i rzeczy bliźnich poprzez sprawiedliwy podział dóbr, za-
równo materialnych i duchowych, w duchu lojalności i szczerości. Dlatego papieski 
wykład doskonali niepomiernie miłość, zwłaszcza idea Bożego miłosierdzia, która 
jest kolejnym etapem rozwoju myśli chrześcijańskiej, jaką zapoczątkowała sprzed 
około wieku sławetna Rerum novarum Leona XIII. Treści te znacząco zbliżyły Ko-
ściół do nauki Świętego, który obszernie nauczał na temat powołania ludzi wymiaru 
sprawiedliwości, którzy mają urzeczywistniać ideę wedle wzorca Chrystusa - Miłu-
jącego Sędziego Sprawiedliwości (27).

1. Nauka Świętego na temat idei sprawiedliwości. 
Charakterystycznym i jednocześnie syntetycznie wyrażonym credo nauczania 

Świętego jest ukazywanie fundamentalnej relacji pomiędzy sprawiedliwością i mi-
łością miłosierną, którą potwierdza następująco: miłość niejako warunkuje sprawie-
dliwość, a sprawiedliwość ostateczne służy miłości. Ów prymat, pierwszeństwo miłości 
w stosunku do sprawiedliwości (…) ujawnia się właśnie poprzez miłosierdzie. Było to 
do tego stopnia oczywiste dla Psalmistów i Proroków, że sam termin sprawiedliwość 
oznaczał u nich zbawienie dokonane przez Boga i Jego miłosierdzie. Miłosierdzie różni 
się od sprawiedliwości, a jednak jej się nie sprzeciwia (28). Takie sformułowanie uczy 
o zgodnym i dopełniającym się związku, gdzie miłosierdzie jest głębszym źródłem-
-podstawą sprawiedliwości, zwłaszcza w licznym sytuacjach, w których przedmio-
towe dobra rozdzielane słuszną miarą to za mało; wówczas musi wkraczać miłość 
zwana miłosierdziem zdolna ów problem rozwiązać przez przywracanie człowie-
kowi jego godności. Jednocześnie zaznacza Święty, iż takie zastępowanie czy ubo-
gacanie miłością wraz z wypływającym zeń przebaczaniem w niczym nie ujmują 
sprawiedliwości, ponieważ naprawa szkód i zadośćuczynienie są koniecznym wy-
mogiem prawdziwego pojednania (28). 

Do powyższego sformułowania Święty dodaje ostrzeżenie, iż sprawiedliwość 
posiada zakreślone wymogi, których przekroczenie spowoduje zło moralne, uczyni 
gorszącą w społeczeństwie niesprawiedliwość, może tworzyć złowieszczą niezgo-
dę, pustoszyć międzyludzkie relacje. Wszystko to zło, które się współcześnie dzieje 
na świecie wcale nie deprecjonuje samej sprawiedliwości i budowanego na niej po-
rządku, lecz jeszcze mocnej podkreśla jej potrzebę, która mogłaby sięgać do głęb-
szych pokładów ducha ludzkiego, czerpać z Boskiej mocy, zwłaszcza wspinać się w 
górę ku miłości miłosiernej. Dlatego pragnieniem Papieża jest, aby idea sprawiedli-
wości była przez społeczności i rządzących zasilana i ubogacana tą dążnością, która 
czerpie z najgłębszego jej Źródła-Boga (30). 

2. Wizja Świętego dotycząca powołania sędziego.
 Najpierw przedstawia Papież w swoim wykładzie zadania sędziego kościelnego, 

który jako kochający sprawiedliwość i prawa będzie wprowadzał ich poszanowanie 
w swoim orzecznictwie wobec innych, budując w ten sposób ład społeczny, czyniąc 
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realnym obopólną radość i wypełnianie ściśle z nimi związanych obowiązków. W 
tym to świetle należy widzieć ministerium iustitiae, które winno być zawsze wier-
ne i nienaganne, gdzie - co często się zdarza - pojawiająca się skaza, może zanie-
czyszczać i zniesławiać wizerunek sprawiedliwości i ludzi jej posługujących. Sędzia 
to osoba niezależna od wszelkich sądów i sugestii wypływających z racji świato-
poglądowo-politycznych, własnych braków osobowościowych, co sugeruje, iż widzi 
Święty potrzebę solidnej i odpowiedniej formacji, kształtowania niezachwianego, 
opartego na morale wiary etosu zawodowego, „powołaniowego kręgosłupa” (31). 
I dlatego za taki przykład dla całego wymiaru sprawiedliwości winna posłużyć mi-
sja sądownicza Kościoła, która posiada z natury charakter pasterski, tj. ma prowa-
dzić ludzi ku zbawieniu. Poświęcając jej wiele miejsca Święty sugeruje, aby każda 
działalność sędziowska posiadała cechy służby posłanniczej, która otwiera serca i 
umysły jako narzędzie przezwyciężania i rozstrzygania konfliktów. Podaje tu kilka 
cech-wyróżników tejże posługi, która ma wpływać budująco na cały świecki wymiar 
sprawiedliwości. Na wzorze sędziów kościelnych winni być z istoty: niejako „żywą 
sprawiedliwością”; cechować się usposobieniem kapłańskim, dzięki nabyciu grun-
townej wiedzy z nauk teologicznych, społecznych, i oczywiście prawnych; zdobywać 
trwałą dyspozycję panowania nad sobą, bezstronności; posiadać prawdziwą cnotę 
troski o bliźnich; być znakomicie znającym prawo procesowe, dyscyplinę karną, itp.; 
o czym uczy wielowiekowa praktyka prawa kanonicznego, pozostawać we wszel-
kich detalach sługą Boga Sprawiedliwego i Jego Prawa. Z kolei odwołując się do ogól-
nych podstaw prawnych oraz zdobyczy prawa kanonicznego, odnosi się do służby 
w sektorach świeckich powołując się w tym celu do wypracowanej w Kościele i 
sprawdzonej w praktyce procedury, w której mają istotne znaczenie czynności 
przygotowawcze. W związku z tym wszelkie akta sądu od chwili wniesienia pozwu 
i świadectw obrony muszą być źródłem prawdy; nade wszystko powinny nimi być 
„akta sprawy z solidnymi <aktami przygotowawczymi>”. Ileż na tym etapie można 
dopuścić się - motywowanych różnymi względami - nadużyć, nieścisłości, a nawet 
przestępstw… Tylko w nieznacznej części można dowiedzieć się o nich z różnych 
spraw i historii sądowych, zaś ostatnio z medialnych donosów, w których nie bra-
kuje oszustw, krzywoprzysięstw, matactw, kłamstw, nawet zbrodniczych insynuacji. 
Kolejny etap jest dla sędziego dość trudny, bowiem musi on zweryfikować - wedle 
obiektywnej prawdy i własnego sumienia - przedkładany zespołowi sędziowskiemu 
osąd, który zaważy na końcowym werdykcie. Dlatego koniecznym jest zbadanie w 
aktach dowodów przytaczanych faktów, a potem przystąpienie do krytycznego osą-
du każdego z tych dowodów, porównując je z innymi. Zdaniem Świętego - w całym 
procesie powinna w postępowaniu sędziego pełnić nadrzędną rolę wierność prawu, 
zarówno Bożemu oraz temu pozytywnemu, zasadniczemu i proceduralnemu. W tym 
względzie musi on wiernie utożsamiać się z nim, stale w tym względzie doskonalić 
się oraz pogłębiać prawno-moralne i duchowe kwalifikacje, gdzie priorytetowymi 
pozostaną: mądrość w rozumieniu prawa, umiejętna interpretacja, gorliwość bro-
nienia, roztropność tłumaczenia go we właściwym duchu oraz uczciwość ludzka i 
chrześcijańska w stosowaniu przepisów (32).
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3. Sędzia heroldem Bożej Sprawiedliwości. 
Jeszcze ogólna refleksja i zarazem pragnienie Świętego wobec sprawiedliwości, 

a mianowicie, ma ona obejmować wszelkie obszary ludzkiego życia i aktywności, 
szczególnie ludzkich relacji. Sprawa dotyczy sprawiedliwości rozdzielczej, której 
zdrowe funkcjonowanie winno takich relacji bronić i rozwijać je wszędzie tam, gdzie 
wszyscy członkowie społeczności mają we wspólnie wypracowanych dobrach par-
tycypować. To nie tylko troska o zaspokajanie podstawowych potrzeb, lecz niwelo-
wanie różnic w statusie ekonomicznym obywateli. Zatem ważną będzie troska o naj-
uboższych w celu wyrywania ich z ograniczeń biedy oraz włączania w krwioobieg 
odpowiedzialności za wspólne wytwarzanie dóbr po to, by czynić pokrzywdzonych 
podmiotami dobra wspólnego, a tym samym budzić w nich osobową godność. Do-
daje przy tym lapidarnie - ażeby działać w duchu sprawiedliwości, nie wystarczy 
„działać przeciw”, w imię twardych reguł ekonomii, lecz nade wszystko „działać dla i 
z innymi”, tj. dla każdego i z każdym. Dlatego takiego dobra oraz źródła międzynaro-
dowej sprawiedliwości i podstawy pokoju bronił Święty niestrudzenie w Orędziach 
na Światowy Dzień Pokoju. Wskazując na bezpośredni związek sprawiedliwości i 
pokoju stwierdzał, że brak tych wartości rodzi dziś w świecie wiele zła w postaci 
dysproporcji w posiadaniu dóbr, jest przyczyną głodu, ubóstwa, wojen i wszelkiej 
przemocy. Gwarantem i owocem pokonywania tych nieszczęść w świecie byłyby 
bez wątpienia m.in. pełne poszanowanie praw i obowiązków oraz równy podział 
wszelkich materialnych, kulturowych i duchowych dóbr. Zresztą o tak rozumiany 
porządek sprawiedliwości, dopełniany wciąż miłością miłosierną, walczył Święty w 
nauczaniu już od początku swego Pontyfikatu (33).

B. Ewangelizacja charakteryzowanych powołań 
1. Ewangelizacja służb oświatowo-wychowawczych
Zagadnienia wstępne. Kościół, który jest oparty na posłannictwie Słowa, wpatrzo-

ny w Chrystusa- Nauczyciela, Kapłana i Pasterza oraz urzeczywistniający od swego 
zarania funkcje eklezjogenezy, tj. w Słowie, Kulcie i Wspólnocie Miłości wypełnia 
też - z racji zachowania swej kerygmatycznej tożsamości i troski o każdego człowie-
ka - własną funkcję oświatowo-wychowawczą zwaną nauczycielską lub prorocką. 
W celu zdynamizowania swej ewangelizacyjnej misji wyrażającej się w adekwat-
nych oraz odpowiadających nowym warunkom społeczno-kulturowym, metodach 
i środkach, musi zrewidować szczególnie swą nauczycielską działalność wobec tych 
oświatowo-wychowawczych zawodów. Szczególnie dzisiaj narosło wobec tych po-
wołań wiele teoretycznych kontrowersji oraz praktycznych dylematów - co daje się 
łatwo zauważyć oraz wzbudza uzasadniony niepokój, a nawet duże zamieszanie. W 
refleksji nad nauczycielską funkcją Chrystusa, która wraz z funkcją kapłańską i kró-
lewską wyraża istotę i pełnię misji całego Kościoła jako Ludu Bożego realizowaną 
w przepowiadaniu Ewangelii i budowaniu wspólnoty wiary wszędzie tam, gdzie 
wypełnia misję Zbawiciela, należy umiejscowić działalność zbawczą Kościoła skie-
rowaną do nauczycieli i wychowawców wszelkich szczebli szkolnictwa: poczynając 
od podstawowego - na akademickim kończąc. Z pośród licznych misji realizowanych 
przez Słowo wobec służb oświatowych wymienia się m. in.: dorosłych, akademików, 
dzieci, harcerzy, kobiety i mężczyzn, katechezę różnych stopni, niepełnosprawnych, 
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rodziny, sportowców, ludzi starych, turystów i pielgrzymów, wojsko, itd. Obecnie 
skoncentrujemy się na ogólno-ewangelizacyjnych przesłaniach wobec nauczycieli, 
zwłaszcza jego form i metod (34). 

2. Ważniejsze tematy ewangelizacji. 
Pomijając historyczny aspekt kształtowania się duszpasterstwa nauczycieli i całej 

jego organizacyjnej struktury (35), zgodnie z założeniem artykułu skoncentrujemy 
się na wypracowanych oraz realizowanych jego formach i metodach, które można 
bezpośrednio lub pośrednio „wyczytać” z nauki Świętego. W obliczu dzisiejszego 
kryzysu moralnego, który wskazał - chociażby w świetle ostatnich wydarzeń w pol-
skim szkolnictwie /protesty strajkowe, tzw. seks edukacja, itp./- że ewangelizacyj-
ne oddziaływania Kościoła winny koncentrować się na pogłębianiu w tym środo-
wisku postaw moralno-religijnych oraz promowaniu integracyjno-wspólnotowych 
wartości, gdyż cierpi w tym zakresie ewidentny i szkodliwy dla wszystkich kryzys. 
1/ Przede wszystkim - rozwiązanie dokona się poprzez organizację działań ukie-
runkowanych na te środowiskowa poprzez: różnego typu nabożeństwa, spotkania 
rekolekcyjno-formacyjne, pielgrzymki do miejsc świętych; pogłębiające warsztaty 
biblijne m. in. w postaci wykładów, kręgów biblijnych, pedagogizacji i katechez ze 
strony różnych grup apostolskich skierowanych do młodych nauczycieli i ich rodzin. 
Należy taką akcję rozwijać przy obopólnej inicjatywie i inwencji. 2/ Ze względu na 
dużą popularność i nieskrywaną rangę posiadają organizowane dla tych grup też 
parafialno-dekanalne, a nawet w skali diecezjalnej, spotkania liturgiczne w postaci 
rekolekcji i dni skupień, gdzie pierwszoplanową rolę odegra przepowiadane Boże 
Słowo, które zrodzi i pogłębia wiarę, ukształtuje wspólnotę i wzbudzi chęć do apo-
stolatu. 3/ Warto zwrócić uwagą na akcje pielgrzymkowe, które w erze turystyki 
cieszą się sprawdzoną renomą, zwłaszcza te organizowane do znanych sanktuariów 
polskich oraz na świecie. Cieszące się dobrymi efektami ewangelizacyjnymi są orga-
nizowane z początkiem lipca zjazdy nauczycielskie na Jasnej Górze, które rozpoczęły 
się w okresie przedwojennym. Obecny ruch pątniczy można rozwijać w oparciu - w 
dostosowaniu do realiów i potrzeb współczesności - o nowe treści oraz formy du-
chowo-religijne i eklezjalne, które można utrwalać i rozwijać w trwalszych posta-
ciach popielgrzymkowych już na terenie macierzystych parafii, m. in. rekolekcyjno-
-biblijnych, charytatywnych. Z nich rozwiną się pośród grup oświatowców formy 
aktywnego życia sakramentalno-duchowego, zarówno w wymiarze jednostkowym 
bądź wspólnotowym. Udzielają one mocy i wierności w wierze Kościoła, która jest 
stale potrzebna w ich powołaniowej posłudze. Przy okazji zwraca Święty uwagę 
na szczególną rolę katechetów, nauczycieli szkół konfesyjnych różnego szczebla 
itp., którzy winni być w swoich miejscach pracy zarzewiem ewangelizacji (36). 4/ 
Ważnym elementem ewangelizacji nauczycieli typu specjalnego winny stawać się 
obecnie postacie mass medialne: periodyki dedykowane środowisku nauczycieli i 
wychowawców katolickich; portale internetowe poświęcone wychowaniu i środo-
wisku nauczycieli chrześcijańskich; różnego typu materiały szkoleniowo-wycho-
wawcze z wydawnictw katolickich; programy radiowo-telewizyjne nadawane w 
mediach katolickich np. w radiu Maryja i telewizji Trwam. Zresztą stale poszerza się 
baza tego typu ewangelizacyjnych form współczesnego Kościoła, o które zabiegał 
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Święty i sam w nich osobiście uczestniczył. Są to kapitalne sposoby propagowania 
katolickich ideałów edukacyjno-wychowawczych, które muszą obecnie konkurować 
z nasilającymi w Polsce swą aktywność ośrodkami wrogiej chrześcijaństwu propa-
gandy. 5/ Oprócz wspomnianym dróg ewangelizacyjnych, nie można lekceważyć 
kapitalnych sposobności, jakie stwarza rok liturgiczny, zwłaszcza Boże Narodzenie 
i Wielkanoc, gdzie podczas Adwentu i Wielkiego Postu można stworzyć niejedną 
okazję ewangelizacyjno-duchową do pielęgnowania zwyczajów religijnych m. in. 
w postaci jasełek, kolędowania, adoracji, nabożeństw pasyjnych, itp. Wszystko to 
kształtuje warunki dla pielęgnowania tradycyjnej obrzędowości chrześcijańskiej, 
jednocześnie stanowi zaporę dla postępu zeświecczenie życia wierzących, co ma już 
miejsce w wielu krajach Zachodu. Właśnie w tym czasie oraz w ciągu całego roku 
kościelnego, można przeprowadzać z nauczycielami akcje ewangelizacyjne o profilu 
formacyjnym, których program tworzyłyby jej treści i formy religijne, modlitewno-
-kultyczne, integracyjno-wspólnotowe, chrześcijańskiej kultury i oświaty. Można je 
ubogacać dyskusjami i wykładami, odczytami znanych osób, prezentacjami literac-
kimi, programami filmowymi i multimedialnymi, a tym samym znacząco rozwijać 
wiarę i intelekt uczestników. Także dzisiejsze ruchy religijno-kościelne, m. in. kate-
chumenat, oazy…, mogą śmiało zrzeszać i ewangelizować nauczycieli, katechetów, 
rodziców i różnych działaczy oświatowo-kulturalnych. Stosownych i cennych dróg-
-metod oddziaływania oraz ewangelizacyjno- pedagogizacyjnych postaci we wza-
jemnej inwencji i współpracy można znaleźć wiele (37). 

A. Ewangelizacja służby zdrowia 
Kwestie wstępne. Opieka duszpasterska dotyczyłaby całego sektora służby zdro-

wia, tj. lekarzy, pielęgniarek i położnych, personelu zakładów opieki zdrowotnej i 
pomocy społecznej, obsługi administracyjnej oraz kapelanów szpitalnych. Obok 
zwyczajnej posługi duszpasterskiej, która dotyczy ogółu wiernych i dokonuje się 
przez Słowo Boże, Kult i Sakramenty oraz Diakonię Miłości, należy wyodrębnić ro-
dzaje i formy, jakie we współpracy z tymi służbami tworzyć będą działania medy-
ków, które cechowała będzie mądrość i etos moralny, jaki wzbogaci nie tylko ich 
wiedzę i kompetencje, lecz umocni osoby chore i cierpiące oraz stojące w obliczu 
śmierci doświadczeniem człowieczeństwa. Problem ten stawia osobę ludzką i jej 
najbliższych wobec ważkich problemów moralno-religijnych, zwłaszcza wobec gra-
nicznych momentów egzystencji. Służba Kościoła wobec ludzi chorych i niepełno-
sprawnych istniała od Jego zarania, kiedy wypracowano szereg sprawdzonych form 
ewangelizacji oraz stworzono wiele związanych z nimi struktur organizacyjnych i 
postaci personalnych oddziaływania pomocowego, zarówno typu formalnego i nie-
formalnego. Pomijając cały sektor Kościelnej posługi chorym należałoby w obliczu 
wciąż wzrastających potrzeb pomocy, rozrostu chorób cywilizacyjnych, nieznanych 
w dziejach ludzkości kataklizmów, postępu technicznego oraz wiedzy o człowieku 
…, wskazać na inicjatywę Świętego w postaci Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Służ-
by Zdrowia z 1985 przekształconej w 1988 roku w Papieską Radę ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia, która wydała szereg cennych dokumentów dotyczących: formacji i 
pomocy duszpasterskiej /1985 i 1990/, orędzi na Światowe Dni Chorego /1992/, 
Karty Pracowników Służby Zdrowia /1995/, dyrektyw i instrukcji odnośnie tworze-
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nia Krajowych Struktur Duszpasterskich Służby Zdrowia, które znacząco warunko-
wały czynniki społeczno-polityczne poszczególnych krajów. W Polsce zadecydował 
o tym przełom po 1989 roku, gdzie można było swobodnie rozpocząć tworzenie 
papieskich inicjatyw duszpasterskich na terenach szpitali publicznych, kiedy utwo-
rzono wiele kaplic przy różnych obiektach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 
itp. Wtedy też wiele zakonów odzyskało prawo do organizowania i prowadzenia 
szpitali, możliwości wykorzystania wielowiekowych doświadczeń na terenie ho-
spicjów, ochronek, zakładów i szkół specjalnych dla niepełnosprawnych. Trudno 
w skrócie ogarnąć różnorodność powstałych przedsięwzięć w tym zakresie, które 
Kościół poprzez zakony, struktury diecezjalno-dekanalne, apostolat parafialny oraz 
samorzutne akcje charytatywne rozpoczął reaktywować, zaś w obliczu nowych wy-
zwań i potrzeb zaczął wspierać wraz z sektorem społeczno-państwowym dotych-
czas działającą służbę zdrowia. W obliczu wieloletnich zaniedbań i współczesnych 
wyzwań jest to inicjatywa bardzo cenna i znacząco wspomagająca niedowład tej 
służby, w której - jak uczył Święty - liczą się nie tylko instancje i środki, lecz nade 
wszystko serce i etos wspomagających ludzi. Stąd impulsem stały się liczne stowa-
rzyszenia i federacje katolickich lekarzy, pielęgniarek i położnych, obrońców życia 
i niepełnosprawnych, konfesyjne koła parlamentarne ochrony rodziny, ludzkiego 
zdrowia i życia od chwili poczęcia - aż po naturalną śmierć. Inicjatyw takich ze stro-
ny Kościoła można byłoby wyliczyć znacznie więcej (38). 

B. Główne tematy ewangelizacji. 
Podobnie jak w przypadku nauczycieli, sprawa ewangelizacji służby zdrowia, 

która posiada znamiona etyczno-religijne, będzie kształtowana na podstawie ele-
mentów eklezjo-genezy, tj. Słowa, Kultu i Sakramentów oraz Diakonii Wspólnoty Mi-
łości. Można jednak wyróżnić w tej posłudze charakterystyczne wyznaczniki, gdzie 
na pierwszy plan wysuwają się organizowane i rozwijane od szeregu lat mające w 
środowiskach medycznych dużą rangę integracyjną, coroczne rekolekcje formacyjne 
na Jasnej Górze przed czwartą niedzielą maja. Ich odpowiednikami są organizowa-
ne w międzyczasie na terenie diecezji rekolekcje i dni skupienia, zarówno w formie 
otwartej lub zamkniętej, które ostatnimi laty ubogacają w dużych miastach sesje 
naukowe i konwersatoria dla studentów medycyny; mają one za zadanie pogłębiać 
formację duchowo-religijną uczestników. Tradycyjnie co roku 18 października, tj. w 
święto patronalne Św. Łukasza Ewangelisty, organizowane są rekolekcje i dni sku-
pienia, które zapoznają uczestników ze społeczno-moralną doktryną Kościoła i dba-
ją o ich moralno-religijną formację oraz etos życia i zdrowia, którymi powinna nie-
przerwanie odznaczać się posługa medyków i ludzi ich wspierających (39). Cenną 
oraz zalecaną przez Świętego stanowi inicjatywa powoływania nowych i rozwijana 
już istniejących środowiskowych i ogólnokrajowych, Katolickich Federacji, Stowa-
rzyszeń Lekarzy, Pielęgniarek oraz Położnych. Szczególnie w obliczu narastającego 
kryzysu i fali aborcyjnej inicjatywa taka winna tworzyć silne lobby obrońców życia 
ludzkiego, ochrony etosu służby zdrowia, zwłaszcza przeciwstawiać się demorali-
zacji „kultury śmierci”, która obejmuje coraz szersze kręgi cywilizacji w krajach Za-
chodu i wkracza do państw oraz ich ośrodków zdrowia. Zresztą zabiegał Papież o 
status prawny i przywileje dla takich Stowarzyszeń, które działałyby nieskrępowa-
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nia wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba. W związku z tym nieopartą staje się stała 
akcja ewangelizacyjna środowiskowych struktur duszpastersko-apostolskich, która 
obejmowałyby odpowiednią formacyjną akcją młode kadry medyków oraz stanowi-
ła konstruktywną alternatywę dla już funkcjonujących w celu: szermowania walki o 
zachowanie podstawowych problemów etycznych w medycynie; stałego kształcenia 
i wspierania sumień kadr medycznych w walce z symptomami degradacyjnymi ich 
osobowości, zwłaszcza w zakresie deontologii lekarskiej, która zawsze i wszędzie 
bez wyjątków broni ludzkiego zdrowia i życia (40). 

Ponadto w ewangelizacji służby zdrowia należy roztoczyć szeroko zorganizowaną 
troskę nad kapelanami szpitali i ośrodków pomocy społecznej. Ich odpowiedzialna 
rola w szpitalach jest szczególnie ważna w walce o humanitarny, zwłaszcza religijny 
wymiar dialogu z cierpiącym człowiekiem. Ów oddolny kontakt duszpasterstwa na 
terenie ośrodków zdrowia winien przynieść korzyści w sferze ludzkiego zdrowia 
i ducha, bezpieczeństwa i zaufania u pacjentów oraz wzajemnej życzliwości i sza-
cunku. Zdaniem Świętego - mogą kapelani w ten sposób stawać się autentycznymi 
heroldami człowieczeństwa i apostołami Bożymi na terenie tych placówek; dlatego 
wymagają odpowiedniej ku temu celowi formacji, rozwijanie predyspozycji, zwłasz-
cza w formie osobistego zaangażowania i świadczenia. Dobrze dzieje się, iż od 1994 
roku organizowane są dla nich na Jasnej Górze coroczne rekolekcje połączone z 
sesjami naukowymi i zajęciami praktycznymi, które wraz z oprawą sakramental-
ną, specjalnymi prezentacjami naukowo-medycznymi i wykładami z doktryny spo-
łeczno-moralnej Kościoła zapoznają zainteresowanych w zakresie ich misji. Wtedy 
rola kapelanów wobec służb medycznych i chorych może się okazać krzepiącą oraz 
wnosić wiele duchowo-religijnego dobra (41). 

Reasumując - obok w/w postaci ewangelizacji - należy podać kilka uzupełnia-
jących uwag. Po pierwsze - jak można wyczytać z lektury dokumentów Świętego - 
ewangelizacja służby zdrowia stanowi bardzo istotny i odpowiedzialny odcinek po-
sługi specjalnej, który przebiega na płaszczyźnie indywidualnej i wspólnotowej. Do 
ważniejszych należą różnego typu dni skupień i rekolekcje, specjalistyczne wykłady 
i konwersatoria, akcje pielgrzymkowe, spotkania środowiskowe z okazji dni cho-
rych, opłatków, patronów, głównie Św. Łukasza, Kosmy i Damiana, itp., podczas któ-
rych można organizować w diecezjach, dekanatach, a nawet parafiach, imponujące 
w bogactwie treści i form o profilu formacyjno-religijnym oraz etyczno-medycznym 
programy; to one rzeczywiście wzbogacą środowiska medyczne oraz wspomagają-
cych je duszpasterzy i wolontariuszy. Po drugie - fundamentalny element, niejako 
„duszę”, winny stanowić organizowane corocznie dla służby zdrowia - i nie tylko na 
Jasnej Górze - dni modlitw i skupień, rekolekcje oraz zwyczajowo organizowane w 
ich miejscach zamieszkania i pracy. Duszpasterstwo sanktuaryjno-pielgrzymkowe 
było i nadal stanowi istotne oraz sprawdzone ogniwo ewangelizacji służby zdrowia, 
którą zalecają dokumenty Świętego oraz sprawdzona praktyka Kościoła w Polsce. 
Takie wydarzenia można wzbogacać nabożeństwami do świętych Patronów życia i 
zdrowia /Jerzego Popiełuszki, Ojca Pio, itp/. Warto wskazać na kapitalną strategię 
ewangelizacyjną Świętego Ojca Pio wypracowaną w Domu Ulgi w Cierpieniu (42). 
Po trzecie - na czas obecnie szerzącej się „kultury śmierci”potrzebne jest podjęcie 
inicjatyw Stolicy Apostolskiej: Poradni Rodzinnych, Ruchów i Federacji pro life, któ-
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re będą zrzeszać zastępy zwolenników i obrońców zdrowia i życia. To one stano-
wią skuteczny i donośny głos w kwestiach obrony życia od poczęcia aż do śmierci, 
mogą wpływać na decyzje polityków oraz rządzących, tworzyć na terenach swojej 
działalności zorganizowany front działań obrony rodziny, nienarodzonych i zdro-
wego trybu życia. Do tej akcji należy też dołączyć medialną aktywność w postaci 
tradycyjnych bibliotek, internetowych świetlic i katolickich wydawnictw, nawet na 
terenach dekanatów i parafii wielkich miast, i nie tylko. Mogą to być kapitalne formy 
promujące idee „cywilizacji życia i miłości”. Po czwarte - cały front zrzeszeniowo-
-wspólnotowy stanowi dzisiaj podstawę skuteczności działań na rzecz ludzkiego 
życia i ochrony zdrowia ludzkiego. Przyczyniają się do tego nurtu: grupowe, tzn. 
eklezjalne postacie ewangelizacji, na których siatce można tworzyć i rozwijać akcje 
pro life. Te grupy, zarówno formalne i nieformalne, działają już w Polsce od kilku-
dziesięciu lat, dla których inicjatorem i pasterzem był w Archidiecezji Krakowskiej 
sam Karol Wojtyła. Chodzi tutaj o Ruch Oazowy „Światło Życie”, Neokatechumenat, 
Ruchy charyzmatyczne wraz z apostolatem rodzin oraz klarujący się z nich o profilu 
humanitarno - ewangelizacyjnym Ruch hospicyjny, który wzniósł wiele cennego do 
ochrony życia i służby zdrowia. Po piąte - wskazane ozdrowieńcze Ruchy Kościoła 
w Polsce mają obecnie ważną rolę do odegrania. Dla przykładu - Ruch hospicyjny 
może: służyć moralnej odnowie w zakresie ubogacania relacji ludzkich wartościa-
mi ewangelicznymi i humanitarnymi; kształtować etos służby zdrowia; propagować 
wzorce opieki rodzinnej w szpitalach; solidaryzować lekarzy z rodzinami pacjentów. 
Jest w stanie rodzić w świecie lecznictwa wiele dobra ewangelicznego, znacząco do-
pełniać duszpasterskie wpływy w sektorach służb pomocowych, itp. Tego domaga 
się w całej rozciągłości współczesność pluralistycznego świata, który cierpi huma-
nizacyjny kryzys wobec ochrony życia wraz z deontologią zawodów medycznych. 
Adekwatna odpowiedź Kościoła na wezwania Świętego może przyczyniać się do 
ożywiania struktur parafialnych, odczytywać na nowo rolę świeckich w apostolacie, 
zwłaszcza na polu charytatywnym, do którego przynależy misja i wspieranie służb 
zdrowia. Może znacząco uzdrawiać ducha miłości i dobra wspólnego w całej misji 
posługiwania Ludu Bożego (43). 

C. Ewangelizacja wymiaru sprawiedliwości 
Zagadnienia wstępne. Niewiele istnieje opracowań dotyczących ewangelizacji 

ludzi wymiaru sprawiedliwości, którzy kochają i stosują wobec bliźnich sprawie-
dliwość, bowiem podejmują wywodzące się ze Źródła Bożej Sprawiedliwości powo-
łanie. Ponieważ każdy człowiek żyje w społecznościach, w których należy zachowy-
wać ład prawny, tj. posiadać prawa i zobowiązania do korzystania ze swoich podsta-
wowych uprawnień oraz być w sposób odpowiedzialny i etycznie usprawiedliwiony 
zobowiązanym do ich przestrzegania, tj. czynić to, czego chciałoby się, aby inni czy-
nili wobec nas. Zresztą w zdrowej społeczności i przestrzegającym porządek spra-
wiedliwości państwie prawa, każdy obywatel wnosi swój własny wkład tylko wtedy, 
gdy tego porządku przestrzega; należy upatrywać w tej regule tzw. ministerium iu-
stitiae, które stoi na jego straży. O czym uczy Święty - jest to szlachetna i wzniosła 
misja-godność wypływająca z samego Źródła-Światłości, najszczytniejszego gruntu 
wszelkiej ziemskiej sprawiedliwości tj. samego Boga. Domaga się ona zawsze wier-
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nej i nienagannej postawy sędziów, aby byli zawsze ludźmi nienagannymi. Ogólnie - 
ma to wyrażać się w poszanowaniu norm proceduralnych w zgodzie z prawami oso-
by ludzkiej. Jak podkreśla Święty - naczelnym wymogiem sprawiedliwości sędziego 
jest szanowanie drugich w taki sposób, aby odczuwali nie tylko sprawiedliwość, lecz 
ożywiającą miłość, która wypływa z jego orzeczeń i postawy życia (44).

D. Przewodnie tematy ewangelizacji. 
W wypracowanej i sprawdzonej procedurze prawnej bardzo istotne znacze-

nie mają czynności przygotowawcze, gdzie akty sądowe: poczynając od pozwu 
- aż po wyrok, winny opierać się na prawdzie. Tam też sędzia jest bezwzględnie 
zobowiązany do wierności prawu Bożemu i naturalnemu oraz pozytywnemu, za-
równo zasadniczemu i proceduralnemu. Święty podkreśla tutaj wierność sędziego 
w stosunku do prawa, która prowadzi go do utożsamiania się z prawem, niejako 
„samym prawem mówiącym”. Zobowiązuje to sędziego do nieustannego zdobywa-
nia kwalifikacji, zwłaszcza do moralnego ćwiczenia się w cnotach: mądrości w rozu-
mieniu prawa, umiejętności jego wyjaśniania we właściwym duchu, gorliwym bro-
nieniu, a nade wszystko - chrześcijańskiej uczciwości i wrażliwości. Dlatego pośród 
form ewangelizacyjnych tej kategorii, które są zbieżne z tymi u nauczycieli i lekarzy 
- naczelne miejsce zajmą corocznie organizowane rekolekcje i dni skupień, połączo-
ne z odpowiednimi wykładami i konwersatoriami z zakresu etyki chrześcijańskiej, 
w których podkreśli się godność ludzkiej osoby, jej prawo do sprawiedliwego osądu 
oraz obrony. Wszystko to dobro mają oni czerpać ze Źródła Bożej Sprawiedliwości, 
słowem - z wymiaru sakralnego prawdy, ukazywania misji sprawiedliwości, w której 
z całym majestatem współuczestniczą. 

Wielką rangę w tej ewangelizacji winny posiadać specjalne katechezy z udziałem 
kanonistów i sędziów katolickich prowadzone w ramach krajowych lub diecezjalnych 
struktur. Najlepiej będzie, gdy wesprą je chrześcijańskie stowarzyszenia i organizacje 
prawników oraz kanonistów czynnych i seniorów, które będą stale zapoznawać to 
środowisko z Przekaźnikami Objawienia oraz - społeczno-moralną doktryną i prak-
tyką Kościoła, nawet z katolicką eschatologią, tj. wizją Sądu Ostatecznego. Takie spo-
tkania winny ubogacać specjalnie profilowane liturgie oraz nabożeństwa kierowane 
na formowanie zdrowych osobowości i sumień uczestników. Tam to akcentując wol-
ność sumienia i godność osoby ludzkiej, etyka chrześcijańska będzie podkreślać słu-
żebność misji sędziego, która nie podlega prądom i modom , lecz decyduje o tym co 
dobre, a co złe. Wszystko to ma być spolegliwe normom Boga wyrażanym w prawie 
naturalnym i objawionym, tj. zgodnych z deontologią zawodową. Dlatego, aby wzmóc 
pośród tej grupy oddziaływania ewangelizacyjne, należy kształtować i rozwijać jej 
postacie indywidualne i wspólnotowe w posłudze zwyczajnej poprzez Słowo, Kult i 
Diakonię Miłości oraz- specjalnej, do jakiej trzeba zaliczyć: dni patronalne, modlitw i 
skupień, rekolekcje otwarte i zamknięte, konwersatoria i szkolenia wraz z prezento-
wanymi projekcjami filmowymi i ściśle prawniczymi wykładami oraz z ich z etyczno-
-teologicznymi przesłaniami lub implikacjami, pielgrzymki do sanktuariów, spotka-
nia z okazji opłatka czy „święconki”, itp. Na co wskazuje Święty - oprócz charakteru 
religijno-formacyjnego, winny takie spotkania, niezależnie gdzie się one odbywają, 
posiadać znaczenie integracyjne, budować wspólnoty, które pielęgnują i wzmacniają 
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w ich środowisku pozytywne wartości, postawy oraz wzorce zawodowe. Nie może 
wtedy zabraknąć ducha pokory, służby i miłości wobec siebie i innych, które wzmoc-
nią wiarygodność i siłę apostolską sędziów. Dziś w sytuacji kryzysu wartości oraz 
zadufania w sobie i własnej profesji, należy szczególnie zaświadczać swoim życiem i 
postawą zawodową. Zdaje się, iż ewangelizacja ta winna pójść zdecydowanie w: kie-
runku tworzenia chrześcijańskich lobby-wspólnot oraz ich grupowych form oddzia-
ływania; następnie - postępujących za tym oddziaływań formacyjno-modlitewnych 
typu ad intra i ad extra; specjalnych katechez i nauk z zakresu wspaniałej, ale jakże 
mało upowszechnianej społeczno-moralnej wykładni Kościoła oraz chrześcijańskiej 
doktryny eschatologicznej jako najlepszego wzorca Bożego Sądu i Sprawiedliwości 
nad ludźmi i światem; zwłaszcza spuścizny samego Świętego, którą rozpropagują 
dzieła zwyczajne i nadzwyczajne na strukturalno-funkcjonalnej płaszczyźnie ewan-
gelizacyjnej: poczynając od szczebla parafialno-dekanalnego - poprzez krajowe in-
stancje Kościoła w Polsce - kończąc na powszechnych (45). 

Streszczenie:
Kapitalnym i zadziwiająco aktualnym jest przesłanie Świętego dotyczące istot-

nych dla ludzkiego życia i aktywności zawodów określanych - z racji na ich niezby-
walną i wyjątkową rangę - „powołaniowymi”. Takimi bez wątpienia są: kształtujące 
do pełni dojrzałości i wolności człowieka profesje oświatowo-wychowawcze; bez-
względnie chroniąca oraz ratująca ludzkie życie i zdrowie służba zdrowia; wymiar 
sprawiedliwości bezstronnie i zdecydowanie wprowadzający ład w ludzkie relacje 
oraz w funkcjonowanie społeczności. Wykład charakteryzowanych powołań ugrun-
towuje Papież w Przekaźnikach Objawienia odwołując się bezpośrednio do samego 
Chrystusa, który stanowi dlań najgłębsze Źródło i Podstawę. I tak: dla oświatowców 
i wychowawców jest On Prorokiem - nieprześcignionym wzorem Nauczyciela i Wy-
chowawcy, który kształtuje najpełniej osobowe władze człowieka; dla służby zdro-
wia to Boski Lekarz i Uzdrowiciel jako najlepszy wzór dla ochrony nie tylko soma-
tycznych i psychicznych, lecz przede wszystkim duchowych sfer człowieka; dla wy-
miaru sprawiedliwości jest najdoskonalszym wzorcem Miłującego Sprawiedliwość 
Pasterza. Co najważniejsze - wszystkie te wzorowane na Chrystusie - Proroku, Ka-
płanie i Królu przenika chrześcijańska aksjologia i teleologia; dlatego nie można ich 
ograniczyć tylko do ziemskiej egzystencji i doczesnej pomyślności człowieka, bo-
wiem sięgają wymiaru eschatologicznego, tzn. dotyczą ludzkiego uświęcenia jako 
warunku wiecznego zbawienia. Jak podkreślał Święty - zarówno jakość kształto-
wanego przez wychowanie człowieka, ochrona jego zdrowia i życia z nastawieniem 
na cel ostateczny, sprawowanie misji sprawiedliwości z ufnością w dostąpienie Mi-
łosierdzia Bożego na Sądzie Ostatecznym … oto niewyobrażalna perspektywa jaką 
nadaje tym profesjom chrześcijaństwo. Jak dopowie Papież - nie sposób pominąć 
kluczowego faktu, że ich drastyczne dylematy i porażki, których jesteśmy obecnie 
świadkami, posiadają swoje przyczyny w zamierzonym wykluczaniu Boga z ich ide-
owo-praktycznych podstaw i działalności. Powołania te „wołają z Bożych głębin” o 
nieustające dopełnianie ich treściami wiary nadprzyrodzonej oraz - o stałe wiązanie 
z odpowiednią ludzką formacją w duchu chrześcijańskiej pokory i miłości. Słowem - 
członkowie tych profesji muszą traktować je jako powołaniową służbę bliźnim; 
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w przeciwnym wypadku będą one w dzisiejszej tkance demokracji obywatelskiej 
w sobie zadufanymi i niewydolnymi /Część A/.

Jako propozycje Świętego - zostały w Części B rozważań zaprezentowane waż-
niejsze - wobec analizowanych profesji - zabiegi ewangelizacyjne. Można zognisko-
wać je wokół dwóch płaszczyzn oddziaływania: pierwszej - najbardziej podstawo-
wej i aktualnej misji Kościoła zwanej zwyczajną - wyrażającej się w posłudze Słowa, 
Kultu i Sakramentów oraz Wspólnoty Miłości; drugiej - w stosownych służbach nad-
zwyczajnych zwanych specjalnymi duszpasterstwa i apostolatu. Jak całe zwyczajne 
posłannictwo Kościoła kierowane jest do wszystkich wierzących, którzy pozostają 
w jakimś sensie i stopniu w „stanie człowieka grzeszącego” wobec Boga i bliźniego, 
a zarazem pozostają podmiotami i przedmiotami tej misji, podobnie w ewangeliza-
cji nadzwyczajnej należy odnieść się w sposób wyjątkowy do charakteryzowanych 
powołań, które jej potrzebują. Jak wskazaliśmy - pośród form i metod ewangeliza-
cyjnych zwracają dziś uwagę ukierunkowane na formację wewnętrzną członków 
tych profesji, które dotyczą trzech Podstaw: Chrystusa - Proroka, Kapłana i Pasterza 
jako Źródła katechizacyjnej, liturgiczno-sakramentalnej i apostolsko-charytatyw-
nej posługi Kościoła. Misje te mają ugruntowywać i uwiarygodniać ich powołanie 
w postawie miłości wobec bliźnich: uczniów i wychowanków, pacjentów oraz pe-
tentów. To Chrystus ma być dlań Nauczycielem i Wychowawcą, Uzdrowicielem cia-
ła i ducha oraz Miłującym Sędzią Sprawiedliwości. Obok sektora katechizacyjnego, 
szczególnie pożytecznymi w dzisiejszej rzeczywistości kryzysowej winny stawać 
się integracyjno-wspólnotowe postacie ewangelizacji, których fundamentem jest 
przyjaźń i dialog, zwłaszcza na terenie istniejących lub powstających katolickich 
federacji, stowarzyszeń, rad, związków, bractw... typu formalnego i nieformalnego. 
W obliczu naporu dehumanizacyjnych i antychrześcijańskich tendencji, kreowanych 
interesami własnych grup, zwykłym ekonomizmem lub wyrachowanym egoizmem, 
takie wspólnoty posługując się głównie metodą oddziaływania przez osobowe 
świadectwo i przykład, mogą prowadzić apostolat zorganizowany i spontanicz-
ny wyrażający się w postawach wiary, nadziei i miłości wobec jednostek, rodzin, 
członków swoich profesji i ludzi szerszych środowisk społecznych. Świadectwo 
miłości w postaci zorganizowanych struktur i nieformalnych wspólnot pozostaje 
zatem główną formą ich grupowej ewangelizacji, bowiem tylko takie są w stanie 
najskuteczniej przeciwstawiać się nieludzkim i antyreligijnym zagrożeniom „cywi-
lizacji śmierci”. Wszędzie tam winna towarzyszyć Boża Łaska, głęboka świadomość 
ich chrześcijańskiego powołania, zwłaszcza ewangelizacja w z i poprzez wspólnoty 
jako najskuteczniejsza ochrona przed „ciężkimi grzechami”, które te profesje doty-
kają. Ma to być obrona przed: 1 - profanacją moralno-religijnych wartości edukacji i 
wychowania; 2 - bezbożnym atakowaniem etosu ludzkiego życia, zwłaszcza pośród 
dzieci nienarodzonych, ludzi niepełnosprawnych i starych; 3 - urągającej ludzkiej 
godności, niesprawiedliwości wobec bliźnich, zwłaszcza wobec Miłującego Sprawie-
dliwość Boga /B I-III/.

Na przykładzie analizowanych powołań rysuje się problem w całej gamie zagro-
żeń oraz konieczności podjęcia przez Kościół działań ewangelizacyjnych, zwłaszcza 
poprzez podmioty zbiorowe, stosowne katechizacje, pedagogizacje oraz integra-
cyjno-wspólnotowe zabiegi. Co usilnie ukazał Święty - w nurcie wskazanych form i 
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metod przez Słowo, Kult i Wspólnotę Miłości, należałoby upatrywać ewangelizację 
Kościoła w przyszłości (45). 

Słowa kluczowe: Chrystus: Prorok - Nauczyciel i Wychowawca; Kapłan - Lekarz 
i Uzdrowiciel, Pasterz i Król - Miłujący Sędzia Sprawiedliwości. Ewangelizacja zwy-
czajna przez Słowo, Kult i Wspólnotę Miłości. Ewangelizacja nadzwyczajna - kate-
chezy i pedagogizacje, formacje liturgiczno-modlitewne, integracyjno-wspólnotowe 
formy i metody duszpasterstwa oraz apostolatu.

Summary:
Vocations in the teaching of Pope John Paul II
The Pope’s message regarding the professions relevant to human life and activi-

ties is surprisingly up to date. We will refer to these professions as „vocations” be-
cause of their unique role. These are the following: educational professions that help 
humans in shaping their maturity and freedom; health service that protects and sa-
ves human life; justice system that impartially and firmly introduces order in human 
relations and in the functioning of the community. The Pope supports his lecture on 
vocations by the Sources of Revelation as he refers to Christ himself, who is the de-
epest Source and Foundation. And so: for educators, He is a Prophet - a transcendent 
model of Teacher and Educator who shapes human personality to the fullest; for the 
health service He is the Divine Healer and Doctor, the best protector not only of the 
somatic and mental but, above all, the spiritual; for the justice system He is the most 
perfect example of a Justice-loving Shepherd. Most importantly, all these functions 
modelled on Christ - the Prophet, Priest and King - are imbued with Christian axiolo-
gy and teleology. They cannot be limited only to the earthly existence and temporal 
well-being of man, because they reach eschatological perspective, i.e. they refer to 
human sanctification as a condition for eternal salvation. As the Pope pointed out, 
the quality of education, protection of human health and life with a focus on the ulti-
mate goal, exercising the mission of justice with confidence in obtaining God’s Mercy 
at the Last Judgment... thisis the unbelievable image that Christianity gives to these 
professions. The Pope adds that one cannot ignore the key fact about these profes-
sions: their dilemmas and drastic failures, which we are witnessing today, have their 
causes in the deliberate exclusion of God from their ideological and practical founda-
tions. These vocations „cry from the depths of God” to constantly complement them 
with faith and to continuously bind them to the proper development of man in the 
spirit of Christian humility and love. In short, members of these professions must 
treat their vocations as service to others. Otherwise the vocations will become „self-
-righteous” and inefficient in the current democratic reality /Part A/.

Part B includes someimportant evangelistic activities for the analysed professions 
proposed by the Pope. The activities focus on two areas of influence. First, there is 
the most basic and current mission of the Church, whichis expressed in the mini-
stry of the Word, Worship and the Sacraments and the community of Love. The se-
condencompasses relevant services called special pastoral care and apostolate. The 
whole basic mission of the Church is addressed to all believers who remain, to some 
extent, in a „state of sin” before God and neighbours, and at the same time remain 
subjects and objects of this mission. Similarly, special evangelization addresses, in 
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a unique way, the vocations that need it. As we have indicated, among the forms 
and methods of evangelization related to these professions, the ones that stand out 
are focused primarily on the internal formation of members. They refer to the three 
Foundations: Christ - the Prophet, Priest and Shepherd as the Source of catecheti-
cal, liturgical and sacramental, apostolic and charitable service of the Church. These 
missions are to strengthen and authenticate their vocations in an attitude of love to-
wards others: pupils, patients and petitioners. It is Christ who is to be their Teacher 
and Educator, Healer of spirit and body, and a Justice-loving Judge. In addition to the 
catechization sector, integrative and communal forms of evangelization, based on 
friendship and dialogue, should be particularly useful in the current crisis; especial-
ly in the existing and emerging Catholic federations, associations, councils, unions, 
fraternities... of formal or informal type. Faced with the rise of dehumanization and 
anti-Christian tendencies, created by the interests of certain groups, ordinary eco-
nomism or calculated selfishness, such communities can lead by example through an 
organized and spontaneous apostolate. This apostolate is expressed in attitudes of 
faith, hope and love towards individuals, families, members of their own professions 
and people from other communities. Therefore, the testimony of love in the form of 
organized structures and informal communities remains the main form of the group 
evangelization, because only such activities are able to effectively oppose the inhu-
man and anti-religious threats of „civilization of death”. God’s grace should accompa-
ny the communities everywhere, along with a deep awareness of their Christian cal-
ling, since evangelizationthrough communities is the most effective defence against 
„grave sins” which affect these professions. It is supposed to be a defence against: 
1 - profanation of moral and religious values of education; 2 - ungodly attacking the 
ethos of human life, especially among unborn children, people with disabilities and 
the elderly; 3 - injustice towards others, especially towards the Justice-loving God, 
which abuses human dignity /B I-III/.

On the example of the analysed vocations, there is a whole range of threats and 
the need for the Church to take evangelistic activities, especially by collective enti-
ties, appropriate catechizations and education as well as integrative and communal 
endeavours. As the Pope showed, the future evangelization of the Church should be 
sought in the aforementioned forms: through the Word, Worship and the Commu-
nity of Love.

Keywords: Christ - Teacher and Educator; Priest - Doctor and Healer; Shepherd 
and King - Justice-loving Judge. Basicevangelizationthrough the Word, Worship and 
Community of Love. Specialevangelization- catechesis, pedagogy, liturgical and pray-
er formations, integrative and communal forms and methods of pastoral care and 
apostolate.

Przypisy:
Zob. LM 9 /Jan Paweł II, List do Młodych Parati semper - 1985/; LR 16 /Jan Paweł 

II, List do Rodzin Gratissimam sane - 1994/; PDV 35 /Jan Paweł II, Adhortacja Pasto-
res dabo vobis - 1992/; VC 17 /Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata - 1996/; VS 
21, 73, 86 /Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor -1993/; por. S. Olejnik, Teologia 
moralna życia osobistego, Włocławek 1999.
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Zob. ChL 9, 16 /Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici - 1988/; FC 11 /Jan 
Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio - 1981/; LR 2, 18; PDV 20, 37; VS 2, 17, 109; 
por. A. Derdziuk, Powołanie chrześcijańskie, [w]: Jan Paweł II, Encyklopedia naucza-
nia moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 410-412.

Zob. Jan Paweł II, Audiencja dla nauczycieli szkół średnich, Rzym 3.11.1974, nr 4; 
tenże, Świadkowie Chrystusa w szkole, OR (pol) 1992, nr 10, s. 15 /L,Osservatore Ro-
mano - 1980/; tenże, Jesteście tymi, którzy mają kształtować ludzi wolnych, OR (pol) 
1983, nr 3, s. 27; KDK 16 /Vaticanum II, Konstytucja Gaudium et spes - 1965/.

Zob. Jan Paweł II, Audiencja dla Związku Nauczycieli Szkól Średnich, Rzym 
16.03.1981, nr 3; tenże, Audiencja dla uczestników Zjazdu Nauczycieli, Rzym 7.12.1979, 
nr 3; tenże, Mieć odwagę proroków i ewangeliczną roztropność pasterzy, [w]: Jan Pa-
weł II, Nauczanie papieskie II/1, Red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań 1979, s. 91.

Zob. Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą szkolną, Turyn 13.04.1980, nr 1; tenże, 
Jesteście tymi, którzy mają kształtować ludzi wolnych, OR (pol) 1983, nr 3, s. 27; ten-
że, Do nauczycieli i studentów, OR (pol) 1982, nr 10, s. 29; por. T. Borutka, Zadania 
społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996, s. 247 i n.

Zob. EN 41 / Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi - 1975/; Jan Paweł II, Mieć odwa-
gę proroków i ewangeliczną roztropność pasterzy, s. 91; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 248 i n.

Zob. Jan Paweł II, Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami, Leon 4.III. 1983, nr 
4; tenże, Do nauczycieli i studentów, s. 29; por. J. Nastalski, Nauczyciel. W: Jan Paweł 
II, Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 317.

Zob. Jan Paweł II, Do nauczycieli i wychowawców, s. 29; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 249.
Zob. EN 41; CT 30-31 /Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae - 1979/; tenże, 

Katechizacja sprawą podstawową w posłannictwie Kościoła, 1980, s. 343 i n; tenże, 
Świadkowie Chrystusa w szkole, OR (pol) 1992, nr 10, s. 15; tenże, Posługa nauczy-
ciela religii, OR (pol) 1992, nr 1, s. 11.

 Zob. CT 72, tenże, Audiencje: dla uczestników Zjazdu Nauczycieli, Rzym 7.12. 1979, 
nr 4; tenże, Do nauczycieli, wychowawców i wychowanków, Rzym 25.04.1980, nr 1; 
por. J. Mastalski, dz. cyt., s. 318. 

 Zob. EN 41; CT 30-31; tenże, Świadkowie Chrystusa w szkole, dz. cyt., s. 15; tenże, 
Posługa nauczyciela religii, OR (pol) 1992, nr 1, s. 11; tenże, Spotkanie z duchowień-
stwem Rzymu, Rzym 5.III.1981, nr 4-5.

 Zob. Jan Paweł II, Spotkanie z katechetami, nauczycielami i uczniami, Włocławek 
6.06.1991; tenże, Msza św. dla wychowawców i młodzieży, Łowicz 14.06.1999, nr 3; 
por. J. Mastalski, dz. cyt., s. 319.

 Zob. EV 47 /Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae - 1995/; tenże, Trzy wymiary 
piękna, OR (pol) 1991, nr 5, s. 56.

 Zob. SD 29 /Jan Paweł II, List Salvifici doloris - 1984/; tenże, W służbie zdrowia 
i życia ludzkiego, OR (pol) 1992, nr 7, s. 57-58; tenże, Żeby być przy człowieku cier-
piącym, OR (pol) 1987, nr spec., s.61; tenże, Orędzie na II Światowy Dzień Chorego 
1994, OR (pol) 1994, nr 1, s. 9; warto też prześledzić bardzo wymowne w treści inne 
papieskie Orędzia na Dzień Chorego.

 Zob. Rdz 1,28; DV Wstęp 4 /Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae - 
1987/; EV 42.

 Zob. EV 29-30; por. J. Wróbel, Życie - wartość życia, [w]: Jan Paweł II, Encyklopedia 
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nauczania moralnego, s. 605-606; tenże, Trzy wymiary piękna, s. 56.
 Zob. EN 11 i n; 39-40, 52, 57, 62, 65; por. J. Nagórny, Wartość życia ludzkiego z per-

spektywy encykliki Evangelium vitae, Roczniki Teologiczne 1993, z. 3…
 Zob. Jan Paweł II, Wolność sumienia i obrona życia, [w]: Jan Paweł II, Nauczanie 

papieskie I, 1978, s. 202; tenże, W służbie zdrowia i życia ludzkiego, OR (pol) 1992, nr 
7, s. 57; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 258 i n.

 Zob. EV 4, 23, 58; tenże, Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, dz.cyt.; por. Kodeks 
Etyki Lekarskiej, art.2 /msp/.

 Zob. EV 79; tenże, W służbie zdrowia i życia ludzkiego, s.58.
 Zob. ChL 24, 53;EV 28; tenże, Przemówienie do sióstr zakonnych pracujących w lecz-

nictwie, Rzym 1.10.1998, nr 4; tenże, Podstawy deontologii lekarskiej, OR (pol)1983, 
nr 10, s. 22; por. K. Osińska, Ogólne obowiązki lekarza. [w]: Refleksje nad etyką lekar-
ską, Warszawa 1990, s. 21 i n;

 Zob. VC 83; tenże, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akade-
mii Nauk, Rzym 27.10.1998, nr 2; tenże, Podstawy deontologii lekarskiej, s. 22; por. T. 
Borutka, dz. cyt., s. 260-261.

 Zob. Jan Paweł II, Orędzie na Światowe Dni Chorego, Rzym 1999; por. L. Szczepaniak, 
Służba zdrowia, [w]: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 467-468.

 Zob. EV 78-79; tenże, Przesłanie do uczestników Światowego Kongresu Katolików 
Świeckich w Rzymie, Rzym 21.11.2000, nr 6.

 Zob. DA 2 /Vaticanum II, Dekret Apostolicam actuositatem - 1965/; EV 4, 91; PDV 
57; tenże, List apostolski „Motu proprio” ustanawiający Papieską Akademię Ochrony 
Życia z 11.02.1994; Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pra-
cowników Służby Zdrowia, Rzym 1995, nr 4; por. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-
1988, Studia Warmińskie 1991, s. 28 i n; L. Szczepanik, dz. cyt., 469-471; J. Wróbel, 
dz. cyt., s. 606-608.

 Zob. DV 27, 48; DWR 7 /Vaticanum II, Deklaracja Dignitatis humanae - 1965/; KDK 
26, 75; Jan Paweł II, Funkcja sądownicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miłości. 
[w]: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie II/1, 1979, s. 163 i n; por. J. Kalniuk, Sprawie-
dliwość. W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 482.

 Zob. DM 4 /Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia - 1980/; Iz 45, 21; Ps 40, 11.
 Zob. DM 5, 14-15; por. P.Kieniewicz, Sprawiedliwość, [w]ę
 Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, s. 502.
 Zob. DM 12; RH 17 / Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis - 1979/; tenże, 

Homilia podczas nabożeństwa, Katowice 20.05.1983, nr 4-9; por. R. Forycki, Miłosier-
dzie nakazem sprawiedliwości, Communio (pol) 1981, nr 1-2.

 Zob. Jan Paweł II, W trosce o poszanowanie praw człowieka, [w]: Jan Paweł II, 
Nauczanie papieskie 1978-1979. II. 1982, s. 221 i n; zob. także DWR 7; KDK 75; por. T. 
Borutka, dz. cyt., s. 268.

 Zob. Jan Paweł II, Funkcja sądownicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miło-
ści, s. 162 i n; tenże, Wierność Bożemu prawu, [w]: tenże, Nauczanie papieskie I-II/1, 
1980, s. 120 i n; por. J. Glemp, Przez sprawiedliwość ku miłości, Warszawa 1982.

 Zob. CA 8, 10, 28, 34 /Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus - 1991/; LE 2 / 
Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens - 1981/; SRS 28 / Jan Paweł II, Encyklika 
Sollicitudo rei socialis - 1987/; ŚDP 1998, 2002 / Światowe Dni Pokoju/; ŚDŚSP 1987 
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/ Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu/; por. J. Gocko, Ekonomia a moral-
ność, Lublin 1996.

 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie podczas audiencji generalnej 4 XII 1992, OR (pol) 
1993, nr 1, s. 48; RM 11 / Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio - 1990/; Kon-
gregacja ds. Wychowania Katolickiego, Świecki katolik świadkiem wiary w szkole 
/15.X.1982/, Poznań 1986; por. B. Drożdż, Wychowawcza funkcja Kościoła w społe-
czeństwie pluralistycznym. Studium pastoralne. Legnica 1997, s. 121 i n; A. Lewek, 
Podstawowe funkcje Kościoła, Homo Dei 1983,nr 4, s. 297 i n; Z. Narecki, Prioryte-
ty współczesnej ewangelizacji parafialnej w Polsce. [w]: Komisja Episkopatu Polski 
Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program dusz-
pasterski na rok 1994/95, Katowice 1994, s. 439-449.

 Zob. J. Szostakiewicz, Nauczycieli duszpasterstwo. [w]: Leksykon teologii pastoral-
nej. Red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 543-546.

 Zob. Jan Paweł II, Świadkowie Chrystusa w szkole. OR (Pol) 1992, nr 10, s. 15; ten-
że, Jesteście tymi, którzy mają kształtować ludzi wolnych, OR (pol) 1983, nr 3, s. 26 i 
n; Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dz. cyt.; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 248 i 
n; Z. Narecki, Koncepcja ewangelizacji młodzieży akademickiej, Roczniki Teologiczno-
-Kanoniczne 1990, z. 6, s.29-40. 

 Ważnym czasopismem dla edukatorów i wychowawców chrześcijańskich jest m. 
in. miesięcznik „Wychowawca”. Istnieje szereg dokumentów Stolicy Apostolskiej po-
święconych kwestiom wychowania, m. in. Świecki katolik wiary w szkole i in. Wiele 
jest kapitalnych opracowań dotyczących przebogatej polskiej tradycji religijno-lu-
dowej - zob. chociażby Z. Kossak, Rok polski, Warszawa 1974; B. Ogrodowska, Witaj 
dniu uroczysty: Wielkanoc w Polsce. Tradycja, obrzędy i zwyczaje, Warszawa 2007; 
tenże, Radość wszelkiego stworzenia. Rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu - historia, 
tradycja, obyczaj polski, Warszawa 2008; J. Śliwiński, Słownik informacyjny zwycza-
jów polskiego roku obrzędowo-kościelnego, Paryż 1976, itd. 

 Zob. papieskie dokumenty: Dolentium hominum z 1985; Formacja kapłańska a 
duszpasterstwo służby zdrowia z 1990; Światowe Dni Chorego; Karta Pracowników 
Służby Zdrowia z 1995; należy wspomnieć o kapitalnych naukach Listu apostolskie-
go Salvifici doloris z 1984; Encykliki Evangelium vitae z 1995; także wielu dokumen-
tach poświęconych rodzinie, życiu seksualnemu, ludzkiej miłości, kobiecie, itp. por. 
J. Jachimczak, Służby zdrowia duszpasterstwo. [w]: Leksykon teologii pastoralnej, s. 
797-798; M. Kalinowski, Duszpasterstwo służby zdrowia. [w]: Duszpasterstwo spe-
cjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 101-112; Z. Narecki, Pielęgniar-
stwo - zawód jako powołanie, Biuletyn Informacyjny. Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Bydgoskiego, 1999, nr 5-6, s. 7-8; tenże, Święty Jan Paweł II 
wobec chorych i cierpiących, Pedagogia Ojcostwa 2019, nr 18, s. 27-47; tenże, R. 
Kamiński, Bibliografia dotycząca duszpasterstwa chorych, Roczniki Teologiczno-Ka-
noniczne 1990, z. 6.

 Zob. Papieska Rada Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Formacja ka-
płańska a duszpasterstwo służby zdrowia; Papieskie Orędzia wygłaszane na Światowe 
Dni Chorych z 1992, 1994 i n; SD 29.

 Zob. KDK 16; Jan Paweł II, Wolność sumienia i obrona życia. [w]: Jan Paweł II, Na-
uczanie papieskie I, 1978, s. 203; SD 29; Kodeks etyki lekarskiej z 1991, art. 31, 38; por. 
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Lekarze o eutanazji, Kraków 2002.
 Zob. DP 6 /Vaticanum II, Dekret Presbyterorum ordinis - 1965/; por. J. Jachimczak, 

dz. cyt., s. 799-800; S. Luft, Medycyna pastoralna, Warszawa 2002; Śmierć i umieranie. 
Postępowanie z człowiekiem umierającym. Red. L. Pearson, Warszawa 1973.

 Por. B. Bajor, M. Wikieł, Święty Ojciec Pio wysłannik niebios, Kraków 2018, s. 
116-125 - podaje godny w zastosowaniu, także w kontekście polskim, cały zestaw - 
wypracowanych w Domu Ulgi w Cierpieniu - form i metod duszpasterskich w postaci 
modlitw indywidualnych, zwłaszcza grupowych, liturgii i adoracji, procesji, rekolek-
cji specjalnych przez Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, praktyk tzw. „szkoły wiary 
i miłości”, itp. 

 Zob. EV 74, 89, tenże, Podstawy deontologii lekarskiej, s. 21 i n; por. Duszpasterstwo 
specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998; Kościół w Polsce wobec potrze-
bujących. Red. M. Chmielewski, Lublin 1994; Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w 
parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin 2001, s. 489 i n; [w]. Przygoda, Posługa 
charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004; Leksy-
kon stowarzyszeń i ruchów religijno-kościelnych. Opraqc.zbiorowe. Warszawa 2009.

 Zob. Jan Paweł II, Wolność podstawą praw ludzkich, s. 119; tenże, Funkcja sądow-
nicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miłości, s. 164 i n.

 Por. J. Kalniuk, Sprawiedliwość, [w]: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, 
s.482-484; P. Kieniewicz, Sprawiedliwość, s.502-504; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 268 i n.

 Por. Z. Narecki, Grupowe duszpasterstwo. [w]: Encyklopedia Katolicka. T. 6, Lublin 
1993, k. 229-231.

 
 
 

„Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania,

ale miłość,  jaką w nie włożyłeś;

nie to, jak wiele uczyniliśmy, 

ale przede wszystkim to,

 jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny.”

 Matka Teresa z Kalkuty
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Samotność studentów pierwszego roku
na uniwersytetach medycznych

Ur. 18.04.1955r., w Lanowcy, Tarnopolskie województwo, Ukraina. Prof. zw. dr hab. Przebieg pracy zawodowej. Od 
września 1977 roku do 1999 roku wykładowca, kierownik katedry pedagogiki (Tarnopolski Państwowy Instytut Pe-
dagogiczny); 1999 - 2004rr. prorektor do spraw naukowych, później rektor ( Tarnopolski Eksperymentalny Instytut 
Edukacji Pedagogicznej); od roku 2004 do 2019 r. profesor, kierownik katedry psychologii i pedagogiki Tarnopol-
skiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2005roku do 2008 roku oprócz pracy na uniwersytecie 
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Prof. dr hab. Anatoliy Vykhrushch - TNUM im. I. Gorbaczewskiego w Tarnopolu

Wstęp.
Jednym z paradoksów XXI wieku jest to, że na tle wzrostu możliwości komunika-

cji, w tym samym postępie wzrasta samotność, izolacja jednostki.
Jako pierwsi zwrócili uwagę na ten problem i jest to naturalne, przedstawiciele 

etnopedagogiki. W kulturze ludowej możemy znaleźć liczne przykłady pokonania 
samotności. Naukowcy często używają wniosku, iż „rytuały, tradycje, próby i wycho-
wanie samotnością, które miały miejsce praktycznie we wszystkich plemionach i 
narodach. W prawie każdej tradycyjnej kulturze spotykamy rytuały „wprowadzenia 
do samotności”1. Archaiczne, prymitywne społeczeństwa, w których całe życie jed-
nostki mija w oczach innych członków plemienia, przewidują wiele sytuacji, w któ-
rych osoba ma prawo pozostać sama, a także tematy, których nie można omawiać, a 
ponadto zadawać pytania „2.

Ważnym krokiem było uzasadnienie filozoficzne badanego problemu. Właśnie 
filozofowie w kontekście głównego zadania nauki, jakim jest ustanowienie reguł i 
praw, powinni opisać problem, wyjaśnić przyczyny, przewidzieć rozwój. Ten pro-
blem nie ominęli uwagą czołowi pisarze. Przypomnijmy tu chociażby słynny cytat 
„Mieszkam w swojej rodzinie bardziej obco niż najbardziej obcy” (list F. Kafki).

1 Швалб Ю.М., Данчева О.В. Одиночество: Социально-психологические проблемы / Ю.М. Швалб, 
О.В.Данчева. – К.: Украина, 1991. 

2  Помазова О.В. САМОТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН // Наукові записки. Серія “Психологія 
і педагогіка”. Випуск 23,c. 206 - 214
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Z reguły spośród najsłynniejszych badaczy wymieniają nazwiska takich psycho-
logów jak: A. Beck, E. Bern, K. Bowman, G. Zilburg, A. Maslow, M. Mead, D. Riesman, 
K. Rogers, G. Sullivan, F. Slater , J. Flanders, Z. Freud, E. Fromm, F. Fromm-Reichman i 
S. L. Werbicka, J.P. Koszelewa, M.M. Litwak, M. Micel, B. Morasz, L. Peplo, D. Perlman, 
L.A. Warawa, N.D. Wołodarska, O.W. Danczewa, O.B. Dolginowa, W.A. Kiselowa, I.S. 
Kon, W.I. Silajewa, J.M. Szwalb.

Duże zainteresowanie w Ukrainie budzi doświadczenie Polski w zakresie organi-
zowania różnych konferencji: „Samotność: wybór czy konieczność”; „Samotność lide-
ra”; „ Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”; „ Samotność 
i depresja wśród osób starszych”; „Samotność - cóż po ludziach. Alienacja i wyklucze-
nie w epoce nowożytnej”; „Samotność w życiu mężczyzny”; „Pokolenie samotnych 
dzieci”; „Miliardy samych - samotność w XXI wieku”; panel dyskusyjna „Wieczna sa-
motność”; „Samotność – odwieczny refren życia»; „Samotność czy osamotnienie”.

Zwróćmy uwagę na ciekawą tendencję. Liczba konferencji naukowych poświęco-
nych tematyce samotności gwałtownie rośnie w ostatnich latach.

Przede wszystkim skoncentrujemy się na istocie głównych pojęć. Tak twierdził 
słynny polski nauczyciel Wincenty Okoń we wstępie do popularnego słownika „roz-
wój leksykografii jest świadectwem żywotności dyscyplin naukowych, a jednym z 
przejawów dojrzałości każdej dziedziny nauki jest „ rozwój jej terminologii”3.

Encyklopedyczny słownik filozoficzny (2002) definiuje pojęcie „samotności” jako 
„egzystencjalną sytuację człowieka, w której zachodzi zewnętrzne lub wewnętrzne 
odosobnienie ludzi. Samotność jest wynikiem kolizji komunikacyjnych generowa-
nych przez manifestację osoby na świecie jako wyjątkowej osobowości. Problem 
samotności staje się niezwykle aktualny w naszych czasach - czasach dekonstruk-
cji orientacji ideologicznych i prób znalezienia nowych warunków komunikacji. W 
formie rozszerzonej problem samotności w filozofii europejskiej po raz pierwszy 
postawił Pascal, który uważał samotność przede wszystkim za cierpienie. Natomiast 
w pracy Skoworody pojęcie samotności ma pozytywne znaczenie, które urzeczy-
wistnia się w świadomej samotności i może prowadzić do nowej komunikacji i inte-
rakcji ze światem. W XX wieku. temat samotności pojawia się w egzystencjalizmie, 
personalizmie i filozofii komunikacyjnej. Samotność zewnętrzną należy odróżnić od 
samotności wewnętrznej lub egzystencjalnej”4.

Podsumowując różnorodne źródła naukowe, możemy wyróżnić dwa główne 
wnioski polarne. Po pierwsze, samotność jest postrzegana jako zagrożenie udanej 
socjalizacji, skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Po drugie, wielu auto-
rów uważa samotność za niezbędny element samodoskonalenia, oceny ścieżki, przy-
gotowania do nowego etapu życia.

 Poszczególni autorzy starają się łączyć zalety i wady samotności. Na przykład W. 
Laszuk w ciekawym artykule stwierdza, że „przeżywanie poczucia samotności może 
stać się zasobem samodoskonalenia, ponieważ daje dobrą okazję do zanurzenia się 
w osobistej refleksji, a tym samym promowania rozwoju pozytywnych cech osobo-
wości. Jednak w większości badań samotność jest uważana przede wszystkim za do-
świadczenie negatywne, któremu towarzyszy poczucie porzucenia, wyobcowania i 
niepotrzebność w warunkach zaangażowania ludzi w różne dziedziny życia społecz-

3  Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny. Wydanie trzecie poprawione. - Warszawa: Żak, 2001, s.3 - 5
4  Філософський енциклопедичний словник / голова редколегії В.І. Шинкарук . - Київ: Абрис, 2002,c. 565
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nego i komunikacji. Doświadczenie samotności nie tylko stwarza wiele problemów 
w środowisku społecznym, pogarsza nasila zmiany wiekowe i personalne, ale także 
przejawia się w nieprzystosowaniu i pogorszeniu zdrowia psychicznego”5 .

Wnioski autorów ciekawej monografii na temat podstawowych form samotności 
nie tracą znaczenia. W szczególności, często cytowany wniosek o pozytywnym zna-
czeniu samotności, jako dobrowolnej izolacji poszczególnych jednostek, odosobnie-
nie od ludzi oznacza „odejście od spraw doczesnych, samotność, która wymaga we-
wnętrznego skupienia i przezwyciężenia niższych impulsów. Konsolidacja tej formy 
w kulturze doprowadziła do tego, że samotność stała się prawdziwym warunkiem 
całkowitego oddzielenia, rozwoju osobistego, indywidualnej refleksji i kontemplacji, 
duchowego wzbogacenia i kreatywności. Potencjalnie samotność jest możliwością 
zrealizowania wszystkiego, co ukryte jest w człowieku. Ale ta potencjalność staje się 
prawdziwa tylko poprzez uduchowienie wyższego zmysłu” 6.

Oprócz uogólnień naukowych artykuły i komentarze do artykułów w odpowied-
niej dziedzinie mogą być interesującym kierunkiem dla dalszych badań. Na przykład 
Ewa Jankowska opublikowała artykuł: „Samotność: Kiedy nie możesz sobie poradzić 
sam i musisz błagać ludzi, żeby się tobą zaopiekowali” w którym podkreśliła fakt, 
iż „single w Polsce według danych GUS stanowią 26 proc. całego dorosłego społe-
czeństwa. Liczba osób deklarujących życie w pojedynkę ciągle się zwiększa, dotyczy 
to szczególnie osób po 30. roku życia” jednocześnie „według badań CBOS z końca 
2017 roku wynika, że głównymi powodami zadowolenia Polaków z życia są relacje 
towarzyskie i rodzinne (83 proc.), a także dzieci (72 proc. wśród ogółu badanych, 
wśród rodziców - 95 proc.). Największą satysfakcję daje jednak związek - formalny 
lub nieformalny (dla 88 proc. badanych)” 7.

Czytelnicy napisali ponad 150 opinii, które są niezwykle interesujące w kontek-
ście argumentacji: „Byłem bardziej samotny i przerażony będąc w związku niż obec-
nie gdy jestem wolny :) Ludzie, całe życie jesteście sami - no tylko się zastanówcie, 
czy ktoś za was odczuwa wasze cierpienie, smutek, ból, rozczarowanie, zmęczenie, 
chorobę?”; „Ze związkiem czy małżeństwem to tak jak z armią która oblęga twier-
dzę.Ci w twierdzy chcieliby być na zewnątrz a ci na zewnątrz chcieliby być w twier-
dzy!Takie życie”; „Jestem kobietą z własnymi ambicjami, zainteresowaniami i pla-
nami. Związki z facetami zaczynały się zawsze od „oczywiście, szanuję to, a nawet 
podziwiam” i deklaracji partnerstwa, ale dziwnie ewoluowały w kierunku facetowe-
go „naprawdę ważna jest moja kariera” oraz, co gorsza, „my będziemy rozmawiać 
o sprawach poważnych, czemu nie pójdziesz i nie pogadasz z dziewczynami moich 
kolegów?”. Wybrałam singielstwo, mam najlepszą przyjaciółkę, też singielkę, miesz-
kamy osobno, jesteśmy sobie bardzo bliskie, ale niezależne. Jestem znacznie mniej 
samotna niż w którymkolwiek ze związków i nie mam ochoty powtarzać tamtych 
błędów, choćby facet zaklinał się, że będzie partnerstwo i szacunek”; „ Dlaczego sa-
motność ma tylko pejoratywne konotacje??? To czas kiedy wreszcie można być sobą 

5  Лашук В. Г., Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці [Текст]: автореф. дис. 
канд. психол. наук : 19.00.07 / Лашук Вікторія Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 
- К., 2010. - 20 с.

6  Помазова О.В. Самотність як психологічний феномен. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. 
Випуск 23, с. 206 - 214.

7 http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24006109,samotnosc-kiedy-nie-mozesz-sobie-poradzic-sam-i-
musisz-blagac.html
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i ze sobą...nie ulegać cudzym kaprysom i zachcianka...czas by polubić i zrozumieć 
siebie...kim jesteśmy i po co tu jesteśmy... Problemem nie jest samotność....problem 
stanowią odpowiedzi na pytania,które sobie zadajemy gdy jesteśmy sami...wtedy 
potwory wychodzą z szafy i to nas przeraża....dlatego nie chcemy być sami i cały 
czas musimy być zajęci by o tym nie myśleć... Przewrotnie powiem tak....żeby być 
z kimś najpierw trzeba polubić samotność..przestać przed nią uciekać i dogłębnie 
poznać siebie”; „Samotnicy mówią ; „to czas gdy mogę zrobić coś dla siebie” - i tak 
całe życie”8 .

Nauki pedagogiczne nie przywiązują dużej uwagi do komentarzy. W momencie 
przejścia do społeczeństwa informacyjnego konieczna jest systematyczna ocena ży-
cia społecznego, która pozwoli szybko zareagować na decyzje zarządcze, przygoto-
wać podręczniki pedagogiczne nowego pokolenia.

 W jednym z naszych wierszy staraliśmy się ukazać istotę tego problemu w formie 
poetyckiej: „Jeden, zawsze do rozpaczy jeden. W życiu, w nauce, w pracy. W dniach ra-
dości i strasznego smutku. Zawsze jeden. I w końcu w samotności mi żyje się zabawnie ”. 

Uczestnicy grup docelowych w badaniach ukraińskich uczonych, na przykład 
Wiktorii Laszuk, używali przymiotników „ponury, niepotrzebny, okropny, druzgocą-
cy” omawiając problem samotności, to znaczy głównie słów o negatywnej struktu-
rze semantycznej. U nastolatków chłopców doświadczających poczucia samotności 
występują głównie uczucia, które mają zewnętrzny kierunek destrukcyjny: podraż-
nienie. Dziewczęta są zdominowane przez uczucia, które mają przeciwną naturę, to 
znaczy destrukcyjnie wpływają przede wszystkim na strukturę osobowości: wraż-
liwość, lęk, zwątpienie. Wynika to ze specyfiki sfery emocjonalnej kobiet, która cha-
rakteryzuje się większą wrażliwością, siłą wyrażania emocji.

Wiktoria Laszuk twierdzi, że z reguły młodzi mężczyźni wybierają wysoką 
aktywność w pracy lub nauce („Zanurzam się w naukę lub pracę”, „Zajmuję się ulu-
bioną sprawą” itp.) Oraz „Unikanie kontaktów społecznych” („Słucham muzyki czy 
oglądam telewizję, czytam itp.”). Wybór takich metod można tłumaczyć brakiem 
bliskości emocjonalnej i wsparcia ze strony rodziny lub przyjaciół oraz wyraźną 
motywacją do ukrywania istniejących doświadczeń. Tylko w skrajnych przypadkach 
młodzi mężczyźni szukają wsparcia emocjonalnego od innych.

Dziewczyny, z którymi przeprowadzono wywiady, odczuwają potrzebę empatii 
i współudziału, dlatego wolą takie sposoby przezwyciężenia poczucia samotności, 
które implikują obecność wsparcia społecznego („Dzwonię do przyjaciół”, „Idę z od-
wiedzinami”). Ale bardzo często metoda szukania wsparcia jest nieskuteczna, po-
nieważ inni ludzie nie zawsze okazują empatię lub wykazują oczekiwane reakcje 
emocjonalne na skargi o uczuciach samotności9.

„Ta kwestia ma szczególne znaczenie w młodym wieku, ponieważ poczucie osa-
motnienia uniemożliwia rozwiązanie zadań tego okresu, związanych z rozwojem 
osobistej refleksji i świadomości, procesem formacji zawodowej, realizacją potrzeby 
komunikacji i ustanowienia głębokich więzi emocjonalnych. Stwierdzono, że poziom 
samotności w młodym wieku jest dość wysoki, więc Hawkley i Kachiopo zauważają, 

8  Tamże.
9  Лашук В. Г., Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці [Текст]: автореф. дис. 

канд. психол. наук : 19.00.07 / Лашук Вікторія Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 
- К., 2010. - 20 с.
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że 80% młodych ludzi poniżej 18 roku życia od czasu do kczasu czuje się samotno. 
Hulone i Heinrich odkryli, że dla 15 - 20% samotność jest stanem przewlekłym.

Szagiwalejewa odkryła, że 55% studentów uniwersytetów i 45% uczniów 
szkół średnich często doświadcza samotności. Ukraiński badacz Laszuk również 
stwierdziła wysoki poziom samotności u 6,7% respondentów, a średni - 41,6%10.

Studiując problem samotności wśród studentów 1-6 kierunków ukraińskich 
szkół wyższych L. Kolesnik stwierdziła, że wysoki poziom ogólnej częstotliwości i 
intensywności przeżywania samotności jest szczególny u prawie czterech procent 
respondentów. Ci młodzi ludzie często i ostro odczuwają brak pożądanych relacji 
emocjonalnych i kontaktów społecznych.

Średnią częstotliwość i intensywność samotności obserwuje 88,24% badanych. 
Tacy młodzi mężczyźni od czasu do czasu doświadczają samotności w pewnych 
sytuacjach życiowych. Są częściowo lub selektywnie zadowoleni ze swoich 
kontaktów społecznych i powiązań emocjonalnych. Mają postawę wobec samotno-
ści, zarówno jak pozytywną, tak i negatywną. Wykazują pośrednie cechy wysokiego 
i niskiego poziomu samotności11.

Badanie problemu samotności wśród studentów medycyny pierwszego roku stu-
diów medycznych koncentruje się na pięciu aspektach:

1. Uczniowie zasugerowali definicję „samotności”. 2. Przeanalizowano główne 
przyczyny samotności. 3. Zidentyfikował pozytywne aspekty samotności. 4. Wezwa-
li groźby dla samotnych ludzi. 5. Zalecenia dotyczące pokonywania samotności zo-
stały uzasadnione.

Inna technika jest interesująca. Przyszli lekarze zostali poproszeni o zadawanie 
dodatkowych pytań w celu zbadania powyższego problemu.

1. Rozpatrzymy indywidualne wyniki badania.
1. Według studentów samotność to: brak rozmówców, podobnie myślących lu-

dzi, pozytywnego nastroju; wykluczenie społeczne; zanikanie emocji, brak planów 
na przyszłość, brak umiejętności komunikacyjnych; brak bliskich; nikt nie dzieli 
się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, nikt nie rozumie; sytuacja, w której 
nikt nie jest zainteresowany tą osobą; odosobnienie; niemożność porozumiewania 
się; strach przed komunikacją; brak ludzi o wspólnych pomysłach; pragnienie bycia 
sam ze sobą; niezdolność do dzielenia się radością, poczucie niepotrzebności. Dla 
dziewięćdziesięciu pięciu procent respondentów samotność jest zjawiskiem nega-
tywnym. Zwrócić także uwagę należy na indywidualne cechy przejawów samotności 
wśród młodych ludzi. Dlatego należy wziąć pod uwagę czynnik osobisty.

2. Respondenci wymieniali przyczyny samotności: nieprzyjazne społeczeństwo; 
odosobnienie; kreatywność; strach braku akceptacji przez grupę; negatywne do-
świadczenia z dzieciństwa; utrata wiary w siebie; duma; stres emocjonalny; prze-
krwienie; brak przyjaciół; przynęta; nie postrzeganie osoby taką, jaka jest; brak ro-
dziny; środowisko społeczne; brak zainteresowania; cechy postaci; środki elektro-
niczne ograniczające potrzebę komunikacji; alienacja; egoizm; brak celu; arogancja; 

10  Колісник Л.О. Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці. Вісник ОНУ ім. І.І. 
Мечникова. Психологія. 2014. Т. 19. Вип. 1 (31)

11  Колісник Л.О. Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці. Вісник ОНУ ім. І.І. 
Мечникова. Психологія. 2014. Т. 19. Вип. 1 (31)
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nieśmiałość; zazdrość; agresja; cechy wyglądu.
3. Nieoczekiwane pytanie dla studentów dotyczyło pozytywnych aspektów sa-

motności. Początkujący uważają, że jest to przede wszystkim czas dla siebie; możli-
wość samorozwoju; nikt nie zdradzi; czas wolny, niezależność; szukaj siebie; relak-
sacja psychiczna; okazja do myślenia o sobie; czytanie książek w celu samodoskona-
lenia; analiza życia; odpoczynek od codziennych problemów; brak przeszkód w od-
krywaniu siebie; czas na ocenę zalet i wad; skupianie się na własnym celu; wolność; 
niezależność od opinii innych; brak konfliktów; liczy się tylko na siebie; okazja, aby 
zrozumieć siebie, zobaczyć cele.

4. Wśród zagrożeń dla osób samotnych studenci zidentyfikowali depresję; roz-
czarowanie ludźmi; rozwój nieufności i odosobnienia; strach; samolubstwo, ryzyko 
choroby; wykluczenie społeczne; zły nastrój; brak niezbędnej pomocy; zaburzenia 
psychiczne; pogorszenie stanu moralnego; dom opieki; samobójstwo.

5. Ciekawe są propozycje siedemnastoletniej młodzieży w celu przezwyciężenia 
samotności: zapoznanie się z ludźmi; śmiałość; pozytywne nastawienie do innych; 
zwierzęta domowe wymagające opieki; zaufanie do ludzi; podróże; komunikacja on-
line; udział w przedstawieniach, koncertach, filmach; ulubiona praca; znalezienie 
nowego hobby; szukanie innych samotnych osób; szukanie przyjaciół o wspólnych 
zainteresowaniach; spacery; rozrywka.

6. Dodatkowe pytania przygotowane przez studentów dostarczają więcej infor-
macji na temat problemu samotności w środowisku młodzieżowym. Do najczęst-
szych i najbardziej udanych należą następujące pytania: „Jaki jest najbardziej przy-
gnębiający okres w życiu człowieka?” „Czy lepiej jest żyć samotnie, czy w otoczeniu 
ludzi, którzy cię denerwują i nie wspierają?” „Czy człowiekowi potrzebna jest samot-
ność”? „Czy uważasz się za samotną osobę”? „Czy warto tworzyć koła, aby pomóc 
samotnym”? „Czy osoba może samodzielnie pokonać samotność”? „Czy samotność 
czyni osobę silniejszą”? „Jak walczysz z samotnością”? „Jak samotność wpływa na 
zdrowie ludzi”? „Jakie wskazówki są odpowiednie dla osób samotnych”? „Czy czu-
jesz się samotnie”? „Czy konieczne jest przezwyciężenie samotności”? „Czy samot-
ność jest powszechna w naszym kraju”? „Czy warto pogodzić się z samotnością”? 
„Jakiego rodzaju ludzie są najczęściej samotni”? „Co musi zmienić samotna osoba 
w stylu życia”? „Czy chciałbyś wziąć udział w wolontariacie, aby pomóc samotnym 
ludziom?” „Czy samotna osoba potrzebuje pomocy psychologa?”

Uważamy, że jest to interesująca i obiecująca dziedzina pracy, ważna dla specjali-
stów od chrześcijaństwa, pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii.

Wnioski
1. Ważne jest zrozumienie naturalnego związku między samotnością a proble-

mem samobójstwa. Aby przewidywać i zapobiegać nauczycielom, należy wziąć pod 
uwagę ukrytą naturę i różne przejawy manifestacji samobójczych.

2. Ważne są badania porównawcze samotności wśród młodzieży. Przykładem po-
równania jest młodzież Ukrainy i Polski. Byłby to interesujący temat dla wspólnej 
monografii.

3. Pilnie potrzebne są programy szkoleniowe dla studentów.
4. Wskazane jest zintegrowanie wysiłków Kościoła, uniwersytetów, społeczeństwa.
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5. Religia ma do odegrania szczególną rolę w przezwyciężaniu samotności.
W końcu osoba, która codziennie mówi „Ojcze nasz”, nie jest już sama.
6. Biorąc pod uwagę, że w 2020 r. cały świat będzie obchodził 100 lat od narodzin 

niezapomnianego Papieża Jana Pawła II, aktualna jest akcja „100 prezentów dla Jana 
Pawła II”. Gdyby można było zmniejszyć poziom samotności wśród młodych ludzi, 
byłby to godny jeden z prezentów dla papieża.

Streszczenie:
Problem samotności jest tradycyjnie rozpatrywany w kontekście badań filozo-

ficznych, psychologicznych i socjologicznych. Z reguły nacisk kładziony jest na osoby 
starsze. Osobliwości naszych czasów wskazują, że badania nad samotnością dotyczą 
również studentów i uczniów. Problemy depresyjnego nastroju w środowisku mło-
dzieżowym, dość wysoki odsetek samobójstw, staje się obiektywnym czynnikiem, 
który zwraca uwagę na ten problem przedstawicieli nauki i praktyki pedagogicznej. 
Łączenie wysiłków Kościoła, pedagogów i społeczeństwa przybliży nas do przezwy-
ciężenia samotności lub przynajmniej zmniejszenia jej negatywnego wpływu.

Słowa kluczowe: samotność, wychowanie, pedagogika, pedagogika katolicka, 
uniwersytet.
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Wstęp
Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do życia w relacjach, we wspólnocie. 

Rozwój człowieka w społeczeństwie oraz społeczeństwa jako zbiorowości dokonuje 
się na różnych płaszczyznach. Stąd różnorodne instytucje polityczne, gospodarcze, 
ekonomiczne a także kulturalne, socjalne i religijne mają istotny wpływ na kształt 
ludzkiej osobowości. W dzisiejszych czasach konieczna jest społeczna świadomość, 
że miejscem pełnego rozwoju człowieka jest rodzina. Badania z zakresu medycyny, 
psychologii, pedagogiki i socjologii dowodzą, iż aby być w pełni i prawidłowo rozwi-
niętym człowiekiem, trzeba żyć i wychowywać się w rodzinie. Staje się ona najlep-
szym, choć nie jedynym, miejscem kształtowania człowieka i nie można jej w całości 
zastąpić żadną inną instytucją1. 

Celem niniejszego przedłożenia nie jest analiza osiągnięć współczesnych nauk spo-
łecznych dotyczących rodziny. Chodzi bardziej o ukazanie, że spełniając swoje podsta-
wowe funkcje, działa ona ex lege i wypełnia przynależne jej prawo do wychowania.

1. Czym jest wychowanie?
Zdefiniowanie wychowania w aspekcie prawnym nie jest zadaniem łatwym. W 

historii pojawiło się, i obecnie także powstaje, wiele teorii i definicji wychowania. 
Zgodnie z nauką i prawem Kościoła wychowanie jest takim kształtowaniem oso-
by ludzkiej, aby miała możliwość harmonijnego rozwoju wrodzonych przymiotów 
fizycznych, moralnych i intelektualnych, nie zapominając o ostatecznym celu czło-
wieka oraz dobru społeczności cywilnej i kościelnej. Powinno dążyć do doskona-
lenia w człowieku zmysłu odpowiedzialności oraz takiego korzystania z wolności, 
aby w pełni mógł przygotować się do czynnego udziału w życiu społecznym2. Proces 
wychowawczy zakłada przyjęcie każdego człowieka w pełni jego godności ludzkiej 

1  H. Misztal, Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, TEKA Komisji Prawniczej PAN 
Oddział w Lublinie 2009 t. II, s. 65.

2  Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983) II, pp. 1-317; Kodeks Pra-
wa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej KPK), kan. 
795; zob. Sobór Watykański II, Gravissimum eductionis, 1, cyt. za: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. 
Deklaracje, Pallotinum-Poznań 2002, s. 314-324.
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oraz zaradzanie jego duchowym i materialnym potrzebom3.
Prawo polskie nie definiuje bezpośrednio czym jest wychowanie. Jednocześnie 

wskazując na obowiązki rodziców prawodawca stwierdza, że do zadań wychowaw-
czych należy troska o rozwój fizyczny i duchowy oraz umożliwienie takiego kształ-
towania, które uwzględniając indywidualne uzdolnienia, przygotuje człowieka do 
pracy dla dobra społeczeństwa4. Prawodawstwo Unii Europejskiej również nie po-
dejmuje się zdefiniowania pojęcia wychowania. Zadanie to pozostaje w kompetencji 
Państw Członkowskich5. Równocześnie potwierdzone zostaje prawo do wychowa-
nia w rozumieniu ogólnym dla wszystkich obywateli Państw Członkowskich6.

2. Jaki jest cel wychowania?
Wychowanie samo w sobie nie może być tylko zewnętrznym zachowaniem przy 

życiu jednostki ludzkiej, zapewniającym jej jedynie minimum warunków bytowych. 
Proces wychowania powinien stanowić spójny program, którego zadaniem jest 
wpojenie i rozwój podstawowych i nadrzędnych wartości, które prowadzą do oso-
bowej dojrzałości, nadającym sens samemu wychowaniu i stanowiącym inspirację 
do odpowiedzialnej egzystencji ludzkiej7. Prawdziwe i pełne wychowanie powinno 
stawiać sobie za cel kształtowanie wartości życia ludzkiego w jego fizycznym, mo-
ralnym, intelektualnym, społecznym i religijnym wymiarze8. Zadaniem wychowania 
jest także ukazanie człowieka jako integralnej całości, w której tożsamość, intencje, 
czyny i predyspozycje osoby ludzkiej stanowią o jej godności9. 

Podobne cele i zadania w wychowaniu prezentuje ustawodawstwo polskie oraz 
międzynarodowe. Według niego wychowanie powinno zmierzać do pełnego rozwo-
ju osobowości człowieka i poczucia ludzkiej godności. Ma umacniać poszanowanie 
praw człowieka oraz jego podstawowych wolności. Wychowanie powinno także 
umożliwić taki rozwój, który uwzględniając możliwości umysłowe i fizyczne, będzie 
podstawą szacunku dla własnej tożsamości kulturowej, języka i tradycji oraz tole-
rancji wobec innych kultur i tradycji, z uwzględnieniem poszanowania środowiska 
naturalnego10.

W podobnym tonie o wychowaniu, choć nie bezpośrednio, traktuje Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 32 Karty, wychowanie dotyczy 
kształtowania cech fizycznych, psychicznych, moralnych, społecznych i intelektual-
nych człowieka. Ponadto powinne być zgodne z przekonaniami religijnymi, filozoficz-
nymi i pedagogicznymi wychowujących. Celem tego formowania, ma być pełna inte-

3  J. Krajczyński, Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i 
Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno - pastoralne, Płock 2002, s. 21 – 23.

4  Zob. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 96 (DzU nr9, poz 59 ze zm.). 
5  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2010/c 83/02.
6  Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 

20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 
r., art. 2 (DzU z dnia 4 kwietnia 1995 r., nr 36, poz. 175).

7  J. Krajczyński, Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym, Studia z Prawa Wyznanio-
wego 2005, t. 8, s. 167.

8  Por. KPK, kan. 795; zob. Sobór Watykański II, Gravissimum eductionis, 1, 3, 7.
9  Zob. J. Krajczyński, Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i 

Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno - pastoralne, Płock 2002, s. 21 – 23.
10  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 

dnia 19 grudnia 1966 r., art. 13 ust. 1 (DzU z dnia 29 grudnia 1977 r., nr 38, poz. 169.).
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gracja społeczna i zawodowa, która jest podstawą udziału w życiu społeczeństwa11. 

3. Wychowanie w rodzinie
Zgodnie z nauką Kościoła pierwszym i podstawowym miejscem wychowania jest 

rodzina, a w sposób szczególny odpowiadają za nie rodzice oraz ci, którzy ich zastę-
pują12. W dziele wychowania rodzina wspierana jest przez ustawodawstwo krajowe 
i zagraniczne, aby wypełnić swoje zadania. W ten sposób każda rodzina wsparta jest 
konkretnymi przepisami, które potwierdzają jej prawo do wychowania. Oznacza to, 
że rodzina realizuje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgod-
nie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi13 a także do ochrony ze 
strony społeczeństwa i państwa. Wychowujący mają także prawo do wolnego wybo-
ru formy i miejsca kształcenia osób poddanych ich opiece14. 

Stanowione prawa wpierają rodzinę w dziele wychowania. To na gruncie rodziny 
wypełnia się zadanie jakim jest przygotowywanie dzieci do wejścia w życie społecz-
ne poprzez uczestnictwo w prowadzeniu domowego gospodarstwa i zaspokajanie 
potrzeb członków rodziny15. W rodzinie dokonuje się także przekazywanie podsta-
wowych wartości kultury, wartości moralnych oraz pokojowego współżycia między-
ludzkiego. 

Współczesne podejście do życia w społeczeństwie sprawia, że kwestia wychowa-
nia staje się „indywidualną”. Pojęcia dotyczące wychowania stają się relatywne, zo-
stają poddane krytyce i są przedmiotem wielu dyskusji. Wartości, które dotychczas 
były przyjmowane a priori zostają odrzucone i zastąpione indywidualnym podej-
ściem. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, prowadzące do próżni aksjologicznej i 
moralnego relatywizmu w wychowaniu16. 

Przyjęcie w wychowaniu pluralizmu wartości musi jednak posiadać elementy 
stałe, jakąś formę fundamentu. Tym fundamentem mogą być wartości uniwersalne, 
które prowadzić będą do zrozumienia człowieka w ujęciu nie tylko humanistycz-
nym, ale także chrześcijańskim. 

Odrzucenie wartości powoduje wypaczenie zrozumienia, że każda osoba w ro-
dzinie, w procesie wychowani ma istotne znaczenie. W literaturze wskazywana jest 
opinia, według której można zastąpić rodziców profesjonalnymi instytucjami opieki. 
Jako przykład wskazywana jest Dania, w której znaczny odsetek matek podejmuje 
aktywność zawodową lub społeczną albo pracę na etat, a w tym czasie dzieci po-
zostawione są pod opieką różnego rodzaju instytucji. Wskazywany jest oczywiście 
duży profesjonalizm instytucji opiekuńczych a podstawowym staje się argument, że 

11  Por. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 14 ust. 3, art. 32, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 
dnia 7 grudnia 2000 r. (seria C, nr 389); Europejska Karta Społeczna, art. 7 (Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67); zob. Traktat 
ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie w dniu 29 października 2004 r., art. 74 ust. 3, art. 86, 
art. 92, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. (seria C, nr 310).

12  Pontificio Consiglio per la Famiglia, FessuaIita` umana: vexita` e significato, Oxientamenti educative in Famigia, 
Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1995, n. 148.

13  Por. Protokół nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 2.
14  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 23 ust. 1.
15  B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, Forum Pedagogiczne 2011 nr 1, s. 234.
16  Zob. F. Adamski, Pluralizm wartości i wychowanie, [w:] Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 

2005, s. 273-276.
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ten sposób dzieci mają szansę zdobycia wysokiego poziomu socjalizacji17. 
Powyższa opinia staje się jakby antytezą wychowania. Żadna jednak instytucja 

nie jest w stanie zapewnić dziecku wszystkich elementów wychowania. O ile można 
mówić o wysokim poziomie opieki psychologicznej i pedagogicznej placówek opie-
ki nad dzieckiem, to jednocześnie nie może wręcz wytwarzać relacji czy zastąpić 
pewnego poziomu intymności zachodzącym między dzieckiem a członkiem rodziny. 
Prawdą jest, że rodzice maja prawo do decydowania w jakiej instytucji czy szkole ich 
dziecko będzie się rozwijało i edukowało, to nie ma instytucji, która miałaby upraw-
nienia do tworzenia jakiejś formy „pełnomocnictwa” w zamian za członka rodziny. 

Realizacja prawa rodziny do wychowania dokonuje się na różnych płaszczyznach. 
Wyrazem realizacji tych praw jest wprowadzanie w życie funkcji rodziny. Realizacja 
własnych praw rodziny zakłada bowiem spełnienie określonych czynności, których 
zadaniem jest wywołanie zamierzonych skutków. W ten sposób można mówić o 
skutkach, które zamierzyli rodzice i opiekunowie wobec dzieci, a które mają zna-
czenie nie tylko dla samej rodziny ale także dla szerszego grona osób, czy ogólnie 
pojętej społeczności.

Zadanie wychowania zostaje w sposób szczególny powierzone rodzicom katolic-
kim. Prawo kanoniczne wskazuje, że rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierw-
sze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie po-
tomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne18. Tak 
wyrażony przepis prawa jest nie tylko określeniem prawnym, ale także podstawą 
konkretnych praw i obowiązków rodziców. Prawo kanoniczne stawia rodziców na 
pierwszym miejscu w gronie osób decydujących nie tylko o kwestiach wiary i moral-
ności, ale przede wszystkim o wychowaniu w każdym wymiarze rozwoju człowieka.

Zrodzenie potomstwa stawia przed rodzicami podstawowy i najważniejszy obo-
wiązek, jakim jest wychowanie19. Obowiązek ten staje się źródłem praw rodziców, 
gdyż żadna władza ludzka nie ma prawa do łamania wolności rodziców w tej dzie-
dzinie20. Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru wszystkich tych środków i 
instytucji, przy pomocy których, uwzględniając miejscowe warunki, mogliby lepiej 
zadbać o katolickie wychowanie swoich dzieci21. 

W jednakowy sposób prawodawstwo cywilne i kanoniczne zwraca uwagę na 
świadomy wybór szkoły przez rodziców. Pośród środków wychowania rodzice po-
winni bardzo cenić szkoły, które są dla rodziców główną pomocą w wypełnianiu 
obowiązku wychowania22. Wykorzystując wszelkie dostępne możliwości, rodzice 
powinni się zatroszczyć, aby szkoła, w której będzie uczyć się i wychowywać ich 
dziecko, zapewniała wychowanie zgodne z ich przekonaniami – w przypadku rodzi-
ców katolickich, wychowanie bazujące na wartościach chrześcijańskich. W przypad-
ku braku możliwości wyboru takiej właśnie jednostki edukacyjnej to sami rodzice 
mają obowiązek zadbać o chrześcijańskie, katolickie kształtowanie dzieci23. 

17  M. Kremer, How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe, Amsterdam 2007, s. 234; cyt. 
za: M. Brzezińska, Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Kraków 2014, s. 116.

18  KPK, c. 1136.
19  KPK, c. 226. 
20  Deklaracja Dignitas Humanae, nr 5, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
21  KPK, c. 793 § 1.
22  KPK, c. 796 § 1.
23  KPK, c. 798.
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Poważnym wskazaniem dla rodziców katolickich jest także norma, w której okre-
ślony zostaje obowiązek żywego praktykowania wiary24. Rodzice nie jedynie dobo-
rem instytucji ale przede wszystkim własnym słowem i przykładem mają wzbudzać 
w swoich dzieciach zrozumienie ich miejsca w społeczeństwie i Kościele. Zadaniem 
rodziców jest jednocześnie takie świadome praktykowanie wiary, aby stało się ono 
świadectwem życia sakramentalnego. 

Kolejnym zadaniem rodziców jest także świadome i zgodne z nauką Kościoła 
przygotowanie rodzin do przeżywania sakramentów. Poza warunkami wymagany-
mi do godziwego i ważnego sprawowania sakramentów przez uprawnionych sza-
farzy, prawo kanoniczne wskazuje także na te zadania, które stoją przed rodzicami. 
Poczynając od chrztu świętego rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, 
powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim 
obowiązkach25. Szczególnym obowiązkiem rodziców jest przygotowanie dzieci do 
godnego i owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania, pokuty i pojednania oraz 
Eucharystii26.

Rodzice katoliccy wezwani są do stworzenia takich możliwości i warunków, aby 
ich dzieci mogły rozwijać się w każdym wymiarze człowieczeństwa. Nauka Kościoła 
przypomina, że troska rodziców dotyczy wymiaru fizyczności i godności ciała ludz-
kiego oraz wychowania w przeświadczeniu o świętości życia. Niezbędny jest rów-
nież udział tych instytucji i środków, które wybrane przez rodziców będą meryto-
rycznym i faktycznym wsparciem w wychowaniu. 

Prawodawca kościelny określa, że kolejnym zadaniem wypływającym z prawa ro-
dziny do wychowania jest prawo do właściwej sobie katechizacji. Troska o kateche-
zę, pod kierownictwem prawowitej władzy kościelnej, należy do wszystkich człon-
ków Kościoła, w części każdemu właściwej27. Celem katechezy jest troska, ażeby 
wiara wiernych przez przyjmowanie nauki i doświadczenie życia chrześcijańskie-
go stawała się żywa, wyraźna i czynna28. W sposób szczególny zadanie katechizacji 
dzieci spoczywa na rodzicach. Do nich należy zadanie katechezy rodzinnej, która jest 
fundamentem i podstawą późniejszej katechezy szkolnej i duszpasterskiej. Jednak 
osobisty przykład życia chrześcijańskiego jest tą formą katechizacji, o której powin-
ni pamiętać rodzice katoliccy. W ten sposób formacja chrześcijańska obejmuje nie 
tylko treści ale także praktykę życia chrześcijańskiego29.

Prawo kanoniczne wskazuje także wszystkie te środki, które w sposób godziwy 
i zgodny z moralnością będą fundamentem głoszenia nauki chrześcijańskiej, a któ-
re staną się podstawą owocnej katechizacji. Pośród dostępnych środków centralne 
miejsce zajmują przepowiadanie i nauczanie katechetyczne. Następnie przedsta-
wianie nauki w szkołach, w akademiach, na konferencjach i różnego rodzaju zebra-
niach oraz upowszechnianie jej przez publiczne deklaracje30. Współczesna technika 
umożliwia wykorzystanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, mediów i środ-

24  KPK, c. 774.
25  KPK, c. 851 n. 2.
26  KPK, c. 890, 914.
27  KPK, c. 774 § 1.
28  KPK, c. 773.
29  KPK, c. 774 § 1.
30  KPK, c. 761.
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ków społecznego przekazu, w taki sposób, aby dotrzeć z przekazem katechetycznym 
do szerokiego grona odbiorców. Konieczne jest jednak takie dostosowanie wspo-
mnianych środków, aby odpowiadały możliwościom percepcji odbiorców. W normie 
prawnej zaznaczono, iż przekaz musi być dostosowany do charakteru, możliwości, 
wieku oraz warunków życia katechizowanych. Dopiero tak przygotowana katecheza 
pozwoli głębiej poznać naukę katolicką i według niej układać życie31.

W tym miejscu warto również wspomnieć również o przepisach konkordato-
wych32, które gwarantują, między innymi swobodę katechizacji wśród osób doro-
słych i w środowiskach akademickich, choć samo nauczanie religii nie jest formalnie 
zorganizowane na poziomie szkolnictwa wyższego33. Konkordat dbając o katechi-
zację osób dorosłych, umożliwia jej organizowanie w zakładach penitencjarnych, 
wychowawczych, resocjalizacyjnych, w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, 
jak również w innych placówkach tego rodzaju. Przepisy zabezpieczają możliwość 
uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta, korzystania z indywidualnych po-
sług religijnych, jak również możliwość udziału w katechizacji i rekolekcjach34. We 
wspomnianych miejscach katechizacja może być prowadzona przez skierowanych 
do tego zadania kapelanów. 

Kolejnym zadaniem wypływającym z prawa do wychowania w rodzinie jest pra-
wo i obowiązek podjęcia dzieł apostolatu. Osoby świeckie, przez chrzest i bierzmo-
wanie mają ogólny obowiązek i zarazem prawo współpracować - czy to indywidual-
nie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach - ażeby Boże przepowiadanie zbawienia 
było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich przyjęte35. W spo-
sób szczególny, do dawania świadectwa wiary wezwane są rodziny chrześcijańskie. 
Apostolstwo dokonuje się na licznych płaszczyznach, zaczynając od osób tworzą-
cych rodzinę poprzez udział w życiu parafialnym i diecezjalnym oraz czynną przy-
należność do ruchów i stowarzyszeń katolickich. 

Zasadniczym miejscem wychowania do apostolstwa jest rodzina. Prawodaw-
ca stwierdza, że rodzice w szczególny sposób uczestniczą w posłudze uświęcania 
prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie 
wychowanie dzieci. Szczególnym więc zadaniem małżonków jest wychowanie do 
świętości, które rozpoczyna się i dojrzewa właśnie w rodzinie. Pomocą w wypełnie-
niu tego zadania jest czynne uczestnictwo w celebracjach liturgicznych a zwłaszcza 
w Eucharystii36.

Apostolska działalność rodzin nie ogranicza się jedynie do wymiaru duchowości. 
Rodziny chrześcijańskie wezwane są również do aktywnego współdziałania w wy-
konywaniu władzy w Kościele37. Chodzi o prawo obecności osób świeckich, a więc 
także małżonków i rodziców katolickich, na synodach partykularnych i diecezjal-

31  KPK, c. 779.
32  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. 

(Dz.U. 199851 poz. 318), art. 12, ust. 5.
33  J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 171.
34  Konkordat, art. 17, ust. 1 i 2.
35  KPK, c. 225 § 1.
36  KPK, c. 835 § 4.
37  KPK, c. 129 § 2. 
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nych38, w radach duszpasterskich39, sprawowania misji duszpasterskiej w parafii40, 
współpracy w radach ekonomicznych41 czy sprawowania właściwych urzędów w 
trybunałach kościelnych42. Prawodawca doceniając posiadaną wiedzę, kompetencje 
i zdolności osób świeckich daje prawo, a niekiedy obowiązek wyrażenia swojego 
zdania czy opinii dla dobra i z troski o dobro Kościoła43.

Przedstawione powyżej prawa i obowiązki rodzin katolickich, małżonków, rodzi-
ców i ich dzieci, korelujące z podstawowym prawem do wychowania w rodzinie, są 
podstawą do potwierdzenia potrzeby stałej formacji, której celem jest stały rozwój 
członków tworzących rodzinę. Pełnym bowiem rozwojem osobowym można na-
zwać taki rozwój, który dotyczy płaszczyzny ogólnoludzkiej, doktrynalnej, ducho-
wej, społecznej i apostolskiej. 

Wspomniane wyżej zadanie wychowania w rodzinie jest pierwszą formą forma-
cji nazwaną formacją ogólnoludzką44. Rodzice chrześcijańscy poprzez wychowanie 
i świadectwo formują dzieci do odkrycia własnego miejsca w Kościele i społeczeń-
stwie. Troska o właściwy rozwój osobowy jest prawem i obowiązkiem rodziców. 
Stąd sami rodzice wezwani są do tego, aby ich formacja ludzka trwała poprzez czyn-
ny udział w życiu Kościoła. Jednak także w formacji nie może zabraknąć wymiaru 
duchowego, gdyż stałaby się jedynie formą zewnętrznego szkolenia. W szczególny 
sposób uczestniczą w tym zadaniu rodzice, prowadząc w duchu chrześcijańskim ży-
cie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie dzieci45.

Zakończenie
Zmiany w obszarze znaczeń najważniejszych pojęć i zagadnień są typowe dla 

ewolucji we wszelkich sferach ludzkiego życia. Zmianom ulegają nie tylko znacze-
nia ale także samo funkcjonowanie najważniejszych instytucji społecznych. Między 
innymi zmiany te dotykają rodziny. Współczesny świat charakteryzuje się pewnym 
chaosem, który wynika z nadmiaru informacji czy relatywizowaniu wartości. Pośród 
tych wszystkich zmian, rodzina jako podstawowa komórka społeczna i wychowaw-
cza musi zachować swą stabilność. To właśnie w rodzinie w sposób pełny realizowa-
ne jest prawo do wychowania, które wypełnia się na różnych płaszczyznach życia. W 
ten sposób edukacja, formacja, apostolstwo, świadectwo wiary i inne formy wycho-
wania, gwarantują, że współczesna rodzina, pomimo trudności i wyzwań współcze-
sności, jest miejscem realizacji prawa do wychowania.

Streszczenie:
Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do życia w relacjach, we wspólnocie. 

Rozwój człowieka w społeczeństwie oraz społeczeństwa jako zbiorowości dokonu-
je się na różnych płaszczyznach. W dzisiejszych czasach konieczna jest społeczna 
świadomość, że miejscem pełnego rozwoju człowieka jest rodzina. Staje się ona naj-

38  KPK, c. 443 § 4, 463 § 1 n. 5, § 2.
39  KPK, c. 511, 536.
40  KPK, c. 517 § 2.
41  KPK, c. 492 § 1, 536.
42  KPK, c. 1421 § 2, 1428, 1435.
43  KPK, c. 212 § 3.
44  KPK, c. 226 § 2.
45  KPK, c. 835 § 4.
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lepszym, choć nie jedynym, miejscem kształtowania człowieka i nie można jej w ca-
łości zastąpić żadną inną instytucją46. Spełniając swoje podstawowe funkcje, działa 
ona ex lege i wypełnia przynależne jej prawo do wychowania.

Zgodnie z nauką Kościoła pierwszym i podstawowym miejscem wychowania jest 
rodzina, a w sposób szczególny odpowiadają za nie rodzice oraz ci, którzy ich zastę-
pują47. W dziele wychowania rodzina wspierana jest przez ustawodawstwo krajowe 
i zagraniczne i w ten sposób każda rodzina wsparta jest konkretnymi przepisami, 
które potwierdzają jej prawo do wychowania. To właśnie w rodzinie w sposób pełny 
realizowane jest prawo do wychowania, które wypełnia się na różnych płaszczy-
znach życia. W ten sposób edukacja, formacja, apostolstwo, świadectwo wiary i inne 
formy wychowania, gwarantują, że współczesna rodzina, pomimo trudności i wy-
zwań współczesności, jest miejscem realizacji prawa do wychowania.

Słowa klucze: rodzina, wychowanie, prawa rodziny, prawo do wychowania, formacja

Summary:
The family as a place to realization the right to educate
Human is a social being, called to live in relationships and in community. The de-

velopment of Human in society and socjety, as a community, takes place at various 
levels. Nowadays it is necessary to social awareness that the place of full human 
development is the family. It becomes the best, though not the only, place for shaping 
man and cannot be completely replaced by any other institution. In fulfilling its basic 
functions, it acts ex lege and fulfills its right to education.

According to the teaching of the Church, the first and primary place of upbringing 
is the family, and parents and those who replace them are especially responsible for 
them. In the work of upbringing, the family is supported by domestic and foreign 
legislation, and thus each family is supported by specific provisions that confirm its 
right to upbringing. It is in the family that the right to education, which is fulfilled on 
various planes of life, is fully implemented. In this way, education, formation, apo-
stolate, testimony of faith and other forms of education guarantee that the modern 
family, despite the difficulties and challenges of the present, is a place where the 
right to education is exercised.

Key words: family, education, family rights, right to education, formation
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Harcerstwo – wspólnota, która wpływa
na proces realizowania się młodzieży

Ur. w 1998 r. w Działdowie. Student III roku teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Instruktor oraz wychowawca Związku 
Harcerstwa Polskiego - Hufiec ZHP Działdowo. Członek zespołu Wychowania Duchowego oraz Religijnego 
Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej. Członek zespołu Duszpasterstwa Harcerzy i Skautów Diecezji Toruńskiej. 
Jego obszar zainteresowań naukowych skupia się wokół teologii. W życiu prywatnym dodatkowo pasjonuje się 
pielgrzymowaniem m.in. do Sanktuariów maryjnych oraz szlakiem świętego Jakuba Apostoła.

 

Michał Kłosowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

1. Cel działania we wspólnocie
Człowiek młody podczas swojego rozwoju jest kształtowany przez różne czynni-

ki. Jednym z nich jest wspólnota. To właśnie ta grupa wpływa najbardziej na świa-
topogląd i zachowanie ludzi młodych. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 
1879 mówi, że osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej 
czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jej natury1. W naszym świecie mnożą się 
więzi międzyludzkie, które są wynikiem powstawania różnych instytucji lub grup o 
charakterze publicznym czy prywatnym. Często przyczyniają się one do rozwijania 
się osoby ludzkiej2. Takie zadanie, o którym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego 
i Konstytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie współczesnym „Gaudium et spes”, 
może się uwidocznić we wspólnocie ludzi młodych, jaką jest harcerstwo. Harcer-
stwo to jedna z największych organizacji młodzieżowych, która przyczynia się do 
rozwoju młodego człowieka. Młodzież przez współpracę z bliźnimi oraz pracę nad 
sobą przyczynia się do swojego rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego in-
telektualnego czy duchowego. Rozwój jest ważnym czynnikiem we współczesnym 
świecie. Zakorzenienie młodego człowieka w ekranie smartfona, komputera, czy ta-
bletu może ten proces zatrzymać. Wspólnota często odrywa człowieka od ekranu 
nowoczesnych technologii i pomaga mu pracować nad sobą. 

2. Drużynowy - wzorzec i autorytet
W działaniu wspólnoty sztuką jest wykonanie zadania wspólnie, a nie samemu. 

Ważna jest tu jednak rola lidera, który musi pokierować tak działaniami, aby każdy 
czynnie uczestniczył w pracy zespołowej. Harcerki i harcerze muszą czuć to, że ich 
drużynowy jest jednym z nich. Nie stawia siebie na piedestale, ale z odwagą przy-
znaje się do swoich porażek. Musi również umieć pokazać swoje osiągnięcia. Jeśli 
tych cech u niego zabraknie, członkowie drużyny nie będą się prawidłowo rozwijać. 

1  Katechizm Kościoła Katolickiego (Watykan, 1992), nr 1879.
2  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes 

(Watykan, 7.12.1965), nr 25.
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Drużynowy powinien być dla harcerzy przewodnikiem w poszukiwaniach podejmo-
wanych przez nich. Nie może wskazywać tylko palcem i mówić co jest dobre, a co 
złe. Musi natomiast umieć ich zainteresować, a swoim przykładem zainspirować ich 
do działania oraz podtrzymać ich motywację i zaangażowanie. Musi tak działać, aby 
jego podopieczni kroczyli razem, a nie stali w miejscu lub, co najgorsze, cofali się3. 

Często z drużynowym kojarzy nam się stwierdzenie Primus Inter pares (z łac. 
„pierwszy pośród równych). Pierwszy, nie zawsze oznacza najważniejszy. Każdy 
członek drużyny, niezależnie od wieku, stopnia czy funkcji ma takie samo prawo w 
podejmowaniu decyzji oraz uczestniczeniu w życiu drużyny. Nie zawsze ostateczne 
zdanie musi należeć do lidera. Zobowiązany jest on natomiast do tego, aby młodzi 
harcerze brali odpowiedzialność za wykonywane zadania oraz aby każdy w równym 
stopniu został wysłuchany i mógł przedstawić swoje zdanie na dany temat. Odpo-
wiada natomiast za zadania, których grupa nie wykonała. Dlatego jest to ważna, a 
jednocześnie trudna pozycja w grupie, ponieważ drużynowy musi tak działać, aby 
żaden członek drużyny nie czuł się dyskryminowany, a jednocześnie musi mieć w 
sobie takie siły przywódcze, aby każdy z ochotą i pełnym zaangażowaniem wykony-
wał swoje zadania. Drużynowy, który jest „pierwszym z równych” czuwa nad prawi-
dłowym funkcjonowaniem danej grupy4. 

Instruktor harcerski posiada również swoje prawa i obowiązki. Do jego praw 
m.in. należy reprezentowanie drużyny na różnych szczeblach, podejmowanie de-
cyzji zawartych w konstytucji drużyny oraz odrzucanie decyzji drużyny, które za-
grażają zdrowiu harcerzy i są sprzeczne z prawem lub przyrzeczeniem harcerskim. 
Obowiązkiem drużynowego jest m.in. koordynowanie działań drużyny oraz moty-
wowanie harcerzy poprzez własny przykład5. Nieraz wykonanie zadania wspólnie 
– drużynowego z harcerzami – może więcej zdziałać niż profesjonalne rozdzielenie 
zadania, a drużynowy siedzi przy biurku i tylko zdalnie kontroluje. Każdy członek 
drużyny powinien pamiętać, że działanie we wspólnocie to nie „teatr jednego akto-
ra”. Pracujemy i osiągamy wspólne cele, które nas łączą, a nie rozdzielają.

Formy realizowania i działania we wspólnocie
Aby dojść do założonego punktu docelowego, członkowie wspólnoty winni kie-

rować się wspólnymi zasadami. Naczelną regułą powinna być zasada pomocniczo-
ści. Poprzez nasze zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka ujawnia się nasza 
miłość do niego. To podobieństwo ukazuje, że człowiek będąc jedynym na ziemi 
stworzeniem, którego Bóg chciał wyłącznie dla niego samego, nie może odnaleźć 
się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego6. Poszcze-
gólni członkowie danej grupy powinni się wspierać, aby dojść do jak najlepszego 
konsensusu. Ważne jest pojęcie służby. W Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego 
pod pojęciem służby można przeczytać, że jest to praca na rzecz jakiejś wspólnoty, 
wykonywana z poświęceniem, działaniem dla konkretnej idei czy sprawy7. Potrzeba 

3  Por. E. Gąsiorowska, Rola drużynowego, [w:] W poszukiwaniu przygody, red. E. Gąsiorowska, E. Kulczyk-
-Prus, Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 176.

4  Por. J. Dąbrowska, Rola drużynowego, [w:] Niemała sztuka, red. R. Polaszewski, E. Sidor, Wyd. Marron, 
Łódź 2013, s. 111.

5  Tamże, s. 111-112.
6  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes 

(Watykan, 7.12.1965), nr 24.
7  Zob. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2003, s. 1278.
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niesienia pomocy innym oraz angażowania sięw sprawy społeczne nigdy nie straci 
na ważności. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie potrzebował pomocy. Zawsze też 
będą istniały rozmaite potrzeby społeczne, którym trzeba będzie zaradzić8. W dru-
żynach wędrowniczych o służbie dla drugiego człowieka przypomina pewna mak-
syma. Wyjdź w świat –zobacz-pomyśl-pomóż, czyli działaj to dewiza wędrownicza 
według której działają starsi harcerze. Przypomina ona o stałej aktywności i służbie. 
Dewiza ta jest ciągłym zaproszeniem: do szukania swojego miejsca w społeczeń-
stwie oraz nieustannej pracy nad sobą9. Ta służba, pozwala ukształtować w osobie 
postawę dobrego człowieka oraz prawego obywatela –zdolnego do pomocy oraz 
poświęcenia się dla drugiego. W tym można odnaleźć fundament metody wędrow-
niczej, który zarysowuje się w cechach niesienia harcerskiej służby, czyli bezintere-
sownej pomocy bliźniemu. Bliźni to nie tylko mój kolega z sąsiedztwa, ale to również 
ten, który mi czyni źle. To ten, który mi nie zawsze odpłaci dobrem za dobro. Metoda 
wędrownicza zaprasza młodych ludzi do postawy otwartej głowy, serca oraz rąk wo-
bec sygnałów, które otaczają człowieka. Harcerz powinien podejmować stałą służbę, 
aby pełnić ją Bogu, Polsce oraz ludziom. To wszystko ma się przyczyniać do tego, 
aby skaut każdego dnia zmieniał otaczającą go rzeczywistość oraz samego siebie. 
By tak działać, należy poznać odpowiednie środki. Skauci powinni znać: cel działa-
nia, realne warunki działania, środki stosowne do celu i warunków, w których przy-
chodzi im działać. Działanie to ściśle zaplanowany układ czynności, który tworzy 
całość. Jest nakierowane na określony cel i często wprowadza pozytywne zmiany w 
otaczającym człowieka społeczeństwie. Działanie to ważny element wędrowniczej 
filozofii budowania harcerstwa czynu i przez czyn10.

Realizacja we wspólnocie to również wyrobienie w sobie odpowiedzialności za 
swoje czyny. Harcerzom często pomaga w tym prawo harcerskie, które jest funda-
mentem ideowym i drogowskazem na życiowej drodze. Wartości, o których mowa 
w kanonie prawa, członkowie wspólnoty przyjmują ze świadomością stawianych im 
wymagań, starając się dążyć do ideału. Harcerz powinien przyjąć prawo harcerskie 
z pełnym zrozumieniem i akceptacją. Nie może mu ono zostać narzucone. On sam 
musi zdecydować się na jego przyjęcie. Wartości w nim zawarte akceptuje w wyniku 
ich zrozumienia i przyjmuje je za własne11.

Nie zawsze jest tak, jak opisałem wyżej. Harcerz to człowiek, który popełnia błę-
dy. Rolą drużynowego jest jednak, aby podczas przygotowania do kolejnych stopni 
przypominał jak ważne jest stawanie w prawdzie. Skaut może naruszyć prawo czy 
przyrzeczenie, ale najważniejsze jest, aby umiał dokonać operacji prawdy. Trzeba 
tym młodym ludziom pozwolić na znalezienie własnego uzasadnienia zawartych w 
prawie wartości. Wtedy prawo stanie się naprawdę bliskie harcerzom12. Instruktorzy 
natomiast powinni budzić odpowiedzialność wśród swoich podopiecznych, która 
pomaga w spełnianiu praw i obowiązków, aby odczytane przez nich wartości były 
zgodne z kodeksem prawa i przyrzeczenia harcerskiego, a nie zgodne z ich aktual-

8  Zob. E. Kulczyk-Prus, B. Matyjaszczyk, Instruktor Wolontariusz, Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 5.
9  Por. R. Polaszewski, Podstawy ideowe wędrownictwa, [w:] Niemała sztuka, red. R. Polaszewski, E. Sidor, 

Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 27.
10  Tamże, s. 29.
11  Tamże, s. 27.
12  Zob. E. Gąsiorowska, Wychowawcza rola przyrzeczenia i prawa harcerskiego, [w:] W poszukiwaniu przy-

gody, red. E. Gąsiorowska, E. Kulczyk-Prus, Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 47.
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nymi upodobaniami, które w okresie dojrzewania mogą się diametralnie zmieniać. 
Kolejnym etapem we wspólnotowym rozwoju młodzieży w drużynach harcer-

skich są stopnie i sprawności. Są one formą, w której ludzie młodzi poznają siebie i 
dostrzegają problemy najbliższych osób ze swojego środowiska oraz wspólnot, do 
których należą. W drużynie harcerskiej stopnie są podstawowym źródeł programu 
drużyny. Podczas zdobywania stopni i sprawności harcerze rozwijają swoje zainte-
resowania oraz poszukują nowych pól działania. Oznacza to, że praca drużyny pole-
ga na rozwijaniu zainteresowań jej członków i poznawaniu coraz to nowych obsza-
rów aktywności z uwzględnieniem wymagań na stopnie. Często są one traktowane 
jako coraz to nowe etapy indywidualnej wędrówki do mistrzostwa13. Harcerze pod-
czas pracy i poszukiwań podczas zdobywania stopni często znajdują pola działania, 
na które poświęcają więcej czasu. Są one dla nich ciekawsze i bardziej interesujące. 
Stopnie i sprawności są formą pracy nad sobą, która jest formą ciągłego samodosko-
nalenia się. Młodzi pracują nad swoim charakterem oraz szeroko pojętym rozwo-
jem. Poszukują w sobie i doskonalą to, co jest dobre w ich życiu oraz eliminują swo-
je słabości, aby stawać się coraz lepszymi. Często zdobywanie stopni i sprawności 
wiążę się z wychodzeniem poza program pracy drużyny. Wymaga to umiejętności 
samodzielnego i konsekwentnego doskonalenia się. Niekiedy taki rozwój dostarcza 
ludziom młodym umiejętności na poziomie profesjonalnym. Wiedza ta jest często 
wykorzystywana w dorosłym życiu albo po prostu do pomocy młodszym kolegom i 
koleżankom14. 

3. Harcerstwo – wspólnota ludzi młodych
Harcerstwo to wspólnota ludzi młodych, wychowywanych przez ludzi młodych. 

Robert Baden-Powell, założyciel skautingu na świecie, porównał pracę drużyno-
wego i jej efekty do czynności przeglądania się w lustrze. Napisał: „Chłopcy robią 
wszystko to, co robi drużynowy. Drużynowy odbija się w swoich chłopcach, jak w lu-
strze. Zadbajmy o to, by to lustro nie okazało się krzywym zwierciadłem z baśni An-
dersena, które rozbite na tysiące kawałków będzie siało w świecie brzydotę i zło”15.

W drużynach młodszych drużynowy jest niekwestionowanym przywódcą i auto-
rytetem oraz inicjatorem przedsięwzięć realizowanych przez harcerzy. Natomiast w 
drużynie starszoharcerskiej powinien być przewodnikiem w poszukiwaniach pro-
wadzonych przez członków drużyny. Powinien umieć zainteresować harcerzy, zain-
spirować do działania i podtrzymać ich motywację oraz zaangażowanie16. W wielu 
drużynach brakuje młodych instruktorów, którzy by pokierowali działaniami tak, 
aby pomóc w rozwoju swoich harcerzy. Młodym brakuje często odwagi, aby wziąć 
odpowiedzialność za swoje czyny oraz wychowanie i rozwój swoich podopiecznych. 
Wiele lat temu zauważył to błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski 
–patron harcerstwa polskiego, który 16 stycznia 1930 roku w swoim pamiętniku 
napisał: „Czuję bowiem, że harcerstwo to jednak ma idealne zasady i idee. Aby je 

13  A. Regucka-Kwaśnik, Stopnie harcerskie – kroki w górę, [w:] W poszukiwaniu przygody, red. E. Gąsiorow-
ska, E. Kulczyk-Prus, Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 94.

14  A. Regucka-Kwasnik, Sprawności harcerskie – wizytówka mistrza, [w:] W poszukiwaniu przygody, red. E. 
Gąsiorowska, E. Kulczyk-Prus, Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 101.

15  E. Polaszewska, Moja indywidualna droga rozwoju, [w:] Niemała sztuka, red. R. Polaszewski, E. Sidor, 
Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 118.

16  E. Gąsiorowska, Rola…, s. 176.
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poprowadzić i wpoić, trzeba je wpierw dobrze posiadać, tego mi brak. Wprawdzie 
staram się o to, aby je osiągnąć, ale nie wiem, kiedy będę je miał. A pchać drużynę, 
aby wegetowała, nie chcę, a na wyżyny jej nie dostanę. Oto przyczyna, dla której 
niechętnie przyjmuję drużynowego. Ja bym miał program dla podniesienia druży-
ny, ale na to potrzeba trzech lat dobrych17. Jednak znajduje się zaangażowana mło-
dzież, która się doskonali, aby móc stać się wychowawcami dla swoich rówieśników 
i spełniać misję Związku Harcerstwa Polskiego, która kładzie nacisk na wspieranie 
młodych we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
im wyzwań. Wszechstronny rozwój uzyskujemy poprzez rozwój kompetencji, czyli 
równocześnie umiejętności, wiedzy i postaw18.

Wspólnota ludzi młodych jest miejscem rozwoju. Człowiek podczas rozwoju staje 
się szczęśliwy. W artykule 8 „Traktatu o szczęściu” Świętego Tomasza z Akwinu mo-
żemy przeczytać, że Arystoteles twierdzi, iż człowiek szczęśliwy potrzebuje przyja-
ciół. Święty Tomasz podkreśla, że człowiek nie potrzebuje przyjaciół dla własnych 
korzyści bądź przyjemności. Człowiek sam sobie wystarcza i znajduję prawdziwą 
doskonałość w samym sobie. Ludzie potrzebują przyjaciół, żeby czynić im dobro, 
przyglądać się jak oni obdarzają dobrem innych oraz aby korzystać z ich pomocy 
w czynieniu dobrych rzeczy. Akwinata podkreśla, że człowiek potrzebuje pomocy 
przyjaciół w życiu praktycznym i kontemplacyjnym19. Przyjaźń jest najlepszą więzią 
społeczną, która podtrzymuje jedność między obywatelami jednego miasta, między 
kolegami z jednej grupy lub wspólnikami robiącymi wspólny interes. Tak otwarte 
perspektywy są więc bardzo szerokie, skoro relacja ta obejmuje zarówno opartą na 
wyborze przyjaźń między dwiema osobami, jak całość życia społecznego i politycz-
nego20. Papież Franciszek w swojej Adhortacji apostolskiej „Christus Vivit” podkreśla, 
że przyjaźń nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą, solidną, wierną, która 
dojrzewa wraz z upływem czasu. Jest to relacja uczucia, która sprawia, że czujemy 
się zjednoczeni, a jednocześnie jest miłością hojną, która wiedzie nas do starania 
się o dobro przyjaciela. Chociaż przyjaciele mogą się bardzo między sobą różnić, to 
zawsze są pewne rzeczy wspólne, które sprawiają, iż czują się blisko. Istnieje między 
nimi zażyłość dzielona ze szczerością i zaufaniem21.

4, Wpływ wspólnoty na kształtowanie młodego człowieka
W ostatniej części chciałbym poruszyć temat związany z przyrzeczeniem harcer-

skim. Każdy harcerz po zapoznaniu się z działalnością organizacji, po świadomej i 
wolnej decyzji, składa swoje przyrzeczenie, które wyznacza kierunek harcerskiego 
programu wychowawczego, czyli służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Jest dobrowolnym 
i indywidualnym zobowiązaniem się do zrobienia wszystkiego, co jest możliwe, 
aby żyć zgodnie z etycznym kanonem, jakim jest Prawo Harcerskie22. Wędrownik 
świadomie akceptuje harcerski styl życia. Ten sposób postrzegania otaczającego go 

17  S. W. Frelichowski, Pamiętnik, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013, s. 23.
18  E. Kulczyk-Prus, K. Kurkowska, Formy pracy, [w:] W poszukiwaniu przygody, red. E. Gąsiorowska, E. 

Kulczyk-Prus, Wyd. Marron, Łódź 2013, s. 113.
19  Por. S. Th., I-II, q.4, a.8.
20  Por. J. P. Torrell. Święty Tomasz z Akwinu Mistrz Duchowy, Wyd. W drodze, Poznań-Warszawa 2003, s. 

379-387.
21  Franciszek, Adhortacja Christus Vivit (25.03.2019), nr 152.
22  E. Gąsiorowska, Wychowawcza…, s. 46.



ARTICLES

94

świata wyniesie z ZHP i przeniesie do dorosłego życia. Będą dla niego ważne takie 
wartości, jak odpowiedzialność, uczciwość, prawdomówność, otwarcie na innych lu-
dzi, zamiłowanie do szeroko pojętej wędrówki23. Na początku przyrzeczenia każdy 
harcerz wypowiada słowa: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Pol-
sce…. Należy w tym miejscu podkreślić, że rota przyrzeczenia stawia dwie wartości 
na równi: służbę Bogu i Polsce. Faktem jest, iż dla harcerza pierwszą wartością po 
Bogu powinna być Ojczyzna. Uwarunkowane to jest faktem historycznym. Harce-
rze na początku swojej działalności byli wychowywani w duchu odpowiedzialno-
ści za Ojczyznę. Pokolenia harcerzy na początku były przygotowywane do walki o 
wolność Ojczyzny, a po zakończeniu wojny walka prowadziła do odbudowania Tej, 
dla której wolności walczyli ich przodkowie przez prawie 123 lata24. A jak jest te-
raz? Harcerze starsi niekiedy zaczynają negować wartości, na których opierał się 
ich dotychczasowy światopogląd. Jednocześnie szukają własnego uzasadnienia dla 
rzeczywistości czy nowych ideałów. Sami chcą kształtować swoje postawy25. Często 
przyczynia się do tego długie korzystanie ze stron internetowych, które nie zawsze 
przekazują treści, które prawidłowo wpływają na rozwój osoby młodej. Często na 
stronach, z których z chęcią korzystają osoby młode, są przekazywane treści, które 
młodzież demoralizują i zaburzają wartości nad którymi przekazaniem pracowali 
ich rodzice czy wychowawcy. W rzeczywistości, „środowisko cyfrowe jest także ob-
szarem samotności, manipulacji, eksploatacji i przemocy, aż do skrajnego przypad-
ku dark web. Media cyfrowe mogą narazić na ryzyko uzależnienia, izolacji i postę-
pującej utraty kontaktu z rzeczywistością, utrudniając rozwój autentycznych relacji 
międzyludzkich. Za pośrednictwem mediów społecznościowych upowszechniają 
się nowe formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Internet jest również kanałem 
rozpowszechniania pornografii i wykorzystywania osób w celach seksualnych lub 
hazardu”26. Czynniki te, mogą przyczynić się do tego, że harcerze odrzucają wartości 
na których zbudowany jest skauting założony przez Roberta Baden-Powella oraz 
wprowadzony do Polski przez Andrzeja Małkowskiego. Internet ma również swoje 
pozytywne strony. Wskazuje na nie papież Franciszek w swojej posynodalnej ad-
hortacji. W adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Christus Vivit” możemy prze-
czytać, że Internet i sieci społecznościowe stworzyły nowy sposób komunikowania 
się i tworzenia więzi, i są „miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają dużo czasu i 
łatwo się spotykają, nawet jeśli nie wszyscy mają do nich równy dostęp, szczególnie 
w niektórych regionach świata. Stanowią one jednak wyjątkową możliwość dialogu, 
spotkań i wymiany między ludźmi, a także dostępu do informacji i wiedzy. Ponadto 
świat cyfrowy jest wymiarem uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i aktyw-
nej postawy obywatelskiej”27.

Wspólnota harcerska często jest oderwaniem młodzieży od ekranów monitora i 
pokazaniem im, że jest możliwe inne życie w bliskim otoczeniu drugiego człowieka 
i przyrody. Młodzież często uważa, że wiara jest przestarzała i należy ją odrzucić 
i zająć się rozumem. Na to stwierdzenie odpowiedział już Święty Jan Paweł II we 
wstępnie swojej encykliki „Fides et ratio”. Nasz rodak napisał: Wiara i rozum są jak 

23  R. Polaszewski, Podstawy…, s. 27.
24  Zob. P. Przekop, Ku szczytom ideałów, Wyd. Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2016, s. 21-22. 
25  E. Gąsiorowska, Wychowawcza…, s. 46.
26   Franciszek, Adhortacja Christus Vivit (25.03.2019), nr 87.
27  Tamże, nr 87.
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dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy28. Święty 
Tomasz z Akwinu mówił o koncepcji: „wolności do” i „wolności od”. Pierwsza nazy-
wana jest pozytywną, a druga negatywną. Koncepcję tą można odnieść do Kościoła, 
zasad etc. W tym miejscu tomaszową koncepcję wolności chciałbym wykorzystać do 
religii. Obserwując niektórych harcerzy zauważam, że chcą, aby we współczesnym 
harcerstwie była wyznawana „wolności od religii”, a nie „wolność do religii”. Współ-
czesny człowiek nie chce się utożsamiać z żadną religią i wyznawać wartości do któ-
rych ona zaprasza. W wychowaniu religijnym ważną rolę odgrywa drużynowy. Jak 
już wspominałem na początku, jest on „pierwszym spośród równych”. Pierwszy to 
znaczy ten co nadaje kierunek pracy drużynie. Wychowanie duchowe i wyznawane 
wartości zależą od niego, ponieważ jeśli on ceni wiarę to i innych będzie do niej 
prowadził. Jeśli on będzie wyznawał wartości chrześcijańskie i nimi żył to harcerze 
będą kroczyć tą samą drogą. 

Wspólnota harcerska często jest wykorzystywana jako pomoc w ewangelizacji 
współczesnej młodzieży. Ewangelizacja to przepowiadanie światu Jezusa Chrystusa 
oraz Jego ewangelii w celu realizacji zbawienia człowieka29. Ewangelizacja jest naj-
większym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół staje od 
początku swego istnienia30. W dzisiejszym świecie młodzież jest daleko od Kościoła. 
Ludzie młodzi nie są dzisiaj ewangelizowani przez rodziców czy nauczycieli. Mło-
dzież w dzisiejszym świecie jest „ewangelizowana” przez media elektroniczne. My 
jako ludzie młodzi, szukamy autorytetów w innych rzeczach. Potrzebna jest nowa 
ewangelizacja, która ukierunkuje młodych na właściwą ścieżkę. Jan Paweł II w swo-
jej encyklice „Veritatis Splendor” pisał, że nowa ewangelizacja jest przepowiadaniem 
i propozycją określonej moralności. Ujawnia ona swą autentyczność i równocześnie 
wyzwala cały swój dynamizm misyjny, jeśli dokonuje się nie tylko przez dar słowa 
głoszonego, ale także przez dar słowa przeżywanego, to znaczy świadectwo życia. 
Dlatego Kościół, stosując mądre zasady swej pedagogiki moralnej, zawsze zachęcał 
wierzących, aby w postaciach świętych mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza w Dziewiczej 
Matce Boga, szukali i znajdowali wzór, moc i radość życia zgodnego z przykazania-
mi Bożymi i z ewangelicznymi błogosławieństwami31. Harcerstwo może być siecią, 
która pokaże, że Kościół to odpowiedni fundament, na którym każdy człowiek po-
winien oprzeć swoje życie. Tą wielkość harcerstwa dostrzegł błogosławiony ksiądz 
Stefan Wincenty Frelichowski. Młody Wicek w swoim pamiętniku napisał: „Ja sam 
wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby 
najpotężniejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma ta-
kie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, ja-
kiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejsza, ale najlepsza jest idea harcerstwa: 
wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj 
Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go popierać nie 
przestanę. Czuwaj!”32.

28  Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (14.09.1998), Wstęp.
29  Encyklopedia Katolicka KUL, Tom IV, Łódź 1989, s. 1436.
30  Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor(06.08.1993) nr 106.
31  Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor (06.08.1993) nr 107.
32  S. W. Frelichowski, s. 24.
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Streszczenie:
Tekst: „harcerstwo – wspólnota, która wpływa na proces realizowania się mło-

dzieży” poświęcony jest wychowaniu oraz rozwoju jaki wypływa z największej mło-
dzieżowej organizacji w Polsce. W artykule poruszono kwestie związane z celem 
działania we wspólnocie. Autor ukazał również rolę drużynowego, czyli tego, który 
jest wzorem i autorytetem. W kolejnej części pracy zostały ukazane formy realizo-
wania i działania jakie można dostrzec we wspólnocie młodzieżowej. Autor pod-
kreśla pozytywne oraz negatywne skutki nowych technologii w rozwoju młodego 
człowieka. W artykule został ukazany wielki wpływ ludzi młodych w kształtowaniu 
się wspólnoty oraz charakterów jej członków. Na zakończenie autor wyartykułował 
problemy jakie wynikają w wychowaniu duchowym w harcerstwie. 

Słowa klucze: harcerstwo, rozwój, ewangelizacja, socjalizacja, młodzież

Summary:
Scauting - a community that affects the process of Young pe ople realization.
An article entitled ‘scouting - a community that affects the process of Young pe 

ople realization’ is devoted to the upbringing and development that flows from the 
lar gest youth organization in Poland. The article deals with issues related to the 
purpose of community action. The author also showed the role of the team, i.e. the 
one whois a model and authority. The next part of the work presents forms of im-
plementation and activities that can be seen in the youth community. The autorem 
phasizes the positive and negative effects of New technologies in the development of 
Young people. The articles hows the great influence of Young people in the formation 
of the community and the characters of its members. Finally, the author articulated 
the problems that arise in spirituals education in scouts.

Keyword: scauting, advancement, evangelism, socialization, young people
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Wprowadzenie
Współcześnie w wielu dyskusjach akademickich i debatach publicystycznych 

często pojawia się problematyka podmiotowości i miejsca człowieka w świecie peł-
nym szans, ale i zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, informacyjno-
-informatycznym, urbanistycznym czy technologicznym. Zmiany i wynikłe z nich 
konsekwencje nie zawsze bowiem korespondują z tempem rozwoju człowieka w 
jego warstwie emocjonalnej, psychologicznej i socjalizacyjnej. Rodzi to ryzyko wy-
stąpienia szeregu zagrożeń, które w sposób bezpośredni mogą destrukcyjnie wpły-
wać na poczucie bezpieczeństwa (nie tylko społecznego) jednostek, społeczności i 
całych społeczeństw. Ich samoregulacyjne i ochronno-obronne zdolności w zakre-
sie przeciwdziałania oraz zwalczania zagrożeń społecznych (np. przemocy, upadku 
wartości rodzinnych, naruszania praw człowieka, alienacji czy patologii społecz-
nych) to ważny komponent procesu zapewniania bezpieczeństwa, ale niebagatelną 
rolę w tym procesie odgrywa państwo, jego polityka, wyspecjalizowane instytucje 
oraz stanowione w nim prawo. W każdym procesie zarządzania bezpieczeństwem 
istotne są fazy planowania, organizowania, realizacji i kontroli, jednakże kluczowa, 
podczas podejmowania czynności w związku z reakcją na dany typ zagrożenia, jest 
jego identyfikacja oraz dobór odpowiednich metod i technik działania. Dlatego też 
celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty współczesnych zagrożeń bez-
pieczeństwa społecznego w punktu widzenia jednostki, społeczeństwa i państwa 
oraz próba ukazania systematyki i charakteru zagrożeń dla życia, zdrowia, tożsamo-
ści oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego wskazanych powyżej podmiotów.

Istota, systematyka i charakter 
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa 

społecznego

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problema-
tyki bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa społecznego, polskiego nacjonalizmu, tożsamości narodowej, 
ruchu narodowego w Polsce po 1989 roku, współczesnych ruchów społecznych i partii politycznych oraz współ-
czesnych zagrożeń związanych z rozwojem radykalizmu. Autor wielu publikacji naukowych, m.in.: „Różne oblicza 
politologii. Teoria–Historia–Wizerunek, t. 1” (Olsztyn-Stalowa Wola 2015), „Naród, nacjonalizm i ruch narodowy z 
perspektywy politologicznej” (Katowice 2018). Członek European Association for Security, Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych (oddział w Krakowie), Polskiego Czerwonego Krzyża (Honorowy Dawca Krwi) oraz Stowarzy-
szenia „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” w Mławie.

 

          dr Paweł Łubiński - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie



ARTYKUŁY

99

1. Znaczenie bezpieczeństwa społecznego dla państwa, społeczeństwa i jednostki
Pojęcie bezpieczeństwa społecznego w literaturze przedmiotu przedstawiane 

jest nierzadko jako odrębna kategoria bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne 
(social security) to jeden z podstawowych rodzajów (typów, sektorów, dziedzin) 
bezpieczeństwa, rozumianego jako kategoria badawcza oraz przestrzeń realizacji 
polityki, w której dominującą rolę w zakresie wypełniania potrzeb społeczeństwa 
odgrywa państwo (polityka społeczna). Społeczny, priorytetowy wymiar bezpie-
czeństwa łączy w pewnym sensie różne jego sektory (bezpieczeństwo polityczne, 
militarne, ekonomiczne, kulturowe, ideologiczne, informacyjne, ekologiczne itd.)1. 
Choć trudno jest polemizować ze stwierdzeniem o wzajemnym uzupełnianiu się 
wyszczególnionych rodzajów bezpieczeństwa, to jednak współczesne definicje bez-
pieczeństwa społecznego wyraźnie podkreślają jego państwocentryczny charak-
ter2, a właściwie nadrzędną rolę państwa w jego zapewnieniu. Wedle Aleksandry 
Skrabacz bezpieczeństwo społeczne jest bowiem obszarem wpisującym się w ramy 
bezpieczeństwa narodowego, rozumianym jako „ochrona egzystencjalnych podstaw 
życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (mate-
rialnych i duchowych) oraz realizacji aspiracji duchowych przez tworzenie warun-
ków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne”3. Wyjaśnienie to 
wpisuje się w szereg ujęć teoretycznych uwydatniających komplementarność bez-
pieczeństwa społecznego i narodowego, ponieważ to pierwsze ujmowane jest jako 
określony stan społeczeństwa, który określa warunki do egzystencji, przetrwania 
i rozwoju jednostek – odpowiada więc za tzw. „progresywną kontynuację życia”4, 
natomiast pojęcie bezpieczeństwa narodowego wyprowadza się właśnie z kategorii 
egzystencjalnych potrzeb i interesów społeczeństwa zorganizowanego w państwo5.

W ujęciu procesualnym (bezpieczeństwo jako pewien proces) bezpieczeństwo 
społeczne jawi się zaś jako permanentnie utrzymywana pewność przetrwania okre-
ślonej grupy społecznej w obliczu ewoluujących zagrożeń godzących w interes spo-
łeczny (potrzeby, dążenia, pragnienia). Bezpieczeństwo społeczne może być także 
rozpatrywane z punktu widzenia konkretnego człowieka (jako bezpieczeństwo spo-
łeczne jednostki zaspokajane na poziomie egzystencjalno-emocjonalnym, psychicz-
no-emocjonalnym, edukacyjno-kulturalnym i interakcyjnym) oraz wspólnoty na-
rodowo-państwowej (jako bezpieczeństwo społeczne państwa, definiowane przez 
takie obszary, jak: struktura społeczna, kultura danego społeczeństwa czy system 
podziału pracy)6. Istota bezpieczeństwa społecznego generalnie uwidacznia się więc 
w potrzebie skupienia uwagi państwa, jego instytucji oraz samego społeczeństwa 
(rodziny, grup społecznych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) na zapew-

1  P. Łubiński, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć (red.), 
Wydaw. Libron, Kraków 2018, s. 147.

2  Zob. J. Gierszewski, Społeczne zagrożenia (socialsecurity) bezpieczeństwa państwa, [w:] Nauka o bezpieczeń-
stwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. 2, L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. 
Misiuk (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011, s. 281.

3  A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strate-
gie, R. Jakubczak, J. Flis (red.), Wydaw. Bellona, Warszawa 2006, s. 413.

4  E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011, s. 110-113.
5  W. Kotowicz, Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, A. Żukowski, 

M. Hartliński, W. T. Modzelewski, J. Więcławski (red.), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, Olsztyn 2015, s. 136.

6  P. Łubiński, Bezpieczeństwo społeczne…,dz. cyt., s. 148.
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nieniu obywatelom określonego poziomu egzystencji, warunków do rozwoju, od-
powiednich warunków zatrudnienia, edukacji, świadczeń zdrowotnych i socjalnych 
oraz realizacji żywotnych interesów narodowych7.

Wojciech Kotowicz zaznacza, że w teorii bezpieczeństwa dominującym poglądem 
jest przekonanie, że dany rodzaj bezpieczeństwa (w tym przypadku społecznego) jest 
silnie skorelowany z odpowiadającym mu rodzajem zagrożeń. Według wspomnianego 
autora bezpieczeństwo społeczne to „(…) pewność przetrwania danej grupy społecz-
nej w swojej istocie (językowej, kulturowej, religijnej, tożsamościowej) w warunkach 
zmieniających się okoliczności i pojawiających się zagrożeń. Celem bezpieczeństwa 
społecznego jest przetrwanie, dobrobyt oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa 
poprzez zapewnienie wysokiej jakości życia osobom, rodzinom i grupom społecznym 
oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego”8. Tego typu 
ujęcia teoretyczne kładą nacisk głównie na pomocniczą rolę państwa, które po pierw-
sze – chroni jednostki przed niekorzystnym wpływem wyżej wymienionych zagrożeń 
społecznych, po drugie – przeciwdziała skutkom przez nie wywołanym, po trzecie – 
posiada narzędzia do skutecznego zapewnienia i realizacji potrzeby bezpieczeństwa 
społecznego i ekonomicznego jednostek, tj. renty, emerytury, powszechna służba zdro-
wia itp. Szczególnie ostatni z wymienionych aspektów działalności państwa w ramach 
prowadzonej polityki społecznej często skłania teoretyków do ujmowania kategorii 
bezpieczeństwa społecznego w kontekście funkcjonowania państwa opiekuńczego9.

Bezpieczeństwo społeczne, co wcześniej zaznaczono, jest kategorią bezpieczeń-
stwa narodowego i jest rozpatrywane przez pryzmat polityki społecznej i ekono-
micznej danego państwa. Kompatybilność założeń polityki dotyczącej bezpieczeń-
stwa narodowego i społecznego zauważyć można na przykładzie definicji bezpie-
czeństwa społecznego rozumianego jako „całokształt działań prawnych i organi-
zacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe (krajowe i międzynarodowe), 
pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie określonego po-
ziomu życia osobom, rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich 
marginalizacji i wykluczenia społecznego”10. Bezpieczeństwo społeczne jest zatem 
zbiorem przedsięwzięć normatywno-organizacyjnych podejmowanych przez insty-
tucje państwowe (ponadpaństwowe również) różnego szczebla służących zapobie-
ganiu „wyrzucania” jednostek poza nawias życia społecznego (m.in. poprzez zago-
spodarowanie przestrzeni dotychczas zdezorganizowanej, leczenie dolegliwości, 
niwelowanie sprzeczności i przeciwdziałanie niewydolności funkcji społecznych bę-
dących w obszarze działalności instytucji państwa)11. Ponadto (co zostało wcześniej 
przez autora podkreślone) we współczesnej politologii i naukach o bezpieczeństwie 
pojęcie bezpieczeństwa narodowego wyprowadza się z egzystencjalnych potrzeb i 

7  Tamże, s. 148-149.
8  W. Kotowicz, Bezpieczeństwo narodowe…, dz. cyt., s. 132.
9  Zob. P. Kornobis, Bezpieczeństwo społeczne (social security), [w:] Słownik politologii, B. Walicka (red.), Wydaw. 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 40; Tenże, Państwo opiekuńcze (welfarestate),[w:] Słownik politologii…, dz. 
cyt., s. 387.

10  M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Wydaw. Difin, Warszawa 2011, s. 13.
11  P. Łubiński, P. Dubiński, Społeczny priorytet bezpieczeństwa państwa. Coaching jako narzędzie walki z bezrobo-

ciem, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, M. Kosman, W. 
Stach (red.), Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań 2013, s. 159-161.
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interesów społeczeństwa zamieszkującego dane państwo12, a więc z potrzeb i intere-
sów, których zaspokojenie i realizacja są domeną bezpieczeństwa społecznego.

Bezpieczeństwo społeczne utożsamiane bywa także z bezpieczeństwem socjal-
nym rozumianym jako zapewnienie uzyskania ze strony instytucji zewnętrznych 
pomocy na wypadek zdarzeń losowych i innych wyszczególnionych przez prawo13. 
Dlatego też podchodząc systemowo do bezpieczeństwa społecznego (jako jednej ze 
składowych bezpieczeństwa narodowego) nierzadko w świecie nauki zwraca się 
uwagę na aspekt socjalny (instytucjonalno-prawne gwarancje minimalnych standar-
dów dotyczących płac, dochodów, transferów itp.), rozwojowy (szanse i możliwości 
rozwoju obywateli w danym państwie) i wspólnotowy (oparta o kapitał społeczny 
świadomość bycia częścią większej zbiorowości)14. Trafnie i w oparciu o powyższe 
aspekty ujął definicję bezpieczeństwa społecznego Janusz Gierszewski, który rozu-
mie je jako: „zbiór przepisów i regulacji normatywno-prawnych mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrz-
nych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz organizację instytucji, któ-
re gwarantują niezagrożony rozwój oraz ład społeczny w kontekście bezpieczeń-
stwa państwa”15. Wieloaspektowość bezpieczeństwa społecznego i jego istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego są płaszczyzną, która znajduje 
odzwierciedlenie w wielu dokumentach o strategicznym dla państwa charakterze.

Jednym z dokumentów, które podkreślają znaczenie omawianego tu rodzaju bez-
pieczeństwa jest „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” 
z 2014 roku, w której zawarto szereg czynników mających wpływ na bezpieczne 
warunki godziwego życia obywateli oraz rozwoju duchowego i materialnego na-
rodu. We wspomnianym dokumencie zawarto następujące elementy: ochrona i 
umacnianie tożsamości narodowej (zachowanie tożsamości narodowej poprzez pie-
lęgnowanie kultury narodowej oraz ciągłości historycznej i pokoleniowej, wzmac-
nianie postaw patriotycznych oraz aktywne i świadome obywatelstwo), edukacja 
dla bezpieczeństwa (zdobywanie przez obywateli wiedzy i umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa, podnoszenie zdolności do identyfikowania zagrożeń i reagowa-
nia na nie), działania mediów na rzecz bezpieczeństwa (budowanie i pogłębianie 
współpracy administracji i służb z mediami, prowadzenie działalności o charakterze 
edukacyjnym), przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa demograficznego 
(zahamowanie obecnych oraz prognozowanie i zapobieganie niekorzystnym zmia-
nom demograficznym w kraju, umiejętnie prowadzona polityka prorodzinna, za-
trudnienia, mieszkaniowa, emerytalna i migracyjna) oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa socjalnego (zmniejszenie strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez 
aktywizację osób zagrożonych tymi stanami, wsparcie ze strony instytucji pomocy 
społecznej, instytucji rynku pracy i służby zdrowia)16.

Należy także podkreślić, że traktując bezpieczeństwo społeczne jako zintegrowa-
ny system i płaszczyznę realizacji zadań z zakresu egzystencjalnych potrzeb spo-

12  W. Kotowicz, Bezpieczeństwo narodowe…, dz. cyt., s. 132.
13  J. Gierszewski, Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów, „Colloquium Wydziału Nauk Huma-

nistycznych i Społecznych” 2013, t. 2, s. 69.
14  M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne…, dz. cyt., s. 58-59.
15  J. Gierszewski, Model bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 70.
16  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 38-40.
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łeczeństwa, wyróżnić można kilka jego podsystemów. Krzysztof Loranty wymienia 
następujące podsystemy: publiczny (działalność instytucji rządowych i samorzą-
dowych), nieformalny (wsparcie społeczne w ramach relacji z rodziną, przyjaciół-
mi, sąsiadami), ochotniczy (wsparcie ze strony podmiotów uskuteczniających ideę 
samopomocy i inicjatywności społeczności lokalnych, tj. wolontariatu, organizacji 
pozarządowych itp.), rynkowy (funkcjonujący na zasadzie kupna i sprzedaży, do 
którego dostęp uzależniony jest od zamożności obywateli) i obejmujący działalność 
podmiotów gospodarczych (zapewniający rozwój, ochronę zdrowia i poprawiający 
efektywność pracy w grupie pracowniczej)17.

2. Współczesny charakter zagrożeń społecznych
Zagrożenia społeczne określane są jako sytuacje, czynniki czy działania, które w 

sposób bezpośredni lub pośredni wpływają destrukcyjnie na naród, wraz z jego eg-
zystencjalnymi podstawami istnienia, przekładając się wydatnie na poziom bezpie-
czeństwa struktur i instytucji państwa18. Pojęcie to dotyczy wszystkich przypadków 
odnoszących się do niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia, tożsamości narodo-
wej i etnicznej określonej społeczności oraz bezpieczeństwa socjalnego i publiczne-
go. Jak zaznaczają Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka i Henryk Wyrębek, wiąże się 
to z cechami każdego społeczeństwa, którymi są: odrębność od innych zbiorowości, 
wzajemne oddziaływania pomiędzy jego członkami, wspólne terytorium, instytu-
cje, sposób komunikowania się, podobieństwo warunków życia, podział pracy oraz 
normy i wzorce postępowania19. Zagrożenia społeczne nierozerwalnie związane są z 
zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego, socjalnego i psychospołecznego, a także 
ekonomicznego. W teorii nauk o bezpieczeństwie tego typu zagrożenia typologizuje 
się oraz wyodrębnia spośród innych na podstawie kryterium przedmiotowego, wy-
raźnie oddzielającego zagrożenia społeczne od politycznych, gospodarczych, woj-
skowych, kulturowych, informacyjnych, demograficznych czy zdrowotnych, pomi-
mo znaczącego wpływu np. czynników gospodarczych czy kulturowych na sytuację 
społeczno-socjalną obywateli państwa. Jak wskazują Aleksandra Skrabacz i Krzyszof 
Loranty, zagrożenia społeczne w istotny sposób determinują jakość i standard ży-
cia jednostek, rodzin, grup społecznych i całych społeczeństw, a poprzez to również 
rozwój cywilizacyjny nie tylko określonego państwa, ale także międzynarodowej 
społeczności, w ramach i za pośrednictwem której postępuje przepływ dóbr i usług 
oraz różnorakich zagrożeń20, tj. handlu ludźmi, przemytu narkotyków, międzynaro-
dowej przestępczości czy zagrożeń związanych z przenikaniem czynników choro-
botwórczych. Zapewnienie realizacji wspomnianych potrzeb (odpowiedniej jakości 
i standardu życia ludności) w znacznej mierze zależy od poziomu skuteczności poli-
tyki społecznej państwa, która może zredukować ryzyko wystąpienia zjawisk desta-

17  K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), Jacek Pawłowski 
(red.), Wydaw. Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2017, s. 380.

18  W. Sójka, Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego…, dz. 
cyt., s. 184; D. Kompała, Istota zagrożeń, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2014, nr 3 (11), s. 31.

19  Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Pracow-
nia Wydaw, Wydziału Humanistycznego, Siedlce 2016, s. 82.

20  A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwa-
nia i strategie, R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Wydaw. Bellona, Warszawa 2011, s. 566.
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bilizujących egzystencję jednostek oraz rozwoju patologii społecznych21. 
Często zagrożeniami społecznymi określane są nie tylko zjawiska, działania lub sy-

tuacje, które przesądzają o pogorszeniu sytuacji materialnej określonej grupy osób, 
deficycie określonych dóbr materialnych i niematerialnych czy wykluczeniu społecz-
nym określonych jednostek. O zaistnieniu zagrożenia społecznego świadczyć może 
także fakt wystąpienia rozmaitych ograniczeń rozwojowych oraz braku możliwości 
realizacji określonych potrzeb, które z punktu widzenia jednostki lub grupy społecz-
nej są istotne (a nawet niezbędne) dla prawidłowego, stabilnego i niczym niezakłóco-
nego funkcjonowania odpowiednio w rodzinie, grupie lub społeczeństwie. Dlatego też 
kategorię zagrożeń społecznych należy rozpatrywać i analizować pod kątem jej sze-
rokiego ujęcia uwzględniającego wszystkie powyżej wskazane aspekty. Na tę kwestię 
zwracają uwagę Marek Leszczyński i Vladimir Mika, którzy podkreślają, że w przy-
padku zagrożeń dla jednostek, rodzin i społeczeństwa można mówić o zagrożeniach: 
bytu (np. braki w zaopatrzeniu w wodę i żywność, ryzyko związane z bezpośrednim 
zagrożeniem utraty zdrowia i życia), schronienia (np. zagrożenie bezdomnością lub 
posiadanie mieszkania niespełniającego podstawowych standardów godnego zakwa-
terowania, zamieszkiwanie w rejonie uznanym za szczególnie niebezpieczny), pracy 
(np. długotrwałe lub masowe bezrobocie, samo ryzyko utraty zatrudnienia, praca w 
szczególnie niebezpiecznych warunkach, zagrożenie chorobami zawodowymi), śro-
dowiska (np. ryzyko pogorszenia lub utraty słuchu w wyniku długotrwałego przeby-
wania w miejscu o znacznym poziomie hałasu, zanieczyszczenie powietrza mogące 
skutkować powikłaniami i chorobami dróg oddechowych), zdrowia (np. brak dostępu 
do instytucji systemu ochrony zdrowia, wysoka umieralność określonych grup pa-
cjentów, zagrożenie niepełnosprawnością), zagrożone dzieciństwo (np. zagrożenie 
przemocą domową, wychowywanie sięw rodzinach patologicznych, w niedostatku i 
ubóstwie), osamotnienia (np. brak wsparcia u rodziny, samotna starość, marginaliza-
cja społeczna, zaburzone relacje z innymi ludźmi), ekonomicznych (np. ubóstwo, brak 
zabezpieczenia materialnego w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych), fizycznych 
(np. przemoc, zabójstwa terroryzm) oraz rozwoju (np. niedostateczny dostęp do edu-
kacji, niski poziom kształcenia, utrudniony dostęp do placówek kulturalnych)22.

Do zagrożeń, które determinują stan bezpieczeństwa społecznego oraz decydują 
o jego charakterze zalicza się w sensie generalnym: trwałe wykluczenie społeczne, 
bezrobocie, brak środków na utrzymanie rodziny i mieszkania, ubóstwo, bezdom-
ność, narkomanię, alkoholizm, seksoholizm, prostytucję, upadek wartości rodzin-
nych, naruszane praw człowieka i podstawowych wolności, dyskryminację na tle 
narodowościowym, religijnym, kulturowym i etnicznym, zagrożenie szowinizmem, 
ksenofobią i fundamentalizmem religijnym, medialną manipulację świadomością i 
psychiką, alienację społeczną, patologie społeczne, analfabetyzm, zagrożenia demo-
graficzne, masowe migracje ekonomiczne, absorbcję obcych wartości kulturowych, 
dewaluację wartości, brutalizację stosunków międzyludzkich, brak perspektyw roz-
woju itd. Ochrona przed tego typu zagrożeniami i skuteczne im przeciwdziałanie 
leży w gestii polityki (nie tylko społecznej) państwa i decyduje o poziomie poczucia 

21  W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydaw. Arte. 
Warszawa 2012, s. 101.

22  M. Leszczyński, V. Mika, Bezpieczeństwo społeczne w nowym pojmowaniu bezpieczeństwa państwa, „Acta 
Scientifica Academiae Ostroviensis” 2010, nr 33, s. 105-106.
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i zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. Tego typu ujęcia teoretyczne kładą na-
cisk głównie na pomocniczą rolę państwa23.

Dążąc do swoistej systematyzacji zagrożeń społecznych, które zostały wskazane 
powyżej, należy zaznaczyć, że do kategorii zagrożeń socjalnych przypisuje się m.in.: 
bezrobocie, bezdomność, alkoholizm, narkomanię, problemy finansowe rodzin, mi-
grację zarobkową i zawodową, a także niewydolność rynku pracy. Natomiast do za-
grożeń psychospołecznych zalicza się m.in.: naruszanie praw i wolności człowieka, 
uprzedzenia kulturowo-religijne, dyskryminację etniczną i ze względu na płeć, kse-
nofobię, alienację, odwrócenie znaczenia podstawowych wartości, kult przemocy-
,brak przejrzystości działania organów wykonawczych i administracji państwowej 
w sprawach wewnętrznych, nierespektowanie wolnościowych zasad demokratycz-
nego państwa prawa,ograniczenie wolności mediów, ograniczenia dla grup obywa-
telskich i ich reprezentantów, powiązania elementów przestępczych ze strukturami 
państwowymi oraz działalność korupcyjną24. W literaturze przedmiotu zauważa się, 
że źródłem destrukcyjnych zjawisk społecznych jest dynamika społeczno-kulturo-
wych przemian w społeczeństwie, których objawami są m.in.: bierność społeczeń-
stwa, brak zaufania do państwa i jego instytucji, niezadowolenie z rzeczywistości 
społeczno-politycznej, niski poziom kapitału społecznego, egoizm i grupowe party-
kularyzmy, postawy ksenofobiczne i etnocentryczne25.

Analizując zagrożenia społeczne pod kątem pozycji zawodowej i społecznej okre-
ślonych jednostek i grup społecznych wskazuje się, że osobami najbardziej nimi za-
grożonymi są z reguły osoby bezrobotne i pozbawione możliwości podjęcia zatrud-
nienia, osoby zatrudnione w nierentownych przedsiębiorstwach lub przeznaczo-
nych do likwidacji, osoby utrzymujące się z pracy w sferze budżetowej (pracownicy 
publicznej służby zdrowia, sądownictwa, administracji itp.) oraz osoby utrzymujące 
się z pracy na roli w sytuacji złej kondycji rolnictwa w państwie (przykład obsza-
rów dawnych PGR-ów). Z uwagi na kryterium społeczno-demograficzne osobami 
najbardziej podatnymi na zagrożenia typu społecznego są członkowie rodzin wie-
lodzietnych oraz rodzin niepełnych (głownie matki samotnie wychowujące potom-
stwo), upośledzeni umysłowo i fizycznie, dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, 
osoby starsze utrzymujące się z najniższych rent i emerytur oraz osoby narażone na 
bezdomność, alkoholizm, narkomanię czy prostytucję. Natomiast ze względu na wa-
runki życia i uwarunkowania lokalne najmniej odpornymi na zagrożenia społeczne 
osobami są mieszkańcy obszarów najuboższych ekonomicznie, o wysokim poziomie 
bezrobocia, dotkniętych powodziami, pożarami oraz innymi klęskami naturalnymi i 
katastrofami ekologicznymi26.

Reakcją na zagrożenia społeczne jest działalność państwa (i pośrednio innych 
podmiotów – jednostek, rodzin, instytucji pozarządowych) w zakresie promowania, 
realizacji i kontroli polityki społecznej27. Celem polityki społecznej jest więc kreowa-

23  Por. W. Kotowicz, Bezpieczeństwo narodowe…, dz. cyt., s. 136; A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne…, dz. 
cyt., s. 414.

24  W. Sójka, Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego…, dz. cyt., s. 184; Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, 
Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń…, dz. cyt., s. 39-40.

25  K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego…, dz. cyt., s. 381-382.
26  A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne…, dz. cyt., s. 567-568.
27  P. Łubiński, P. Dubiński, Społeczny priorytet bezpieczeństwa państwa…, dz. cyt., s. 160.
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nie dobra społecznego, sprzyjanie zasadzie sprawiedliwości społecznej oraz trwałe 
usuwanie problemów społecznych28. Warto zwrócić uwagę, że szereg społecznych 
zagrożeń, z którymi borykają się jednostki i grupy społeczne, często dotyka rów-
nież podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Mowa tu o współczesnych 
zagrożeniach rodziny, do których zalicza się m.in. wzrastającą liczbę rozwodów, 
dysfunkcje rodzin rozbitych, problemy samotnych matek wychowujących dzieci, 
przemoc w rodzinie, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, hazardu, prostytucji czy 
wykorzystywanie seksualne dzieci29. Te i inne dysfunkcje i czynniki destrukcyjnie 
wpływające na człowieka, wypełniającego rolę członka rodziny i uczestnika życia 
społecznego, stanowią w dalszym ciągu nie lada wyzwanie dla fundacji, stowarzy-
szeń, organizacji prospołecznych i polityki społecznej danego państwa. 

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo społeczne jest niezwykle ważkim ele-

mentem każdej koncepcji bezpieczeństwa narodowego i na pewien sposób warunku-
je jego charakter oraz określa istotę socjalnego wymiaru funkcjonowania jednostek, 
rodzin i całego społeczeństwa.Co zostało podkreślone, bezpieczeństwo społeczne 
może być rozpatrywane z punktu widzenia konkretnego człowieka oraz wspólno-
ty narodowo-państwowej, a jego istota tkwi w potrzebie skupienia uwagi państwa, 
jego instytucji oraz samego społeczeństwa (rodziny, grup społecznych, stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych) na zapewnieniu określonego poziomu egzysten-
cji, warunków do rozwoju i zatrudnienia, edukacji i świadczeń zdrowotnych oraz 
socjalnych. Zatem zarówno w interesie państwa, jak i narodu, społeczeństwa, rodzin 
oraz jednostek, leży zapewnienie bezpieczeństwa społecznego na jak najwyższym 
poziomie. Walka z zagrożeniami, takimi jak np. ubóstwo, bezdomność, alkoholizm, 
seksoholizm, dewaluacja wartości rodzinnych, naruszane praw człowieka i podsta-
wowych wolności, dyskryminacja na różnym tle szerzenie postaw szowinistycznych, 
ksenofobicznych i fundamentalistycznych… jest procesem niezwykle skomplikowa-
nym i wieloaspektowym. Stąd wyartykułowana potrzeba realizacji polityki prospo-
łecznej, w szerokim tego terminu znaczeniu, przez wszystkie podmioty państwowe 
i pozapaństwowe, które w zakresie prowadzonej przez nie działalności podejmują 
starania na rzecz ochrony wartości i sektorów społecznych o szczególnym stopniu 
zagrożenia, zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony życia, bytu i zdrowia jednostek. 

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie istoty współczesnych zagrożeń bezpieczeń-

stwa społecznego w punktu widzenia jednostki, społeczeństwa i państwa oraz pró-
ba ukazania systematyki i charakteru zagrożeń dla życia, zdrowia, tożsamości oraz 
bezpieczeństwa socjalnego i publicznego wskazanych podmiotów. Analizie poddano 
kwestie terminologiczne związane z bezpieczeństwem społecznym, zagrożeniami 
społecznymi, różnymi ich rodzajami i podziałami.Wskazano też na wieloaspek-

28  Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń…, dz. 
cyt., s. 83.

29  A. Rosłon, Zagrożenia dla współczesnej rodziny, [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar 
społeczny (tom 1), K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyrydenko (red.), Wydaw. Bookmarked Publishing & Editing, 
Olsztyn-Kraków-Kijów 2018, s.26-28. 
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towość ujęć teoretycznych odnoszących się do zagrożeń bytu, schronienia, pracy, 
środowiska, zdrowia, zagrożonego dzieciństwa, osamotnienia, ekonomicznych, fi-
zycznych oraz rozwoju. Unaoczniono potrzebę współpracy sektora państwowego i 
pozapaństwowego w realizacji zadań z zakresu zapewnienia ochrony przed zagro-
żeniami bezpieczeństwa społecznego.

Słowa kluczowe: zagrożenie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, kwe-
stie socjalne

Summary:
The essence, systematics and nature of contemporary social security threats
The purpose of the article is to present the essence of contemporary threats to 

social security from the point of view of the individual, society and the state, and to 
attempt to show the systematics and nature of threats to life, health, identity as well 
as social and public security of the indicated entities. The article deals with termi-
nology related to social security, social threats, their various types and divisions. The 
text draws attention to the multifaceted theoretical approaches related to threats 
to existence, shelter, work, environment, health, endangered childhood, loneliness, 
economic, physical and development. The article also refers to cooperation between 
the state and non-state sector in the implementation of tasks in the field of providing 
protection against social security threats.

Keywords:threat, security, social security, social issues
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Biblické aspekty manželstva a jeho odraz
v súčasnosti

 

PhDr. ThLic. Nikol Volková - Prešovská univerzita v Prešove

Úvod 
Nie je potrebné nejako zdôrazňovať, že v dobe, kedy vznikla Biblia, hrala rodina v 

židovskej aj kresťanskej spoločnosti veľmi dôležitú rolu. Židovský dôraz na posvätný 
charakter rodiny je dobre známy a kresťanstvo ho ešte posilnilo. Je jasné, že chápanie 
rodiny sa rovnako ako chápanie sociokultúrnych veličín vyvíjalo. Tento vývoj môže-
me sledovať i v rámci Biblie, ako základne poslanie o rodine ako základu spoločnosti 
zostáva stále rovnaký. Takto to aj ustanovuje Dekalóg o ochrane manželstva a rodiny 
a to šieste a deviate prikázanie. Základná funkcia rodiny je socializácia detí vo spo-
ločenstve viery, a tým aj v spoločnosti, udržovanie životodarných tradícií, dávanie 
života (kontinuita) a zaistenie staršej generácie (solidarita generácii)1. Práve v knihe 
Biblie nájdeme myšlienky, ktoré hovoria o manželstve, jeho ustanovení, význame, 
pôvode, cieli, o rozličných spôsoboch jeho realizácii v priebehu dejín, ako aj o ťažko-
stiach vyplývajúcich z disharmónie v človeku2.

1. Biblické aspekty manželstva a rodiny
Dejiny spásy sú vlastne radom Božích zásahov do ľudskej histórie, ktoré vyznaču-

jú dejiny a kladú si za cieľ spásu človeka. Božie zásahy sa dejú na základe slobodných 
Božích rozhodnutí, ktoré určuje Boh, Pán časov a koná tak podľa svojho večného 
plánu. Počiatkom dejín spásy je vlastne stvorenie3.

1  Porov. RYŠKOVÁ, M.: Manželství a rodina z novozákonní perspektivy. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky 
rodiny ve světě a v církvi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 23 – 24. 

2  Porov. FABIAN, A. a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Vydavateľstvo –Michal 
Vaško, 2015. s. 41.

3  Porov. BIEĽAK, J.: Teológia manželstva v kontexte zmluvy Boha so stvorením. In: TYROL, A.: Biblické aspekty 
manželstva a rodiny. Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. s. 56.

Narodila sa v roku 1974 v Prešove. Autorka je absolventka Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty, ktorú ukončila v roku 2010 v magisterskom študijnom programe Probačná a mediačná práca. V roku 
2011 získala osvedčenie o odbornej príprave mediátorov. V roku 2012 ukončila na Katedre filozofie a religionistiky 
rigorózne konanie v študijnom programe Religionistika (PhDr.). Od roku 2013 publikuje príspevky na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku a Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1992 pracuje na Mestskom úrade v Prešov 
konkrétne na Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, oddelení dopravy energetiky a životného prostredia, ako 
odborná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Katedre 
aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.
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2. Opis stvorenia človeka
Na úplnom počiatku Boh stvoril svet, ale aj keď Boh nebol závislý od vhodných 

podmienok a od preexistenčnej hmoty, preto všetko stvoril sám a to svojím slovom 
„Logos“. Bolo to výrazom „jeho myslenia“ (porov. Ž 33,6.9; Ján 1,1-3)4. K tomuto po-
znaniu nám chce pomôcť aj svätý apoštol Ján, keď v Prológu svojho evanjelia píše: 
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u 
Boha“ (Jn 1,1-2)5. Jedine Boh sám stvoril všetko krásne a dokonalé, pretože on je sám 
nekonečne dokonalý. Boh je láska a všetko, čo robí, je v súlade s jeho nekonečnou 
múdrosťou a dokonalou láskou. On obdaroval svoje inteligentné bytosti vznešenými 
vlastnosťami osobnej individuality. Hlavne možnosťou sa slobodne rozhodnúť medzi 
dobrom a zlom. Obdarúva nás láskou, poznaním, múdrosťou, schopnosťou radovať 
sa. Boh túži, aby sme s ním mali osobné, obojstranne uspokojivé priateľstvo (porov. Ž 
36,6-11). Ak chceme milovať Boha, v prvom rade musíme byť slobodní. Vcelku je to 
jednoduché, keďže samotná láska nemôže existovať bez morálnej slobody. Morálna 
sloboda nemôže potom existovať bez možnosti robiť samotné zlo. Keďže Boh chce, 
aby všetko jeho stvorenie slúžilo z lásky, potom požaduje službu, ktorá samotná pra-
mení z ocenenia jeho vlastnej povahy. Slobodne rozhodnúť sa môžu všetci, pretože 
Boh nemá záľubu v poslušnosti, ktorú treba vynucovať, ale necháva to na ľudí, ak 
chcú mu slúžiť dobrovoľne6. „Boh dal človeku slobodnú vôľu s možnosťou voliť medzi 
rôznymi cestami a cieľmi, pretože je to najvyššia ľudská dôstojnosť“7.

Keď v čase Pán Boh stvoril svet „zem“ ,nebolo ešte človeka. Hebrejské slovo pre 
„zem“ je „adama“ a tým príbuzné so slovom „Adam“. Boh stvoril človeka zo zeme 
„adama“, a tak dal mu meno „Adam“ (taktiež aj v latinčine podobne, kde „homo“ – 
človek je rečove príbuzné s „humus“ – úrodná zem)8. Človek je Boží tvor (porov. Gn 
1,27;2,7), a to zvláštne milovaný (porov. Ž 8,6-9). Boh utvoril človeka z hliny zeme. 
Do jeho nozdier vdýchol dych života. Telo a duša nie sú len časťami človeka, ale člo-
vek je telom a dušou, jedno nie je bez druhého9. Adam ako prvý človek stal sa živou 
bytosťou. Adam teda nie je len meno, ale určenie bytia človeka, má ukázať jeho ne-
mohúcnosť. On má účasť na bezživotnej nemohúcnosti zeme. Prichádza zo zeme a 
po smrti tam smeruje naspäť, pretože iba vďaka Božiemu dychu udržuje si život. Ak 
je človek sám, je osamelý. Boh mu chce poskytnúť bytosť, ktorá môže byť pomocou 
a potešením. Je mu podobná, lebo ju utvoril z Adamovho rebra, keď zaspal a dal jej 
meno „Eva“. Radosť muža bola veľká a elementárna. Nazýval ju „išah“ (ženský tvar 
od „iš“= muž). V hebrejskom ponímaní sú muž a žena ako rovnocenný pár, pretože 
zrodila sa z mužovho tela10. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k 
svojej manželke, a budú jedným telom“ (Gn 2,18.21-24). Boh stvoril človeka na svoj 

4  ROPS, D.: Biblia a jej ľud. Trnava : Dobrá kniha, 1991. s. 60.
5  PRIBULA, M. – PAĽA, G.: Stručne o komunikácii. Prešov : PRO COMMUNIO, o. z., 2006. s. 7.
6  Porov. JONES, B. D.: Dejiny nášho vykúpenia. Vrútky : Advent-Orion s. r. o., 2005. s. 6.
7  HRBATA, J.: Klíč ke Starému zákonu. Brno : Cesta, 1993. s. 11.
8  Porov. TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. 

Vojtaššáka, 1993. s. 148. 
9  Porov. HRBATA, J.: Klíč ke Starému zákonu.. Brno : Cesta, 1993. s. 174.
10  Porov. TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. 

Vojtaššáka, 1993. s. 148, 149. 
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obraz a to ako muža a ženu.11 Stvorenie človeka má veľký význam pre celé ľudské 
stvorenie. Týmto bol položený základ a význam manželstva12.

Utvorená pomoc nie je iba posilou pre každodennú prácu alebo pre zdroj detí, 
hoci tieto aspekty implicitne zahŕňa, ale vzájomná podpora umožňuje spoločenstvo 
medzi ľuďmi. Nebola utvorená z hlavy muža, aby ho neprekonala, ani z jeho nohy, 
aby po nej nešliapal, ale vyšla z jeho boku, aby mu bola rovnocenná, a spod jeho ra-
mena, aby ju ochraňoval, a napokon z blízkosti srdca, aby ju miloval. Tu je zachytený 
ideál manželstva, ktoré predstavuje vzťah poznačený harmóniou a dôverou medzi 
partnermi13.

Už medzi spismi Starého zákona nachádzame prvé zmienky o rozdelení práva 
rozhodovať medzi oboch partnerov a o mieste, ktoré má patriť božskej moci. Múdry 
Šalamún to vysvetľuje takto: „Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odme-
nu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď 
padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako 
zahreje? Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá 
šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Tretie vlákno predstavuje božskú, nadprirodzenú moc. 
Tá zastupuje všetko, čo je ľudský nemožné. Je teda vhodné pozvať Stvoriteľa, aby bol 
neoddeliteľnou súčasťou partnerského života. Tento krok podporí vzájomný rešpekt, 
lásku a stane sa zdrojom altruizmu nevyhnutného na to, aby pár denne rástol a aby 
boli odmeny manželského života stále zjavnejšie“ (Kaz 4,9-12)14.

3. Hriech a jeho následky 
Boh chcel pre človeka plnosť života a ponúkol mu svoje priateľstvo (obraz záhra-

dy a raja). Hriech, ktorý spáchal človek na začiatku dejín spásy, spočíval v pyšnej ne-
poslušnosti voči Božej múdrosti a láske. Bol teda zneužitím slobody, viažuci sa úzko 
k podobnosti s Bohom. Bol činom veľkej nedôvery k Bohu vo vážnej veci a po jasnom 
Božom varovaní. Človek chcel strhnúť na seba moc, vedenie a neobmedzený život 
(obraz ovce), pretože pochyboval (obraz hada ako pokušiteľa). No nevyplatilo sa mu 
siahať po tom, čo človeku nepatrí. Bol zvrhnutý na svoj pôvod (zem) a s padlým člo-
vekom padá do neporiadku i stvorenie, ktoré mu bolo zverené (odtiaľ katastrofy). 
Zmätok vzniknutý prvým odpadnutím ľudí od Boha pokračuje v človeku a v stvorení 
ďalej. Teda hriech pokračuje v nových generáciách svojou zhubnou činnosťou i dnes 
a jeho zlé následky rastú súmerne s rastúcou mocou človeka nad prírodou15.

Požívanie zo stromu poznania dobra a zla je pre človeka zakázané. Strom je sym-
bolom, že Boh je vševediaci. Zákaz nepramení z Božej svojvoľnosti, ktorá chce ulo-
žiť človekovi skúšku. Ukazuje človekovi hranice dané Bohom16. Pri prvých ľuďoch sa 
zjavuje had a prináša so sebou aj zlo. Je to nepriateľ Boha, ktorý sa snaží ľudí dostať 

11  Porov. HRBATA, J.: Klíč ke Starému zákonu.. Brno : Cesta, 1993. s. 14.
12  Porov. TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. 

Vojtaššáka, 1993. s. 148. 
13  Porov. DUBOVSKÝ, P.: Komentáre k Starému zákonu. 1. zväzok Genezis. Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 141.
14  MELGOSA, J. – MELGOSA, A. D.: Kniha pre páry. Stabilný vzťah na celý život. Vrútky : Advent-Orion, 2010. 

s. 20 – 21.
15  Porov. HRBATA, J.: Klíč ke Starému zákonu.. Brno : Cesta, 1993. s. 14 – 15.
16  Porov. TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. 

Vojtaššáka, 1993. s. 148. 
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do nepriateľstva s Bohom. Ale jeho zlo nevychádza samo zo seba. Musí apelovať na 
rozhodnutie ľudí a ich zodpovednosť. Had v rozhovore s prvými ľuďmi sa prejavuje 
ako znalec ľudských sŕdc. V ľuďoch prebúdza žiadostivosť po tom, čo je pre nich 
zakázané a čo vedie k činu. Hriech vznikol z viery „byť ako Boh“, pretože je to nepo-
slušnosťou a pýchou zároveň17.

Po spáchaní hriechu Adam a Eva stoja pred Bohom a chcú sa pred ním ukryť. Ich 
strach a hanba sú sprievodcami hriechu. Muž obviňuje z hriechu ženu a žena zasa 
hada. V tomto páde nie je popísaný iba prvý hriech, ale všetko vo svojom priebe-
hu. „Pokušenie – váhanie – skutok – hanba – uisťovanie o nevine.“ Had je prekliaty 
a pozoruhodná forma života hada je plazenie po bruchu, žitie z prachu, to je jeho 
trestom. Had je obrazom zla a preto smrteľné nepriateľstvo vládne medzi človekom 
a hadom. Nad ľuďmi, aj napriek skutku, Boh nevyslovuje žiadnu kliatbu, ale iba tvrdé 
tresty. Trest pre ženu sa dotýka jej existencie. Nemôže odísť od muža, aj keď nemôže 
očakávať nič iného ako sociálnu závislosť a bolesť pri rodení. Tresty pre muža sa 
vzťahujú na priestor jeho pôsobenia. Ako je žena vydaná mužovi, tak muž je vydaný 
zemi. Pre neho je pripravená ťažká práca, niekedy až tŕnistá a ťažké bremená života. 
Nemôže jej uniknúť až do smrti na tejto zemi. Takto sa človek nachádza v pochyb-
nej situácii, z ktorej sa nemôže oslobodiť. Pomoc mu môže prísť len od samotného 
Boha18. Aj napriek tomuto trestu zostáva ľuďom zvyšok nádeje, ktorá sa ukazuje až 
pri druhom pomenovaní ženy, hebr. chawwah „Eva“ „matka všetkých žijúcich“. Zázrak 
života a materstva zostáva a pretrváva19.

Smrť ako koniec pozemského telesného života patrila vždy k človeku. Samozrej-
me aj pred dejinami prvého hriechu a po ňom má však i charakter trestu. Smrť nie 
je len temným tunelom, ktorého sa bude hriešny človek báť, je i vyslobodením z pri-
volaných ťažkostí života. A Boží súd nie je konečným Božím slovom, ale i výchovnou 
cestou spásy a útešným zasľúbením. Zvodca nakoniec nezvíťazil, pretože Božie milo-
srdenstvo vykúpi človeka skrze Krista. Odtiaľ bude mať bolesť a smrť pre veriaceho. 
Rozmer spolu vykúpenia, teda nesenie kríža s Kristom k spáse20.

Ak chceme pochopiť tajomstvo stvorenia a spásy, musíme si uvedomiť, že sú je-
diným Božím aktom, pretože existuje iba jeden Boží plán, ktorý stojí na počiatku 
dejín sveta. Stvorenie sveta je prvým aktom spásy, prvým ohnivkom zmluvy. Zmluva 
Boha s ľuďmi obsahuje totiž tri charakteristické znaky: „Opiera sa o lásku, ktorá je 
totálna a radikálna a to isté očakáva Boh od človeka. Zmluva nie je chvíľková udalosť 
pominuteľná, ale je trvalou štruktúrou sveta, lebo Boh je verný Boh. Tretím znakom 
je kontinuita zmluvy zahŕňajúca všetky pokolenia. Zmluva má stále trvať, a preto sú 
potrební noví partneri zmluvy, Boh je Bohom plodným a plodiacim život“21.

V kontexte zmluvy medzi Bohom a stvorením sa nám jasnejšie ukazuje aj význam 
manželstva, ktorý má tie isté znaky a odhliadnuc od všetkých kultúrno-historických 

17  Porov. TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. 
Vojtaššáka, 1993. s. 149 – 150. 

18  Porov. TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. 
Vojtaššáka, 1993. s. 151. 

19  TRUTWIN, W. – MAGA, J.: Otváral nám písma. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 
1993. s. 151. 

20  Porov. HRBATA, J.: Klíč ke Starému zákonu. Brno : Cesta, 1993. s. 14 – 15.
21  BIEĽAK, J.: Teológia manželstva v kontexte zmluvy Boha so stvorením. In: TYROL, A.: Biblické aspekty man-

želstva a rodiny. Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. s. 56 – 58.
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podmienok, je manželstvo udalosťou lásky medzi mužom a ženou, ktorá sa vyznaču-
je radikálnosťou a jednotou. Preto aj manželstvo zo svojej povahy je monogamické a 
z celkového vzájomného sebadarovania vyplýva aj trvalosť a nerozlučnosť manžel-
ského zväzku, ktorý je vo svojej podstate zväzkom a nerozlučiteľnou zmluvou. Ma-
nželstvo je zároveň prostredím zrodu nového života. Zmluva medzi mužom a ženou 
má kontinuitu v rodine a v potomstve a takým spôsobom odzrkadľuje a predlžuje 
zmluvu medzi Bohom a ľuďmi22.

4. Biblický význam manželstva
Kniha Genezis hovorí o manželstve, jeho ustanovení, pôvode, význame a cieli. Z 

toho vyplýva: Prvý aspekt je povolanie k láske. Druhý aspekt je pohlavnosť. Tretí 
aspekt je rozdielnosť a rovnosť. Štvrtý aspekt je autor manželstva. Piaty aspekt je 
potomstvo23. Manželstvo je svojou existenciou prastaré, staršie ako hriech. Boh ho 
ustanovil v poradí ako posledný zo svojich stvoriteľských činov. Ustanovením ma-
nželstva Boh završuje celé stvoriteľské dielo a stáva sa jeho korunou24.

Manželstvo v Starom zákone bolo skôr svetskou inštitúciou, ktorá svojimi ko-
reňmi siahala do starovekej kultúry Východu. K jeho podstate patril patriarchálny 
charakter spolu s prvenstvom rodiny a rodu pred jednotlivcom, aj pred prvenstvom 
muža vo vzťahu k žene. Teda manželstvo nebolo sakrálnou inštitúciou, avšak to ne-
značí, že by nič nemalo spoločné s náboženstvom. Na náboženské väzby manželstva 
nám poukazujú aj mnohé výroky starozákonných kníh. Osobné hodnoty v manžel-
stve, ktoré tvoria základ šťastia – láska, zhoda a vzájomná pomoc manželov, sa často 
uvádza: „Tak ju (Izák Rebeku) miloval, že našiel útechu nad stratou svojej matky“ (Gn 
24,67). „Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostivý dar od Pána“ 
(Prís 18,22). Na iných miestach sa uvádza o rozvinutí lásky, vychvaľuje sa jej sila a 
nepremožiteľnosť: „Keď Tobiáš počul Rafaelove slová, že Sára je jeho sestrou z príbu-
zenstva jeho otca, tak sa do nej zamiloval, že k nej prilipol celým srdcom“ (Tob 6,19)25.

Manželstvo v Novom zákone – Až do čias Ježiša Krista hovoríme, že život bol pod 
Zákonom (Thorou), ale kresťanskú dobu nazývame život pod milosťou (Božou priaz-
ňou, láskou, náklonnosťou). V Novom zákone je potrené si všimnúť tri miesta, kde sa 
hovorí o manželstve tak, že to ovplyvnilo nasledujúce dve tisícročia. Svadba v Káne 
Galilejskej, nerozlučnosť u Marka a Matúša, Pavlov list Efezanom – vzťah Krista k 
Cirkvi ako láska ženícha a nevesty26.

Svadba v Káne Galilejskej – Na začiatku svojho verejného života Ježiš vykonal svoje 
prvé znamenie. Na žiadosť svojej Matky – počas svadobnej hostiny, tým, že premenil 
šesť kamenných nádob vody na víno (Jn 2,1-11). Cirkev pripisuje veľkú dôležitosť 
Ježišovej prítomnosti na svadbe v Káne. Vidí v tom potvrdenie, že manželstvo je dob-
ré, a predpoveď, že od tej chvíle bude manželstvo účinným znakom Kristovej prí-

22  Porov. BIEĽAK, J.: Teológia manželstva v kontexte zmluvy Boha so stvorením. In: TYROL, A.: Biblické aspekty 
manželstva a rodiny. Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. s. 59.

23  Porov. FABIAN, A. a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Vydavateľstvo –Michal 
Vaško, 2015. s. 44 – 45.

24  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha,1999. s. 9.
25  FABIAN, A. a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Vydavateľstvo – Michal Vaško, 

2015. s. 44 – 45.
26  Porov. FABIAN, A. a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Vydavateľstvo –Michal 

Vaško, 2015. s. 47.
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tomnosti. On premieňa vodu všednosti ľudských vzťahov na víno slávnostnosti lás-
ky. Je isté, že po krátkom čase v každom manželstve očarenie a zaľúbenosť vyprchá 
ako voňavka a nastúpi povinnosť „znášať druhého“. Silu k tejto obetavosti dostávajú 
manželia vo vonkajšom viditeľnom znaku – sviatosti27.

Manželstvo je jedným z najväčších Božích darov pre ľudstvo. Je to tajomstvo, keď 
žijeme s inou ľudskou bytosťou ako jedno telo (porov. Ef 5,31-32). Je tvorené po-
trebami, starostlivosťou, spoločenstvom a hodnotami dvoch ľudí, ktorí môžu preko-
návať bolesť, nezrelosť a sebectvo, aby vytvorili niečo lepšie ako to, čo by vytvorili 
samostatne. Láska je tak podstatou manželstva, ako je podstatou samotného Boha 
(porov. 1Jn 4,16)28.

Manželstvo sa taktiež nazýva ako „predsieň neba“, no to len vtedy, ak sú manžel-
mi dodržiavané prísne pravidlá manželského spolužitia29. Je to úplné spoločenstvo 
medzi ženou a mužom vo všetkých aspektoch ľudskej osoby a to vôľou, zmyslami, 
citmi, telom a duchom. „Ich láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad 
spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu“30. Forma 
kresťanského učenia pozdvihuje ich vzájomnú lásku, ktorá sa stáva obrazom abso-
lútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. Znamením hlbokej jednoty medzi 
Bohom a jeho ľudom sú práve manželia31.

Manželstvo je voľba božieho pôvodu a bolo založené, aby bolo trvalé, uspokojo-
valo ľudskú potrebu milovať a byť milovaný, umožňovalo vzájomné spoločenstvo a 
priateľstvo, uspokojovalo sexuálne potreby oboch partnerov, slúžilo na reproduk-
ciu, vytváralo vhodné prostredie na rozvoj detí32. Človek, ktorý slobodne vstupuje do 
manželstva, naplňuje Božie volanie, ktoré je mu vštepené do srdca. Boží zákon má 
byť napĺňaný nielen na začiatku manželstva, ale aj počas jeho celého trvania pre ich 
vzájomné dobro33.

 Manželstvo je predovšetkým o láske. Ale len láska nestačí. Manželský vzťah po-
trebuje aj iné prísady, aby rástol. Týmito prísadami sú sloboda a zodpovednosť. Iba 
keď manžel a manželka poznajú a vzájomne rešpektujú svoje potreby a slobodné 
rozhodnutia, môžu sa jeden druhému v láske úplne odovzdať. Ak sú hranice na svo-
jom mieste, z dobrého manželstva sa stane ešte lepšie. Keď dvaja ľudia prevezmú 
spoločne zodpovednosť za to, že budú robiť len to najlepšie v prospech manželstva, 
láska môže rásť34. Z ich vzájomnej lásky samozrejme pramení túžba po rodičovstve. 

27  Porov. FABIAN, A. a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Vydavateľstvo –Michal 
Vaško, 2015. s. 41.

28  Porov. CLOUD, H. – TOWNSEND, J.: Hranice v manželstve. Kedy povedať áno, kedy povedať nie. Bratislava : 
Porta libri, 2007. s. 9 – 10. 

29  Porov. FAZEKAŠ, Ľ.: Ako žiť. Kresťanská etika životných hodnôt a ľudských spoločenstiev. Bratislava : ECM, s. 
r. o., 1994. s. 63.

30  KAHANEC, M.: Identita povolania ženatého diakona v latinskom obrade. In: Theologos – Theological revue. 
Prešov: GTF Prešovská univerzita, 1/2009. s. 275.

31  Porov. ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. In: Theologos – Theological revue. Prešov : GTF Prešovská uni-
verzita, 2/2009. s. 202.

32  Porov. MELGOSA, J. – MELGOSA, A. D.: Kniha pre páry. Stabilný vzťah na celý život. Vrútky : Advent-Orion, 
2010. s. 21.

33  Porov. ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. In: Theologos – Theological revue. Prešov : GTF Prešovská uni-
verzita, 2/2009. s. 206.

34  Porov. CLOUD, H. – TOWNSEND, J.: Hranice v manželstve. Kedy povedať áno, kedy povedať nie. Bratislava : 
Porta libri, 2007. s. 10. 
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Z muža a ženy sa stávajú nositelia otcovskej lásky Boha pre svoje vlastné deti35. Ony 
sú ich korunou a dovŕšením. Deti sú najväčším darom v manželstve a veľkou mierou 
prispievajú k blahu svojich rodičov. Boh prostredníctvom nich stále zveľaďuje a obo-
hacuje svoju rodinu36.

Manželstvo je dohoda dvoch ľudí, ktorá vynecháva všetky ostatné strany. Práve 
preto manželské sľuby často obsahujú formuláciu „zanechajú všetkých ostatných“. 
Manželstvo má byť bezpečným miestom pre dušu37. Manželstvo je spoločenstvo 
vzájomného podriadenia. Pretože to nie je urážka pre ženu ani výsada pre muža, 
pretože každý z nich dostal svoju rolu, pre ktorú je vystrojený zvláštnymi darmi. Keď 
sa však obaja manželia podriadia Pánovi, dá im aj hojne síl na splnenie jeho príkazov 
a ich spoločenstvo urobí požehnaným38.

Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj výstižne definuje manželstvo – Manžel-
stvo má svoj základ v slobodnej vôli manželov zjednotiť sa v manželstve v úcte k 
významu a hodnotám vlastným tejto ustanovizni, ktorá nezávisí od človeka, ale od 
samého Boha: „Tento posvätný zväzok v záujme manželov a ich potomstva, ako aj 
spoločnosti nezávisí od ľudskej svojvôle. Veď sám Boh je pôvodcom manželstva, 
ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami a cieľmi. Manželský zväzok je dôverné spo-
ločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými 
zákonmi, nie je to teda ustanovizeň, ktorá vzniká na základe ľudských dohôd alebo 
legislatívnych nariadení, ale jej stabilita vyplýva z Božieho ustanovenia. Táto ustano-
vizeň vznikla pre spoločnosť ľudským úkonom, ktorým sa novomanželia navzájom 
odovzdávajú a prijímajú, je založená na samotnej prirodzenosti manželskej lásky, a 
keďže ide o úplný a výlučný dar, od osoby k osobe, zahŕňa definitívny záväzok vyja-
drený vzájomným, neodvolateľným a verejným súhlasom. Na základe toho záväzku 
vzťahu medzi členmi rodiny majú byť poznačené zmyslom pre povinnosť a tým aj 
úctou voči vzájomným právam a povinnostiam“39.

Definícia manželstva v Kódexe kánonického práva znie: Je to zmluva medzi mu-
žom a ženou. Je to zmluva, ktorá spôsobuje, že dva ľudské osudy, totiž osud muža a 
osud ženy, sa spájajú v jeden a ten istý osud na čas celého ich života (consorttium 
totius vitae). Toto spoločenstvo muža a ženy, ktoré vzniklo manželskou zmluvou, je 
prirodzeným spoločenstvom, čiže je postavené na prirodzenosti človeka. Cieľom toh-
to spoločenstva je dobro manželov, plodenie a výchova detí. Túto manželskú zmluvu 
medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na sviatosť (kán. 1055 § 1 CIC 1983)40.

K podstatným cieľom manželstva patrí spoločenstvo v láske a ochota prijať a vy-
chovať deti. K podstatným vlastnostiam patrí vernosť, jednota, výlučnosť a nerozlu-
čiteľnosť. Tieto štyri piliere, podstatné elementy a vlastnosti správne porozumené a 

35  Porov. KAHANEC, M.: Identita povolania ženatého diakona v latinskom obrade. In: Theologos – Theological 
revue. Prešov: GTF Prešovská univerzita, 1/2009. s. 278 – 279.

36  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 9.
37  Porov. CLOUD, H. – TOWNSEND, J.: Hranice v manželstve. Kedy povedať áno, kedy povedať nie. Bratislava : 

Porta libri, 2007. s. 155 – 156. 
38  Porov. FAZEKAŠ, Ľ.: Ako žiť. Kresťanská etika životných hodnôt a ľudských spoločenstiev. s. 60.
39  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 215. Trnava : 

Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 130.
40  „Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bo-

num coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti digni-
tatem inter baptizatos evectus est“( kán. 1055). Porov. Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok. http://referaty.
atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/19680/?page=2 (13.06.2019).
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aplikované v živote garantujú stabilitu manželstvu. Manželstvo je stabilné len vtedy, 
ak sa rešpektujú všetky podstatné prvky a vlastnosti41.

Zrušiť prirodzené právo manželstva ani modifikovať jeho povahu a ciele nesmie 
žiadna moc. Manželstvo je obdarované vlastnými, originálnymi a trvalými charakte-
ristikami. Napriek mnohým premenám, ktoré sa udiali v priebehu storočí v rôznych 
kultúrach, sociálnych štruktúrach či duchovných zvyklostiach, vo všetkých kultúrach 
existuje určitý zmysel pre dôstojnosť manželskej jednoty, aj keď sa neprejavuje vša-
de s rovnakou jasnosťou. Táto dôstojnosť sa musí rešpektovať vo svojich špecific-
kých vlastnostiach, ktoré si vyžadujú, aby boli chránené pred každým pokušením, 
ktoré by ju poškodilo42.

Uzatváranie manželstva sa iste týka samých manželov. Týka sa to aj spoločnosti a 
v deťoch a dokonca zasahuje až do budúcich generácií. Preto sa u všetkých národov 
uzatváralo manželstvo s určitými formami formalitami, a to verejne. Všade a vždy 
boli o manželstve určité zákony, nepísané alebo písané. Napriek tomu manželstvo 
nie je ponechané na ľubovôľu samotných manželov43.

5. Sviatosť a nerozlučnosť manželstva
Manželstvo svojimi koreňmi siaha na počiatok sveta. Boh povedal prvé slovo a 

Jeho slovo trvá naveky. Boh v Starom zákone hovorí: „A stvoril Boh človeka na svoj 
obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27). Ten, kto milu-
je, túži sa so svojou láskou podeliť. Milujúci nezadržiava toto bohatstvo pre seba. 
Boh je nekonečnou láskou. Z Otca, Syna a Ducha Svätého od vekov vychádza láska v 
najväčšej jednote vzájomného obdarúvania sa. Boh chce, aby celé stvorenstvo, zvlášť 
človek, mal účasť na bohatstve tejto lásky, preto Boh stvoril ľudí, aby sa navzájom 
obdarúvali a napĺňali láskou. Láska Trojjediného Boha a vzájomná láska manželov 
sú medzi sebou úzko spojené. Boh je tvorcom manželstva. Dôverné spoločenstvo 
manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vystrojil vlastnými zákon-
mi, vzniká manželskou zmluvou, čiže neodvolateľným osobným súhlasom. Takýto 
spôsob, ľudský úkon, v ktorom sa novomanželia vzájomne dávajú a prijímajú, vzniká 
z Božieho ustanovenia ako trvalý zväzok44.

Prvé spoločenstvo je to, ktoré vzniká a rozvíja sa medzi manželmi. Silou zmluvy 
manželskej lásky muž a žena „nie sú už dvaja, ale jedno telo“ a sú pobádaní k ne-
prestajnému rastu vo svojom spoločenstve, každodennou vernosťou manželskému 
sľubu o vzájomnom a plnom darovaní sa45. Dialóg medzi manželmi sa uskutočňuje 
prostredníctvom telesného a duševného sebadarovania46. Toto manželské spoločen-
stvo má korene v prirodzenom dopĺňaní sa muža a ženy a živí ho rozhodnutie samých 
manželov spolu žiť celý životný údel, totiž, čo majú a čím sú. Takéto spoločenstvo je 

41  Porov. FABIAN, A. a kol.: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce. Prešov : Vydavateľstvo –Michal 
Vaško, 2015. s. 52.

42  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 216. Trna-
va : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 131.

43  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 10.
44  Porov. JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 7 – 8. 
45  Porov. JÁN PAVOL II.: Exhortácia Familiaris consortio.17.Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1993. s. 37.
46  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 10.
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preto plodom a znakom hlboko ľudskej požiadavky47.
Sv. Pavol nazýva manželstvo „veľkým tajomstvom“ a to vo vzťahu ku Kristovi a k 

Cirkvi. V Starom zákone sa vzťah Boha k človeku naznačoval vzťahom ženícha k ne-
vere. V Novom zákone sa vzťah Krista k Cirkvi porovnáva s láskou ženícha k neveste.

Manželskú zmluvu u pokrstených na sviatosť povýšil Kristus Pán. K tomuto po-
vzneseniu prirodzeného manželstva na sviatočné manželstvo došlo vo chvíli, keď 
Kristus založil Cirkev. Keďže zásluhou Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstania vzni-
kla Cirkev ako sviatosť spasiteľného spoločenstva, stala sa sviatosťou aj tá malá cir-
kevná bunka, ktorá tvorí manželstvo a rodina a zároveň sa stala aj malým spolo-
čenstvom spásy „malou cirkvou“. Manželstvo a ako jeho dôsledok – rodina, sú teda 
opravdivou situáciou, pretože sú skutočnou cirkvou. Ako časťou veľkej všeobecnej 
Cirkvi, chápanej ako sviatosť. Jednotlivé sviatostí sú totiž len aktualizáciou základnej 
sviatosti, t.j. Krista spolu s Cirkvou48.

Človek sa krstom stáva Kristov a členom jeho Cirkvi, takže všetko, čo koná, koná 
v Cirkvi. Kresťania uzavrú manželstvo a utvoria tak malú komunitu. Utvárajú ju v 
Cirkvi, bude to nové spoločenstvo spásy spojené s Cirkvou a skrze Krista s Bohom. 
Ak by manželia chceli vylúčiť túto sviatosť, vylučovali by zo svojho života aj Cirkev, aj 
Krista. Takže sami by sa vylučovali zo sviatostného spoločenstva Cirkvi.

Vzťah Krista k Cirkvi teda záleží na tom, že Cirkev vykupuje a posväcuje láskou. 
Práve tak vykupuje a posväcuje manželov ich vzájomná láska. Manželská láska me-
dzi mužom a ženou robí Kristovu lásku k jeho cirkvi prítomnou v každej dobe. A 
pretože Kristus je nerozlučne spojený s Cirkvou, čo spečatil krvou na kríži, kresťan-
ské manželstvo je nerozlučným zväzkom, aby ak mohlo neprezentovať toto Kristovo 
spojenie s Cirkvou49.

Sv. Pavol hovorí: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev“ (Ef 5,25). 
A ženám zasa prikazuje: „Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo 
všetkom“ (Ef 5, 24). Ako Kristus miloval Cirkev? Tak, že jej slúžil, podriadil sa jej, 
sám seba vydal za ňu, „aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slobody a slovom“ 
(Ef 5,26). Táto myšlienka vrhá nové svetlo na tak často poprekrúcaný a nepochope-
ný verš: „Žena nech je podriadená mužovi.“ Podriadenosť ženy je len odpoveďou na 
predchádzajúce podriadenie sa muža50.

Kristus vo sviatosti manželstva posväcuje muža a ženu za manželov a rodičov a 
zároveň ich pevnejšie spája so sebou. Sviatostným znakom manželstva je vzájom-
ný manželský súhlas. Týmto pôsobivým znamením Kristus vlieva do sŕdc manželov 
osobitú sviatostnú milosť51. 

Sviatosť manželstva je tajomstvo viery. Manželstvo je osobitne vtiahnuté do Božie-
ho plánu, pre ktorý nám Kristus nielen otvoril oči, ale ho i zavŕšil. Všetky medziľudské 
vzťahy lásky majú v nás rásť podľa predobrazu, ktorý je v Bohu – podľa Božej lásky52.

Manželská láska vyžaduje veľa bezpečia, aby v ňom mohla rásť dôvera. Manžel-

47  Porov. JÁN PAVOL II.: Exhortácia Familiaris consortio.17.Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1993. s. 37.
48  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha,1999. s. 10 – 11.
49  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 11 – 12.
50  MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 11.
51  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 12.
52  Porov. Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok. http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psycholo-

gia/19680/?page=2 (13.06.2019).
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stvo odkrýva naše najzraniteľnejšie a najkrehkejšie časti. A tieto zraniteľné časti po-
trebujú vrúcne, milostiplné a bezpečné prostredie, v ktorom sa dá rásť53. Manželská 
láska je svojou prirodzenosťou otvorená pre prijatie života. Dôstojnosť človeka sa 
zjavne dokazuje v úlohe plodenia, ktorým je povolaný, aby bol nositeľom dobroty a 
plodnosti. Je to spoločenstvo spojených v láske (communio personarum)54. Manžel-
stvo a rodina je čosi veľké a sväté. Rodičia dávajú dieťaťu telo a Boh mu dáva dušu. 
Preto sa dieťa podobá rodičom a zároveň nosí v sebe Boží obraz55.

Z pohľadu teológie znamená sviatosť, že to, čo Ježiš vykonal pred dvetisíc rokmi, 
je aj v našom dnešnom svete možné a prítomné a vstupuje medzi nás cez konkrétne 
ľudské črty. Vo vzťahu k manželstvu to znamená, že Ježišova láska, ktorou más milo-
val až na smrť, sa vlieva do manželov a premieňa ich. Sviatosť manželstva znamená, 
že lásku dvoch ľudí, ktorú majetnícke nároky, projekcie a nepochopenia ohrozujú 
a robia ju krehkou. Kristus uzdravuje a sceľuje. To znamená, že manželstvo je pre 
cirkev dôležitým miestom stretnutia s Kristom. Manželia vo vzájomnej láske môžu 
vytušiť, čo konkrétne pre nich Kristova láska znamená. V tejto láske stále viac vra-
stajú do tajomstva Kristovej lásky, ktorá našla svoje vyvrcholenie o obete na kríži. 
Práve v každodenných pokusoch o milovanie toho druhého vytušia hĺbku toho, čo 
Ježiš vyjadril v slovách: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich 
priateľov...“ (Jn 15, 13)56.

Cirkev manželstvo posväcuje, robí ho posvätným a celistvým, odovzdáva ho Bo-
žiemu požehnaniu. Prostredníctvom toho dáva manželom nádej, že ich zväzok zo-
stane nerozlučiteľným a nezraniteľným. Manželstvo sa sviatosťou nestáva niečím 
strnulým, ale „mäkkým“, pružným a živým. Pod Božím požehnaním sa má stať ce-
stou, ktorá oboch partnerov urobí mäkšími, vzájomne otvorenejšími, láskyplnejšími 
a milosrdnejšími57.

6. Nerozlučnosť manželstva
Manželstvo je svojou povahou spojením na celý život, a preto nemôže byť podľa 

ľubovôle manželov rušené a novo uzavierané. Podľa Písma obidvaja manželia sa 
stávajú „jedným telom“. Telesné spojenie vryje do bytosti človeka nezmazateľné zna-
menie. Nedá sa teda urobiť teda rozvod s vlastným telom58.

Rozluka manželská bola v Starom zákone právne možná, ale len z vôle muža ako 
majiteľa manželky, tzv. zápudným listom (porov. Dt 24,1 n.). V praxi rozluku ma-
nželskú zavrhovali už proroci (porov. Mal 2,16) a zvlášť prísne Pán Ježiš s apoštolmi 
(porov. Mk 10,1-12;L 16,18; Mt 19,9; R 7,2; 1 K 7,10)59.

Nevera manželská má pre názor na manželskú ako majetok mužov v Starom zákone 
charakter krádeže na mužovi, nie je teda posuditeľná z etiky Kristových rečí. Nevera 

53  Porov. CLOUD, H. – TOWNSEND, J.: Hranice v manželstve. Kedy povedať áno, kedy povedať nie. Bratislava : 
Porta libri, 2007. s. 157. 

54  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 230. Trna-
va : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 139.

55  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 16 – 17.
56  GRŰN, A.: Manželstvo, sviatosť pre spoločný život. Prešov : Vydavateľstvo – Michal Vaško, 2004. s. 16. 
57  Porov. GRŰN, A.: Manželstvo, sviatosť pre spoločný život. Prešov : Vydavateľstvo – Michal Vaško, 2004. s. 15. 
58  Porov. MALÝ, V.: Poučenie o sviatosti manželstva. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. s. 17.
59  Porov. HRBATA, J.: Klíč ke Starému zákonu.. Brno : Cesta, 1993. s. 197.
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manželská bola ako krádež ženy prísne zakázaná zákonom (porov. Ex 20,14) a tresta-
ná kameňovaním (porov. Lv 20,20; Dt 22, 22). Božie spoločenstvo s veriacim ľudom je 
v Písme dané obrazom manželstva (porov. Pís; Oz; Jer 2,2; Ef 5,23-32; Zj 19,7 n; 21,9; 
22,17) a nevera k Bohu je nazývaná cudzoložstvom (porov. Jer 3,8; Oz 2,2-13)60.

Evanjelium podľa Marka vysvetľuje poučenie o nerozlučnosti manželstva, vtedy 
keď farizeji pristúpili k Ježišovi a pýtali sa ho: „Či je dovolené, aby muž prepustil ženu“, 
začali pokúšať Ježiša (Mk 10,2). On im ale odpovedal otázkou: „Čo vám prikázal Mo-
jžiš?“(Mk 10,3). Odpovedali mu: „Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť“ 
(Mk 10,4). Ježiš im hovoril: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal tento príkaz“ (Mk 
10,5). Pretože na začiatku stvorenia Boh utvoril človeka ako muža a ženu (porov. 
Mk 10,6). Preto človek opúšťa svojho otca a matku a prilipne ku svojej žene (porov. 
Mk10,7), a teda budú dvaja jedno telo, takže už viac nie sú dve, ale jedno telo (porov. 
Mk10,8). Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje (porov. Mk 10,9). Ježiš hovoril: 
„Ak niekto prepustí svoju ženu a ožení sa s inou, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva“ (Mk 
10,11)61. Toto Ježišovo konštatovanie poukazuje, že kto vstúpi do manželstva, dáva 
tým svojmu partnerovi sľub, že pri ňom zostane navždy. Pripútanie sa k niekomu 
nesmie byť spojené s výhradou, že sa rozídu, ako náhle nastanú ťažkosti. K tomu 
druhému sa môže pripútať len v dôvere, že Boh ich manželstvo požehná a že obom 
partnerom dá silu k tomu, aby si zostali verní. Manželstvo nepochádza len z vôle 
človeka, ale ako sviatosť poukazuje na milosť Boha, z ktorej ako z jedinej je trvalé 
spolužitie možné62.

Nový zákon odvolajúc sa výslovne, aj napriek Mojžišovmu Zákonu, na Stvoriteľov 
zámer v Geneze, Ježiš zdôrazňuje absolútny charakter manželstva a jeho nerozlu-
čiteľnosť (porov. Mt 19,1-9). Sám Boh spája muža a ženu a ich slobodnému výbe-
ru udeľuje posvätenie, ktoré ich prevyšuje. Sú jedným telom pred jeho tvárou, preto 
prepustenie manželky, ktoré sa trpelo – pre tvrdosť srdca – nemá miesta v Božom 
kráľovstve, v ktorom sa svet vracia ku svojej prvotnej dokonalosti. Výnimka prípadu 
smilstva (porov. Mt 19,9) pravdepodobne nemieni ospravedlňovať rozvod (porov. 
Mk 10,11n; Lk 16,18; 1Kor 7,10n), bezpochyby sa týka prepustenia nezákonnej ma-
nželky alebo rozvodu, po ktorom sa nesmie uzavrieť nijaké iné manželstvo. Preto 
tá hrôza učeníkov pred prísnosťou nového Zákona: „Keď sa tak má vec s mužom a 
ženou, teda je lepšie neženiť sa!“ (Mt 19,10)63. Ježiš im odpovedal: „Nie všetci chápu 
toto slovo, ale len tí, ktorým je to dané“. 

Už z toho, že sa nám odkaz na Ježišov zákaz rozvodu uchoval v rôznych zneniach, je 
zrejmé, že prvotná cirkev tento zákaz interpretovala s ohľadom na okolnosti. Teda je 
nepochybnou skúsenosťou, že Ježiš ako ideál stanovil trvalé manželstvo muža a ženy, 
a to s veľkým ohľadom na zaistenie životných podmienok ženy. No však Ježiš nestano-
vil právnu formu, ale formuloval základnú smernicu, na ktorej základe sa má uberať 
ľudský život – a v ňom i spolužitie muža a ženy. Preto zostáva otvorenou otázkou, 
nakoľko je kompetencia cirkevného spoločenstva rozhodovať o výnimkách z tohto 
základného ustanovenia trvalosti manželského zväzku, a to i s ohľadom na meniace sa 

60  Porov. HRBATA,J.: Klíč ke Starému zákonu.. Brno : Cesta, 1993. s. 197.
61  DUBOVSKÝ, P.: Komentáre k Novému zákonu. 1. zväzok Marek. Trnava : Dobrá kniha, 2013. s. 579. 
62  Porov. GRŰN, A.: Manželstvo, sviatosť pre spoločný život. Prešov : Vydavateľstvo – Michal Vaško, 2004. s. 23 – 24. 
63  DUBOVSKÝ, P.: Komentáre k Novému zákonu. 1. zväzok Marek. Trnava : Dobrá kniha, 2013. s. 583. 
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sociálne, kultúrne a historické situácie, čo potvrdzuje i odlišná interpretácia nárokov, 
ktorý Ježiš slovami kladie, v rôznych cirkevných denomináciách. V skutočnosti nie je 
takýmto problémom rozvod sám o sebe, ale nový zväzok jedného či oboch z rozve-
dených partnerov. Manželstvo je však z pohľadu Ježiša a po ňom sv. Pavla inštitúciou 
síce dôležitou, ale pominuteľnou, pozemskou (porov. Mk 12,25). Avšak Ježiš význam 
rodinných väzieb podriadil službe Božiemu kráľovstvu a na svojich učeníkov položil 
nárok vzdania sa všetkého zázemia, čo bola predovšetkým rodina a majetok. Lebo v 
tejto súvislosti je potrebné pripomenúť Ježišove výroky, ktoré vyzývajú k opusteniu 
rodiny a zanedbaniu rodinných povinností. Všetky rodinné väzby sú pritom vzorom 
pre nové spoločenstvá Ježišových nasledovníkov „familia Dei“, ktorým nám však Ježiš 
odsunul práve skutočné rodinné väzby na menej dôležité miesto (porov. MK 3,31-35). 
„Kto je moja matka a kto moji bratia? Kto koná vôľu Božiu, to je môj brat, moja sestra 
i matka.“ Ježiš svoj radikálny nárok na nasledovanie nemienil ako trvalú požiadavku, 
ale ako výzvu danej rozhodujúcej chvíli a situácie, viazanú na jeho osobu64.

Ježišov nárok na manželstvo presahoval vtedajšie bežné predstavy židovskej 
spoločnosti svojimi vyhradenými nárokmi na trvalosť manželského zväzku, aj keď 
zrejme nepresahoval vcelku ideál, ale tiež aj realitu vtedajšieho manželského života. 
Ježiš kritizuje nielen rozvodovú prax, ale aj nesprávnu interpretáciu Zákona farizeja 
a zákonníkov, ktorých stavia do protikladu úctu k Bohu a povinnosti voči rodičom a 
odvoláva sa – podobne ako v prípade rozvodu – na ustanovenie Zákona, resp. Božích 
prikázaní. Avšak nad povinnosťami voči rodine stojí služba Božiemu kráľovstvu65.

Učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sviatosti a nerozlučnosti manželstva – svia-
tosti Cirkvi vychádzajú so zameraním na sviatosti služby spoločenstvu prostredníc-
tvom sviatosti manželstva (porov. KKC 1627)66. Manželský súhlas, ktorý je slobodný, 
je nevyhnutným prostriedkom pre zavŕšenie sviatosti manželstva. Tak snúbenci sa 
stávajú „jedným telom“. Snúbencom v slobodnom súhlase Boh sám spečaťuje ma-
nželský zväzok, ktorý si manželia vzájomne udeľujú a slobodne prijímajú. Božie spe-
čatenie manželského zväzku preto nemôže nik iný narušiť ani ho rozdeliť67. Nasledu-
júca interpretácia pokračuje aj v šiestom Božom prikázaní, ktoré do popredia stavia 
vernosť manželského páru (porov. KKC 2364). Zmluva, ktorú manželia slobodným 
nedovolateľným súhlasom uzavreli, je zároveň aj záväzkom páru zachovať ju ako 
zmluvu jedinú a nerozlučiteľnú. Zmluva snúbencov tvorí spoločenstvo, ktoré usta-
novil (porov. Gn 2,24) a potvrdil sám Boh. V tomto kontexte pokračuje časť, ktorá 
sa zaoberá previneniami proti dôstojnosti manželstva, akým je rozvod (porov. KKC 
2382). Ježiš Kristus potvrdzuje pôvodný zmysel manželského spolužitia, ktorý do 
vzťahu muža a ženy vtlačil Stvoriteľ. Je to zväzok nerozlučiteľný a neexistujú voči 
nemu nijaké ústupky, ani tie, ktoré vyplývali v židovstve na základe prepúšťacieho 
listu (porov. Mt 19,7-9). Nijaká ľudská moc a nijaký dôvod nemôže spôsobiť, aby bol 

64  Porov. RYŠKOVÁ, M.: Manželství a rodina z novozákonní perspektivy. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky 
rodiny ve světě a v církvi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 33.

65  Porov. RYŠKOVÁ, M.: Manželství a rodina z novozákonní perspektivy. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky 
rodiny ve světě a v církvi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 33 – 34.

66  Porov. Kán.1627 – Súhlas spočíva v „ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú“: 
„Beriem si teba… za manželku.“ – „Beriem si teba… za manžela.“ Tento súhlas, ktorý manželov vzájomne viaže, 
nachádza svoje zavŕšenie v tom, že sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Gn 2,24). Katechizmus katolíckej cirkvi. 
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1627-1628&vh=on (13.06.2019).

67  Porov. DUBOVSKÝ, P.: Komentáre k Novému zákonu. 1. zväzok Marek. Trnava : Dobrá kniha, 2013. s.589.
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platný manželský zväzok zrušený, okrem prípadu smrti. Taktiež vo veršoch 10,11-
12 sa opisuje sviatosť manželstva so zameraním na vzájomnú vernosť manželskej 
lásky (porov. KKC 1652). Nijaký iný nový zväzok, aj keď uzavretý podľa občianskych 
zákonov spoločnosti, nemožno uznať ako právoplatný manželský zväzok, ak je plat-
ný prvý manželský zväzok. Cirkev tak koná podľa slov svojho zakladateľa Ježiša Kri-
sta. V nadväznosti na tému pokračuje aj časť Desatora, ktorá vysvetľuje šieste Božie 
prikázanie (porov. KKC 2380). Text sa zaoberá previneniami proti dôstojnosti ma-
nželstva, akým je cudzoložstvo. Šieste Božie prikázanie, ako aj texty NZ (porov. Mt 
5,32:19,6: 1Kor 6,9-10) absolútne odsudzujú cudzoložstvo. Je to previnenie voči ma-
nželskej zmluve a záväzkom prijatým so slobodným súhlasom, ktorý spečatil Boh68.

7. Dnešné spoločenské chápanie manželstva
Uzatváranie manželstva bolo a zdá sa, že zostáva dôležitým momentom v živote 

jednotlivých ľudí a aj spoločnosti v priebehu celých našich dejín západnej civilizácie. 
Uzatváranie manželstva samozrejme súvisí s celkovým chápaním manželskej rodiny. 
Z inštitučného hľadiska manželská rodina vnáša poriadok do medziľudských vzťahov, 
do vzťahu vo vnútri rodiny medzi manželom a manželkou a medzi rodičmi a deťmi, a 
taktiež do vzťahu zvonku rodiny, a to ako do vzťahu medzi manželmi, rodičmi a deťmi 
a ich širokou rodinou, tak i do ich vzťahov voči spoločnosti. Medzi základné charakte-
ristiky tejto inštitúcie v našej civilizácii je možné zaradiť smerovanie života v manžel-
skej rodine k rozvoji vzťahov medzi manželmi, ďalej ku vzniku a žitiu medzigenera-
čných vzťahov. Zároveň k výlučnosti vzťahu jednej ženy a jedného muža a v protiklade 
ku všetkým typom polygamie, a konečne k trvalosti manželstva69.

Je potrebné, aby si ľudia ujasnili, prečo vstupujú do manželstva, prečo sa kladie taký 
dôraz na stabilitu a harmóniu manželstva a aké úlohy vyplývajú z manželského spolu-
žitia. Manželský život má svoje pravidlá, ktoré pomáhajú dosahovať manželské ciele70.

Základná podstata manželstva je záväzok, jednota, dôverná blízkosť, účel a cieľ, 
vzájomné doplňovanie. Ideálnym prostredím pre rozvoj týchto darov a zručností je 
partnerstvo v rámci manželského zväzku. Manželia sa majú navzájom dopĺňať. Keď 
je muž slabý, jeho žena je silná. Ak sú dve srdcia a mysle pevné rozhodnuté čeliť 
ťažkostiam života spoločne, je život ľahší71. Manželstvo je puto špeciálneho druhu. 
Zjednocuje manželov telesne, ako aj na úrovni mysle a srdca a je zvlášť vhodné na 
prokreáciu a rodinný život, ktoré ho obohacujú. Vo svetle týchto dvoch faktorov si 
len ono objektívne vyžaduje sľub permanencie a exkluzivity. Manželia si navzájom 
sľubujú celý svoj život na celý život. Táto úplnosť dáva manželstvu inú hodnotu, než 
je hodnota iných vzťahov72.

Sivoň uvádza, že: „Manželstvo nie je len papierom, nie je ani vonkajším obradom, 
a nie je ani spoločenskou konvenciou. Manželstvo je vzťahom, ktorý je vyjadrený 

68  Porov. DUBOVSKÝ, P.: Komentáre k Novému zákonu. 1. zväzok Marek. Trnava : Dobrá kniha, 2013. s. 589 – 590.
69  Porov. KAŠNÝ, J.: Uzavírání manželství a fragmentace manželske rodiny. In: VYBÍRAL, J. (ED.): Pastorální 

a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultúry (CDK), 
2008. s. 43.

70  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Pedagogika pre rodičov. Martin : Osveta, n. p., 1988. s. 216.
71  CHAPMAN, G.: Čtyři období manželství. Praha : Návrat domů, 2007. s. 11.
72  Porov. GIRGIS, S. – ANDERSON, R. – GEORGE, R.: Čo je to manželstvo? Ivanka pri Dunaji : Kolégium An-

tona Neuwirta, 2013. s. 42.
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vzájomným áno, ktorým sa manželia bezvýhradne dávajú jeden druhému.“ Práve vo 
chvíli, keď si hovoria áno, prijímajú sa navzájom takí, akí sú, rozhodujú sa kráčať 
spoločne životom a zdieľať všetko spolu. Od tej chvíle muž berie zodpovednosť za 
život svojej manželky – jej šťastie, pokoj, lásku, dobro a ona berie na seba zodpoved-
nosť za jeho život – jeho šťastie, pokoj, lásku a dobro. Je to čosi tak krásne a vzácne. 
Preto s manželstvom nemožno narábať hocijako, lebo tu sa narába so srdcom toho 
druhého, s jeho životom, jeho šťastím opatrne a citlivo k svojmu manželstvu i k sebe 
navzájom“73.

Všetci sa nechávame viesť kultúrnymi normami, ktoré utvára zákon. Lebo zákon 
ovplyvňuje naše názory na to, čo je rozumné a primerané74. Manželstvo je úradný, 
zverejnený zväzok muža a ženy. Preto jeho úlohou je aj legalizácia a zverejnenie 
spolužitia muža a ženy pred ľudskou spoločnosťou. Tento fakt rešpektuje aj civilný 
Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.75 „Manželia sa majú navzájom milovať, vytvoriť spolo-
čenstvo lásky.“ Človek musí niekoho milovať a vedieť, že je milovaný. Bez lásky je ži-
vot ako chlieb bez soli. Zješ ho, lebo musíš, ale nemá chuť. Lásku nevie a nemôže nič 
nahradiť, pretože ona dáva človeku šťastie. Najprirodzenejšou a najvyhovujúcejšou 
formou šťastného života človeka je život v páre, ktorý je spojený láskou. Následným 
podstatným cieľom manželstva je mať spoločné deti. Túžbu po vlastnom potomstve 
človeku dala príroda sama. Každý zdravý jedinec túži mať potomstvo, akési svoje po-
kračovanie. Rodičovstvo je mocný cit, ochotný na veľké obete a odriekania, schopný 
nezištnej a veľkej lásky. Múdra príroda vystrojila človeka touto túžbou po deťoch, a 
tak mu pomohla premôcť egoizmus, lebo byť rodičom znamená vedieť a chcieť veľa 
obetovať pre iného. Našťastie na svete je iba neveľa ľudí, u ktorých egoizmus potláča 
a premáha túto prirodzenú túžbu po vlastných deťoch, takže sa vedome a dobrovo-
ľne rozhodli nepriniesť na svet potomstvo, aby sa nenarušilo ich pohodlie a aby sa 
nemuseli obetovať a starať o druhého. Rodičovstvo môžeme označiť ako najsociál-
nejšiu úlohu človeka, a preto si aj tak vysoko vážia všetky národy76.

8. Rodina a jej poslanie
Rodina patrí v modernom svete u všetkých národov, národností a kultúr k zákla-

dom spoločenského života. Samozrejme, že existujú jej rôzne formy, ale i tak rodina 
zostáva životným spoločenstvom manželov, rodičov, detí, čo sa zakotvuje aj v ústa-
vných právach mnohých štátov a v medzinárodných právnych predpisoch. Aj tak ča-
sto spochybňovaný stabilný monogamný manželský zväzok, jeho jednotu a nerozlu-
čnosť je možné i dnes chápať ako nesmierne dôležitú sociálnu hodnotu. Hodnotu, 
ktorá je nevyhnutná pre výchovu a starostlivosť o všestranný a harmonický rast detí, 
ale i hodnotu dôležitú pre manželov samotných77.

V súčasnej legislatíve je rodina definovaná ako „jednotka založená na monogam-
nom manželstve, predstavuje základnú bunku spoločnosti a spoločnosť chráni všetky 

73  Porov. SIVOŇ, M.: Manželia, dvaja „blázni“, ktorí ešte veria v lásku. Doľany : ZAEX, 2017. s. 37 – 38. 
74  Porov. GIRGIS, S. – ANDERSON, R. – GEORGE, R.: Čo je to manželstvo? Ivanka pri Dunaji : Kolégium An-

tona Neuwirta, 2013. s. 55.
75  Porov. Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
76  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 58.
77  Porov. POTOČÁROVÁ, M.: Odraz ekonomického statusu rodiny vo vnútrorodinných vzťahoch vo výchove. In: 

LENCZOVÁ, T.: Rodina a problémy zamestnanosti. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné 
rodičovstvo, 1999. s. 22. 
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formy rodiny, ktoré existujú v súlade s platnou legislatívou“.78 V Ústave Slovenskej re-
publiky je tiež zakotvená ochrana rodiny, manželstva a rodičovstva (Ústava SR, č. 
41). Podľa Modrej knihy OSN o aktivitách pre rodiny, vytvárajú rodiny zdravý základ 
pre starostlivosť, emocionálnu a materiálnu podporu nevyhnutú pre rast a blaho čle-
nov rodiny. Podľa tohto dokumentu sú rodiny šíriteľmi ľudských hodnôt, kultúrnej 
identity, etiky a zachovávania medzigeneračných vzťahov. Najširšiu inštitucionálnu 
definíciu rodiny formuloval Výbor OSN pre civilné a politické práva, ktorý za rodinu 
považuje skupinu ľudí, ktorá sa stará o dieťa79. Rodičia majú právo na výchovu detí 
a deti majú právo na starostlivosť oboch rodičov, ako vyhlasuje Dohovor o právach 
dieťaťa vydaný OSN80. Rodičovstvo ako spolupráca v úlohe otca a matky je naozaj 
jedinečným naplnením manželstva, je prirodzené očakávať, že manželstvo je za 
normálnych podmienok vhodné pre rodičovstvo. Výchova detí nielenže manželstvo 
prehlbuje, ale aj rozširuje81.

V odborných publikáciách nachádzame rôzne definície rodiny. Veľmi stručne de-
finuje rodinu Nakonečný, ktorý ju považuje za primárnu, malú sociálnu skupinu. Re-
ichel túto definíciu rozširuje a chápe rodinu ako najpôvodnejšiu, najprirodzenejšiu, 
najdôležitejšiu ľudskú skupinu a inštitúciu, ktorá je súčasne ekonomickou jednotkou 
a základným stavebným prvkom sociálnych štruktúr. Vcelku môžeme konštatovať, že 
rodina je univerzálna, prirodzená sociálna skupina, ktorá umožňuje vytvoriť pevné 
sociálne väzby, silne emocionálne vzťahy, vytvára základ ďalšieho psychosociálneho 
vývoja človeka. Je tým miestom, kde prichádza k dôležitému procesu identifikácie a 
socializácie. Práve v nukleárnej rodine sa formujú modely správania. Rodina je dôle-
žitou súčasťou životnej cesty človeka až do obdobia osamostatnenia a založenia vlast-
nej aktuálnej rodiny. Rodina nepredstavuje statický sociálny útvar, pretože sa vyvíja v 
čase a v rámci životného rodinného cyklu prechádza významnými zmenami82.

Rodinné vzťahy fungujú aj ako základné princípy akýchkoľvek sociálnych vzťahov 
a ich hodnotenia. Zásadnú rolu v udržovaní sociálneho poriadku hrá rodina, a to v 
pokračovaní nielen biologickom, ale i v uchovaní sociálneho priestoru a sociálnych 
vzťahov. Rodinu charakterizuje výrazná črta privátnosti, akejsi osobnej záležitosti a 
priestoru pre existenciu každého človeka. Azda rodine sa pripisuje najväčší význam 
pri formovaní vzájomných medziľudských vzťahov. Hodnotový systém rodiny závisí 
od charakteru väzieb medzi osobami, spôsob správania, zákonitostí a foriem v reali-
zácii výchovného poslania rodiny83.

Rodina predstavuje oddelený sociálny svet, ktorý sa usiluje udržať hranice vnútra, 
rodina ako strážkyňa svojich vnútorných záležitostí. Domov dodáva jednotu v cítení, 
myslení, jednaní a zakladá sa na skúsenostných predpokladoch a normách spolu-

78  Porov. Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
79  GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 8.
80  Porov. GIRGIS, S. – ANDERSON, R. – GEORGE, R.: Čo je to manželstvo? Ivanka pri Dunaji : Kolégium An-

tona Neuwirta, 2013. s. 45.
81  Porov. GIRGIS, S. – ANDERSON, R. – GEORGE, R.: Čo je to manželstvo? Ivanka pri Dunaji : Kolégium An-

tona Neuwirta, 2013. s. 38.
82  Porov. GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita Konštantína 

filozofa, 2016. s. 9 – 11.
83  Porov. POTOČÁROVÁ, M.: Odraz ekonomického statusu rodiny vo vnútrorodinných vzťahoch vo výchove. In: 

LENCZOVÁ, T.: Rodina a problémy zamestnanosti. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné 
rodičovstvo, 1999. s. 23.
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žitia. V rodine neplatia bežné zákony sveta, ale predovšetkým je to miesto dôvery 
(trustig) a daru (giving), ide o miesto priateľstva84.

Rodina je historická kategória a jej formy a funkcie podmieňuje charakter existu-
júcich výrobných a spoločenských vzťahov, ako aj úroveň kultúrneho rozvoja spolo-
čnosti. A naopak, rodina zase pôsobí na život spoločnosti – rodí deti, fyzicky, mravne 
a esteticky pôsobí na svojich členov. Táto vzájomná podmienenosť platí vždy a v ka-
ždom čase. Úloha rodiny vyplýva z potrieb dieťaťa i dospelého jedinca. Reprezentujú 
ju základné funkcie rodiny – funkcia biologická, výchovná, emocionálna, ekonomic-
ká a ochranná85. „Funkčná rodina je dôležitým predpokladom normálneho fungova-
nia spoločnosti a znakom individuálnej úspešnosti v živote“86.

Pri posudzovaní rodiny sa hodnotia aj rôzne ukazovatele, ktoré pomáhajú posúdiť 
funkčnosť rodiny. K nim patrí vek, vzdelanie, rodinný stav rodičov, súdržnosť, zlože-
nie, zdravotný stav členov. Najväčší význam sa pripisuje výchovnému záujmu rodičov o 
deti. Podľa týchto kritérií sa rodiny delia na funkčné, kde patrí väčšina rodín, v ktorých 
je zabezpečený uspokojivý vývin dieťaťa. Problémové, v ktorých sa vyskytujú vážnejšie 
poruchy niektorých funkcií, ale zdravotný vývin dieťaťa nie je ohrozený87. Rodina je 
schopná riešiť problémy vlastnými silami. Môže to byť napríklad rodina s viacerými 
deťmi, po rozvode. Dysfunkčné, kde funkcia rodiny je narušená, vývin dieťaťa je ohroze-
ný. Rodina nie je schopná zvládnuť problémy. Zväčša ide o rodiny s jedným alebo obo-
ma rodičmi alkoholikmi, rodinu po rozvrate, povrchný záujem o dieťa, nízky príjem. 
Afunkčné, kde rodina stratila svoju funkciu voči dieťaťu, neplní svoj cieľ a dieťa ohro-
zuje. Riešenie, ktoré zabezpečí vývin a výchova dieťaťa, treba hľadať mimo rodiny88.

Človek je bytostne spätý s rodinou, z nej si odnáša značnú časť základných prvkov 
životného štýlu, tradíciu návykov, svetonázoru, mravných kritérií a politických po-
stojov. Vplyv rodiny závisí od pripravenosti a schopnosti rodičov, ako aj od ich vyspe-
losti. Výchova detí v rodine plní veľmi dôležité spoločenské poslanie89. Dieťa pred-
stavuje najväčšiu hodnotu rodiny. Rodina formuje mladú generáciu. Kladie základy 
charakteru, vzťahu k práci, k ľuďom, k životu. Nato, aby vôbec plnila toto svoje posla-
nie, musí byť usporiadaná, zdravá a stabilná, lebo iba harmonická rodina môže po-
skytnúť tie najoptimálnejšie podmienky pre výchovu. Trpezlivý rodič si vždy nájde 
čas vštepiť deťom princípy života, základy etiky a spoločenského správania90.

Rodinu dnes rozumieme „jadrovú rodinu“, ktorú tvorí muž a žena, obidvaja ľudia 
a prípadne ich deti91. Pevná monogamnú rodina, ktorá žije spolu a vychováva svoje 

84  Porov. POTOČÁROVÁ, M.: Odraz ekonomického statusu rodiny vo vnútrorodinných vzťahoch vo výchove. In: 
LENCZOVÁ, T.: Rodina a problémy zamestnanosti. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné 
rodičovstvo, 1999. s. 23.

85  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 99 – 101.
86  KRIŽANOVÁ, A.: Nové stratégie v rodinnom a pracovnom živote. In: ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Rodina v 

novom miléniu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 100.
87 Porov. MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2003. s. 150-151.
88  Porov. PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa. In: PAĽA, G.: Aktu-

álne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 48.
89  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 44 – 45.
90  Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 79 – 82.
91  Porov. SOKOL, J.: Rodina v proměnách spoločnosti. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě a v 

církvi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 16.
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deti, tak už dávno prestala byť spoločenskou normou a stala sa dobrodružstvom92. 
Vyžaduje odvahu, statočnosť a vytrvalosť, ktoré môžu podporiť zrelá náboženská 
viera. Pričom sa všetci odborníci zhodujú, že vo výchove detí ju nič nemôže nahradiť 
a pre starých ľudí je rodinná starostlivosť k nezaplateniu. Monogamná rodina a tým 
skôr taká, ktorú drží pohromade láska je tak nesmierne cenný vklad, nielen do vlast-
ných a detských životov, ale aj do celej spoločnosti93.

Rodina je najlepšou zárukou v spoločnosti proti každému kolektivistickému alebo 
individualistickému odklonu. Tam je v centre pozornosti stále osoba ako cieľ a nikdy 
nie ako prostriedok. Pretože blaho spoločnosti a dobro ľudí sú veľmi úzko spojené 
s priaznivým postavením manželského a rodinného spoločenstva. Štát a spoločno-
sť nesmú naplno ani obmedziť, ani nahradiť spoločenský rozmer samotnej identity 
rodiny ako prirodzeného spoločenstva založeného na manželstve. Rodinu si musia 
predovšetkým vážiť, rešpektovať, uznávať, podporovať, povznášať a zároveň odstra-
ňovať a bojovať proti všetkému, čo ju prekrúca a zraňuje94.

9. Rodina ako spoločenstvo viery
Základné chápanie rodiny ako „ecclesia mikra“ vychádza z prvotnej cirkvi, ktorá 

sa schádzala po domoch. Toto nie je len kresťanské nóvum, ale nadväzuje to na žido-
vské chápanie starozákonného ľudu95.

V stredoveku sú dobre známe tzv. domáce poriadky, dosky – codices domestici, 
ktoré upravovali rodinný život po stránke spoločenskej, hospodárskej, vymedzova-
li kompetencie, úlohy, práva i povinnosti jednotlivých členov domácnosti. Chápanie 
domova, ktoré vychádza zo židovskej tradície a je kultivované kresťanskou praxou, 
je veľmi hlboké a nosné, keďže je založené na svornosti, láske a putách lásky. V ro-
dinnom živote, v ktorom jednotlivých členov spája vzájomná láska (philia) a pravda, 
nachádza miesto, kde sú ľudia spojení v Kristovi96.

Cirkevný dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem–dekrét o 
laickom apoštoláte uvádza: „Rodina dostala od Boha aj to poslanie, aby bola základnou 
živou bunkou spoločnosti. Toto poslanie splní, ak vzájomnou láskou svojich členov a 
spoločnou modlitbou sa ukáže akoby domácou svätyňou Cirkvi. Ak sa celá zapojí do 
liturgického života Cirkvi a napokon, ak bude usilovne preukazovať pohostinstvo a na-
pomáhať spravodlivosť a iné dobré skutky v prospech všetkých bratov, čo potrebujú 
pomoc“ (AA 11)97.

Svätý Otec Ján Pavol II. zdôvodňoval, že kresťanská rodina je vlastne Božia rodina. 
Sama rodina je Božím tajomstvom: „Ako domáci cirkev je Kristovou nevestou.“ Unive-
rzálna cirkev a v nej každá partikulárna cirkev sa ako Kristova nevesta zjavuje bez-

92  Porov. LOUCKÁ, P. – TRAPKOVÁ, L. – CHVÁLA, V.: Žena a muž v rodine. Praha : Vyšehrad, spol. s. r. o., 
2004. s. 11. 

93  Porov. SOKOL, J.: Rodina v proměnách spoločnosti. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě a v 
církvi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 20.

94  Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 213. s. 
129, čl. 252. s. 151 – 152.

95  BROŽ, P.: Rodina jako domáci církev. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě a v církvi. Červený 
Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 84.

96  Porov. BROŽ, P.: Rodina jako domáci církev. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě a v církvi. 
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 85 – 87.

97  JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 8. 
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prostrednejšie v domácej cirkvi v láske a v láske, ktorá je v nej žitá. V láske manžel-
skej, otcovskej a materskej, v láske bratskej a v láske spoločenstva osôb a generácií.

Dogmatická konštitúcia o cirkvi Lumen gentium v čl. 8 uvádza o cirkvi putujúcej: 
„V cirkvi sú však i hriešnici, je zároveň svätá a stále potrebuje očisťovanie a ide trvale 
cestou pokánia a obnovy...“. Moc zmŕtvychvstalého Pána ju však posilňuje, aby trpe-
zlivosťou a láskou prekonávala trápenie v ťažkostiach vnútorných a vonkajších, a aby 
v svete verných, aj keď v skrytosti zjavovala jeho tajomstvo až do tej doby, pokiaľ 
nebude na konci odhalené v plnom svetle98.

Ak uvažujeme nad myšlienkou cirkvi, tak tá by sa mala rozvíjať v prostredí domo-
va. Sú rôzne aspekty, ktoré sa k rodine viažu. Nás teda zaujíma rodina ako miesto, 
kde sa uplatňuje život cirkvi. Ak je základným raison ďétre cirkvi naplnenie Božieho 
plánu stvorenia, tak potom je potrebné rodinu chápať nielen ako miesto, kde sa na-
plňuje všetok biologický, sociálny, existenciálny a kultúrny potenciál ľudskej bytosti, 
ale je to miesto, kde sa taktiež odohráva dráma vykúpenia. Svet potrebuje spásu, 
musí byť oslobodený od klamstva, hriechu a všetkého zla. Boh z vlastnej iniciatívy 
spásy sveta začal a doviedol do konca a človeka k nej prizval. Ak hovoríme o spáse, 
nejedná sa o ideu či podmienky správneho činu alebo jednania, ale ide o príbeh či 
dejiny spásy99.

Každej rodine ako spoločnosti s vlastnými základnými právami prislúcha právo 
slobodne usporadúvať svoj domáci náboženský život. Rodičom patrí ďalej právo 
určiť podľa vlastného náboženského presvedčenia, akú náboženskú výchovu majú 
dostať ich deti (DH 5)100.

Kresťanská rodina by mala byť malou či väčšou oázou, kde sa každodenný život 
prežíva v ovzduší plnom viery, lásky a porozumenia, kde sa o morálke nielen hovorí, 
ale morálne sa aj žije. Rodičia ukazujú svojím životom cestu deťom, ako majú žiť, 
ako sa majú správať, slušne hovoriť, ako by si mali všímať potreby iných, pomáhať 
chudobným a núdznym, ľuďom bez domova. Vieme, že v tomto ohľade viac pomôže 
osobný príklad ako dlhý výklad101. V súčasnom svete, ktorý je viere často cudzí, ba až 
nepriateľský, majú kresťanské rodiny prvoradý význam ako ohniská živej a žiarivej 
viery. Preto Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobylým názvom Ecclesia do-
mestica (domáca cirkev). 

V kruhu rodiny majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre 
svoje deti a majú pestovať povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivo-
sťou povolanie duchovné (KKC 1656). Kresťanská rodina, kým v láske buduje Cirkev, 
stavia sa do služieb človeka a sveta tým, že naozaj napomáha „povznesenie človeka“102.

Rodičia sa na základe svojho krstu, birmovania a sviatosti manželstva stávajú 
prvými katechétmi svojich detí a prijímajú záväzok odovzdať vieru budúcim poko-
leniam. V tejto úlohe ich nik nemôže zastúpiť, lebo tým plnia misiu, ktorú im zveril 
Boh, v duchu zodpovednosti za večný život svojich detí. Rodičovské pôsobenie musí 

98  Porov. NOVOTNÝ, V.: Trojjediný Bůh, původ a cíl rodiny. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě 
a v církvi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 79.

99  Porov. BROŽ, P.: Rodina jako domáci církev. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě a v církvi. 
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 88 – 89.

100  JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 8. 
101  Porov. JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 9. 
102  JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 10 – 11. 
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byť ponorené do atmosféry dôvery a lásky. Od rodičov si tiež vyžaduje istú úroveň 
poznania právd viery a ich neustále prehlbovanie, lebo rodinná katechéza môže na-
dobudnúť rôzne formy. A to od jednoduchých gest a zvykania si na náboženský ja-
zyk, cez učenie sa modlitbe, až ku pravidelnému čítaniu, meditovaniu textov Svätého 
písma, formami domácej liturgie, kresťanským slávením nedele a sviatkov, taktiež 
poskytovať dostatočný priestor autonómie vynaliezavosti a originality do spôsobu, 
akým si deti to všetko budú osvojovať. To, čo rodičia ohlasujú, sa musí odzrkadľovať 
v ich každodennom živote vo svedectve viery, a to nie iba dovnútra rodiny, ale i na-
vonok. Budú tak spĺňať Boží zámer týkajúci sa manželstva a rodiny, ale aj brániť ho 
a vydávať o ňom svedectvo vo svete103.

Svätý Otec Ján Pavol II. vyzýval všetkých, ktorým záleží na vlastnej rodine, aby ro-
dinná modlitba mala svoje charakteristické znaky. Je to spoločná modlitba manžela 
a manželky, resp. rodičov a detí. Spoločenstvo v modlitbe je súčasne plodom a požia-
davkou toho spoločenstva, ktoré sa utvorilo sviatosťou krstu a manželstva. Najmä na 
členov kresťanskej rodiny sa môžu vzťahovať slová, ktorými Pán Ježiš sľubuje svoju 
prítomnosť: „A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť 
o čokoľvek, dostanú to od môjho otca, ktorý je na nebesiach. Lebo, kde sú dvaja alebo 
traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 19 – 20, FC 59)104.

Pre kresťanskú výchovu je príznačné to, že pristupuje k človeku ako k osobe, ako 
k subjektu a nie k objektu. Kresťanská výchova zároveň oslovuje každého človeka a 
vyžaduje od neho vnútorný postoj, ktorý má byť prejavom slobody, ktorému zodpo-
vedá viera a láska ako odpoveď človeka na zjavenie Lásky a Pravdy v Bohu. Takýmto 
rozhodnutím človek otvára svoje vnútro Božiemu výchovnému vplyvu. Výchova je vo 
svojej podstate formovanie človeka, no nie v zmysle vývoja človeka ako druhu. 

Význam výchovy spočíva v zdokonaľovaní každého individuálneho človeka vo 
všetkých jeho oblastiach života i v konaní – ide teda o formovanie ľudskej osoby. Na 
základe tohto konštatovania môžeme povedať, že výchova ako formovanie ľudskej 
osoby má za úlohu formovať človeka tak, aby došiel k poslednému cieľu. No súčasne 
s tým je úlohou výchovy formovanie človeka k tomu, aby harmonickým vývojom vro-
dených fyzických, morálnych a intelektuálnych vlastností bol pre osoh dobra celej 
spoločnosti i Cirkvi105.

Úloha rodičov v rodinnej katechéze – Vychádzajúc zo základného dokumentu pre 
katechézu, ktorým je apoštolská exhortácia Catechesi tradendae,106 môžeme predsta-
viť základné prvky rodinnej katechézy, pretože svojou povahou je priam nenahradi-
teľná. Musí začať od najútlejšieho veku, má byť sprevádzaná vzájomným príkladom 
a inšpirovaná evanjeliom, jej obsahom je Božie slovo, liturgia a každodenný život 
(porov. CT 68). 

103  Porov. KYSELICA, J. – DOLINSKÝ, J. – ĎURICA, J.: Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality roz-
vedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile. Trnava : Dobrá kniha. 2015. s. 14 – 15.

104  JURKO, J. – BEŇO, S. – BEŇOVÁ, Š.: Rodina domáca Cirkev. Kapušany : Bens, 2012. s. 10 – 11. 
105  Porov. PETRO, M.: Úcta k životu ako nenahraditeľná hodnota v kresťanskej výchove. In: PAĽA, G.: Aktuálne 

aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 53.
106  Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Catechesi radendae. Biskupom, kňazom a veriacim celej katolíc-

kej Církvi o katechéze v našej dobe. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumen-
ty-papezov/c/catechesi-tradendae (13.06.2019). 
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Pre význam, ktorý má autorita pri formovaní dieťaťa, hovorí pápež Ján Pavol II.: „O 
rodičovskej autorite ako službe, ktorej sa rodičia nemôžu vzdať (porov. FC 21). Autori-
ta inšpirovaná Božím zákonom a evanjeliovou morálkou sa zároveň stáva základom k 
formovaniu svedomia“107. V rodine sú rodičia deťom prvými hlásateľmi viery slovom 
a životom, pretože v rodine deti majú nájsť cestu vlastného povolania a služby108.

Záver
Teologický základ pre sviatostnosť manželského stavu sa stal zároveň aj jedným 

z biblických prameňov kánonického manželského práva. Spolužitie manželov pred-
stavuje ako úplnú vzájomnú oddanosť. Neobyčajne vzácne je jeho prirovnanie vzťa-
hu muža a ženy v manželstve ku vzťahu Krista a Cirkvi, ktorú predstavuje ako jeho 
nevestu. Vyzdvihuje úlohu mužov, ktorí sa majú o svoje manželsky starať tak, aby 
boli čisté a krásne ako samotná Cirkev, ktorú vytvoril Kristus, ba majú sa o ne starať 
tak, akoby boli ich vlastným telom (Ef 5, 21-33). Všetky tieto fakty sú dôvodom toho, 
že manželstvo je v pozornosti Cirkvi už od jej počiatku a postupom stáročí ho pre-
tvára na evanjeliový obraz. 

Manželstvo je chápané nielen v svojom prirodzenom zväzku, ale chápe sa ako 
úkon duchovný, náboženský. Toto chápanie manželstva vyplývalo z toho, že ma-
nželstvo bolo vnímané ako pokračovanie v Božej stvoriteľskej činnosti. Tým, že z 
manželstva pochádzajú noví ľudia, manželia s Bohom spolupracujú na jeho úkone 
stvorenia. Zároveň však Cirkev od začiatku vníma ako spoločenstvo manželov so sa-
motným Kristom. 

Streszczenie: 
Manželstvo je súčasťou usporiadania ľudského sveta, je inštitúciou prirodzeného 

poriadku ľudského života. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva. Manželstvo je 
posvätný stav, teologickou kategóriou vyjadrené – je sviatosť. Manželstvo je vážna in-
štitúcia, chcená samým Bohom. Preto toto biblické posolstvo má pretrvávať a máme 
si ho vážiť aj v dnešnom svete, keďže dochádza k častému rozpadu tejto inštitúcie. 
Je potrebné, aby si ľudia ujasnili prečo vstupujú do manželstva, prečo sa kladie taký 
dôraz na stabilitu a harmóniu manželstva a aké úlohy vyplývajú z manželského spolu-
žitia. Manželský život má svoje pravidlá, ktoré pomáhajú dosahovať manželské ciele. 

Kľúčové slová: Človek. Manželstvo. Rodina. Kríza. Cirkev. Spoločnosť.

Summary: 
Biblical aspects of marriage and its reflection at present 
Marriage is a part of the organization of the human world, it is the institution of 

the natural order of human life. It is a common heritage of all mankind. Marriage is 
a sacred state, expressed by the theological category - is a sacrament. Marriage is 
a serious institution, wanted by God Himself. That is why this biblical message is 
supposed to remain and we should also respect it in today‘s world, as this institu-

107  JENČO, J.: Katechéza malých detí v rodine. In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréc-
kokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 83.

108  Porov. BROŽ, P.: Rodina jako domáci církev. In: OPATRNÝ, A. a kolektív: Otázky rodiny ve světě a v církvi. 
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. s. 83.
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tion is frequently broken down. It is necessary for people to clarify why they enter 
marriage, why emphasis is placed on the stability and harmony of marriage, and 
what tasks result from marriage. Marital life has its own rules which help achieve 
marriage goals.

Key words: Man. Marriage. Family. Crisis. Church. Society.
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Kierowanie zespołem klasowym przez 
nauczyciela - wybrane problemy w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych Europejskiej Uczelni w Warszawie. Jej zainteresowania 
badawcze oraz dotychczasowe publikacje dotyczą szans edukacyjnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, proble-
mów etyki nauczycielskiej, sieroctwa społecznego oraz metod jakościowych w badaniach społecznych. Prywatnie 
- matka dwóch chłopców. 

 

dr Anna Majchrowska-Kielak - Europejska Uczelnia w Warszawie 

Wstęp
Szkoła, a konkretnie nauczyciel spełnia istotną rolę w rozwoju i wychowaniu mło-

dego człowieka. Jego umiejętności interpersonalne, kompetencje w zakresie wiedzy 
oraz indywidualne cechy osobowe odgrywają tutaj kluczowe znaczenie. W niniej-
szym tekście chciałabym się skupić na umiejętnościach interpersonalnych nauczy-
ciela przedszkolnego oraz klas początkowych (I-III) mających swoje odzwierciedle-
nie w skutecznym kierowaniu klasą szkolną1. 

Nauczyciel pracujący z małymi dziećmi ma trzy podstawowe obowiązki wynika-
jące z powierzonego mu stanowiska i funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej2. Jednym z ważniejszych zadań jakie stoi przed nauczycielem małych 
dzieci każdego dnia jest skuteczne przekazanie wiedzy czyli nauczanie. Aby proces ten 
przebiegał pomyślnie nauczyciel musi tak pokierować grupą uczniów/wychowanków, 
aby go słuchano i wykonywano jego polecenia. Niezbędne są tutaj zatem kompetencje 
interpersonalne, w tym zdolność skutecznej komunikacji. Literatura przedmiotu po-
daje, że „kompetencje nauczyciela odpowiadają za 30% sukcesów, jeżeli chodzi o wy-
niki w nauce uczniów. Pozostałe czynniki to umiejętności poznawcze i doświadczenia 
uczniów (50%) oraz (...) metody sprawdzania wiedzy, układ klasy i rozmieszczenie ła-
wek, wpływ rówieśników, style uczenia się, status społeczno-ekonomiczny oraz życie 
rodzinne uczniów (20%)”3. Nie bez znaczenia są również indywidualne cechy osobo-
wościowe4. Zestaw indywidualnych cech osobowościowych nauczyciela zdetermino-
wany jest przez uwarunkowania genetyczne, temperament a także środowisko życia i 
jego kontekst społeczno-kulturowy. W. Okoń podaje definicję osobowości nauczyciela, 
którą stosuje się w odniesieniu do stopnia zaawansowania nauczyciela w poznawa-

1 Klasa to uczniowie, zwykle w tym samym wieku, uczą się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu według 
tego samego programu nauczania. Ich poziom zaawansowania w edukacji szkolnej jest ten sam. Za: W. Okoń, 
Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987. 

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U.2018.0.967.
3 C. M. Moss, S. M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, Warszawa 2014, s. 71.
4 Osobowość - zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, 

wpływający na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiado-
mości i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze celów 
i wartości. Za: W. Okoń, Słownik pedagogiczny... op. cit., s. 215. 
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niu, rozumieniu i wartościowaniu stosunków panujących w świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów kształcenia i wychowania, oraz w twórczym przekształ-
caniu tych stosunków5. Szerzej zagadnieniami dotyczącymi osobowości nauczyciela 
zajmuje się subdyscyplina pedagogiki jaką jest pedeutologia6. Nie mniej istotna dla 
sprawnego przeprowadzenia lekcji jest organizacja samej lekcji, przez co rozumiem 
dobór odpowiednich metod nauczania. Niezbędne będą tutaj umiejętności nauczycie-
la, polegające na wzbudzeniu i podtrzymaniu zainteresowania uczniów zajęciami. 

Nie ma wątpliwości, że kierowanie grupą młodych ludzi to sztuka, wymagająca od na-
uczyciela odpowiednich umiejętności interpersonalnych, jak również wiedzy na temat 
uczniów (ich predyspozycji i możliwości). Wiedza taka umożliwi skuteczną realizację 
celów nauczania7, jak również wychowanie8 oraz wpływ na rozwój młodego człowieka. 

W toku studiów na kierunkach kształcących nauczycieli przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych przyszli dydaktycy uczestniczą w zajęciach dających im przygoto-
wanie psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyczne i inne. Absolwent powinien być 
przygotowany do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, posiadać kom-
petencje w zakresie przekazywanej wiedzy oraz dydaktyki. Jedna z zakresu kom-
petencji, które powinien posiąść przyszły nauczyciel w trakcie studiów odnosi się 
do rozpoznawania potrzeb ucznia. Następne kompetencje podkreślają znaczenie 
komunikacji w sytuacjach komunikacyjnych, zdolność do samokształcenia, innowa-
cyjność i niestandardowość działań w połączeniu ze zdolnościami adaptacyjnymi, a 
także mobilność i elastyczność. 

Niezwykle istotna jest kompetencja polegająca na skutecznym planowaniu, re-
alizacji, organizowaniu, kontroli procesów edukacyjnych (zakres prakseologiczny)9. 
Ta właśnie ostatnia kompetencja najbardziej wiąże się z poruszanym przeze mnie 
zagadnieniem. Od tego, jaka będzie organizacja pracy nauczyciela przedszkolnego i 
klas początkowych, uzależniony jest dalszy rozwój dzieci, a nierzadko dalsza karie-
ra uczniów. W literaturze przedmiotu zwraca się na takie kompetencje nauczycie-
la mające wpływ na jego autorytet jak: efektywność w działaniu, czyli umiejętność 
organizowania pracy własnej i innych, oraz zdolność rozwiązywania problemów w 
grupie, a także skuteczność w działaniu10. Inni autorzy piszą o kompetencjach prag-
matycznych nauczyciela, które sprowadzają się do skuteczności w planowaniu, or-
ganizowaniu, realizacji i ewaluacji procesów edukacyjnych11.

5  W. Okoń, Słownik...op. cit., s. 216.
6  Zob. Gawlik S., Kompetencje i osobowość nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej, [w:] Problemy pedeuto-

logii na przełomie XX i XXI wieku, Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Opole, 2000, s. 68-97; Z. Kostyrz, Problemy 
pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy [w:] Pedagogika ogólna i subdyscypliny, L. Turos (red.), 
„Żak”, Warszawa 1999, s. 505-519.

7  Nauczanie to „planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na celu wywołanie pożądanych 
trwałych zmian w ich postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości — pod wpływem uczenia się i opanowy-
wania wiedzy, przeżywania wartości i działań praktycznych”. W. Okoń, Słownik ...op. cit., s. 194.

8  Wychowanie to „świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym między 
wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. 
Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo-instrumentalną i emocjonalno-motywacyjną. W. Okoń, Nowy 
słownik pedagogiczny, Warszawa 1999, s. 319.

9  A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Astrum, Wrocław 2001, s. 90.
10  E. Szymanek-Płaska, Waga autorytetu nauczyciela, prezentacja multimedialna, Bielsko-Biała, 2001.
11  A. Sowińska, Świadomy i kompetentny nauczyciel ,„Bliżej Przedszkola”, 2010, nr 5, s. 36-37, Por. R. Więckow-

ski, Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela, „Życie Szkoły:, 2000, nr 9, s. 43.
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1. Planowanie pracy dydaktycznej. 
Relacje między nauczycielem a uczniem obejmują: wpływ nauczyciela na za-

chowanie uczniów; wpływ nauczyciela na rozwój społeczny i intelektualny ucznia; 
dbanie o zdrowie psychiczne uczniów oraz ich przystosowanie się do życia w spo-
łeczeństwie; cechy nauczyciela; codzienne kontakty nauczyciela z uczniami12. Kon-
tynuując – nauczyciel naucza i wychowuje, a w tym celu organizuje i planuje sytuacje 
dydaktyczne i wychowawcze. Musi również sprawić, by grupa uczniów go słuchała 
i wykonywała jego polecenia – dlatego tak ważne są kompetencje komunikacyjne i 
interpersonalne, o których już wspomniano. 

Nauczyciel przedszkolny wczesnoszkolny ma przed sobą specyficzne zadanie, któ-
re polega na takiej organizacji warunków zajęć aby dzieci mogły bezpośrednio, od-
powiednio do swojego rozwoju doświadczać świat poprzez kontakt z ludźmi i obiek-
tami13. Forma interakcji nauczyciela z uczniami związana jest z celem dydaktycznym 
lekcji, oraz rodzajami zadań realizowanych przez uczniów w trakcie lekcji. To od za-
dań wykonywanych przez uczniów zależy sposób organizowania działalności (dzia-
łalność grupowa, praca w parach, nauka indywidualna)14. Nauczyciel jest swoistym 
przewodnikiem dzieci, to co im przekaże wpłynie na dalszy etap edukacji15. 

Ważnym zadaniem stojącym przed nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym jest projektowanie sytuacji dydaktycznych. Wymaga to szerokiej wiedzy odno-
śnie planowania zajęć edukacyjnych, oraz znajomości różnorodnych sposobów ich 
realizacji16. Projektując sytuacje dydaktyczne nauczyciel powinien wziąć pod uwagę, 
że wszechstronny rozwój uczniów w procesie edukacyjnym można osiągnąć tylko 
wtedy, gdy uczestniczą oni w zdobywaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętno-
ści. Analizie należy poddać również takie czynniki, jak:

zakładany przez siebie stopień dominacji nauczyciela, liczbę uczniów zaangażowa-
nych w proces kształcenia, poziom naukowy klasy, formę działalności uczniów, inicja-
tywę uczniów, orientację (na rozwiązywanie zadania i naukę lub na egzamin) 17.

Wiadomo już, że nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny jako osoba kierująca 
pracą grupy uczniów na zajęciach, powinien posiadać określone kompetencje inter-
personalne oraz zdolności w zakresie przekazywania wiedzy. Powinien być także 
dobrym organizatorem sytuacji dydaktycznych. Ale co właściwie oznacza pojęcie 
„kierowanie” i jak można zdefiniować kierowanie zespołem klasowym? Według 
słownika języka polskiego kierować to „nadawać kierunek komuś albo czemuś w 
sensie przestrzennym lub myślowym; także: prowadzić, wysyłać kogoś, coś dokądś; 
nakierowywać, celować”18.

W zarządzaniu pojęcie kierowania odnosi się do oddziaływania (...) jednego obiektu 
- kierującego, na drugi – kierowany, zmierzające do tego, aby obiekt kierowany funk-
cjonował w kierunku osiągnięcia postawionego przed nim celu (...)19. W sposób jasny 
definicję kierowania przedstawia I. Majewska-Opiełka. Według autorki kierowanie to 

12  L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie do nauczania, Wyd. Zysk i Ska, Poznań 1999, s. 400.
13  K. Pujer (red.), Pedagogika przedszkolne i wczesnoszkolna. Wybrane problemy, Wrocław 2016, s. 24.
14  A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji...op. cit., s. 104.
15  K. Pujer (red.), Pedagogika… op. cit., s. 24.
16  Ibidem, s. 105.
17  Ibidem, s. 105, L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie... op. cit., s. 184.
18  B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, Wyd. Wilga, s. 374.
19  J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości - twórcze kierowanie firmą, WPSB, Kraków 1998, s. 76.
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przewodzenie ludziom, „jest to zespół zachowań i postaw powodujący, że obdarze-
ni różnorodnymi zdolnościami ludzie dobrowolnie angażują się w proces tworzenia i 
realizacji celów w danej organizacji czy firmie”20. Natomiast M. Jasińska podkreśla, że 
„(...) dzięki umiejętnemu kierowaniu podwładnymi osoba kierownika może wpływać 
na stopień zaangażowania, poziom motywacji, wzbudzać może twórczość i kreatyw-
ność czy też sprzyjać wypracowaniu właściwych stosunków interpersonalnych”21.

Styl kierowania w ujęciu biznesowym to „względnie trwały i powtarzalny sposób 
oddziaływania przełożonego na podwładnych dla pobudzenia i koordynacji ich dzia-
łalności zespołowej zmierzającej do realizacji celów stojących przed organizacją”22. 
Osoba kierująca zespołem (kierownik) musi więc wyznaczać cele i zadania pracow-
nikom oraz koordynować pracę zespołu, rozwiązywać problemy między pracow-
nikami, motywować do rozwoju i doskonalenia. Posługując się treścią tej definicji 
kierowanie klasą odnosić się będzie do powtarzalnego sposobu oddziaływania na-
uczyciela na uczniów celem ich aktywizacji i koordynacji w działalności klasy jako 
zespołu. Oddziaływania te zmierzać będą do sprawnego osiągnięcia celów naucza-
nia. Okazuje się, że przed podobnymi zadaniami co kierownik stoi nauczyciel. Wy-
znacza on cele i zadania podczas lekcji poszczególnym uczniom, co wiąże się z dobo-
rem metod nauczania i wychowania, rozwiązuje problemy, w tym konflikty zaistnia-
łe między uczniami, stymuluje rozwój poszczególnych uczniów, co widoczne jest w 
indywidualnym podejściu do każdego dziecka, a także (jak najbardziej) koordynuje 
i inicjuje pracę zespołu klasowego (w zależności od doboru metod).

W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na związek kierowania z zarządzaniem, 
gdyż w piśmiennictwie zarządzanie określane bywa często, jako szczególny przypa-
dek kierowania. Proces zarządzania, bez względu na rodzaj organizacji, można scha-
rakteryzować, wymieniając cztery podstawowe czynności, jakimi są: planowanie, 
organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie23. Czynności te również można stoso-
wać, charakteryzując działalność nauczyciela: planuje sytuacje dydaktyczne, organi-
zuje działalność grupy przydzielając różne zadania, przewodzi grupie uczniów oraz 
kontroluje efekty pracy (uczenia się) uczniów. 

W angielskojęzycznej literaturze przedmiotu często stosuje się zwrot „classroom 
management”. Warto w tym miejscu wspomnieć o publikacji autorstwa C. Heaney24, 
w której posłużono się pojęciem „zarządzanie klasą”. Wg autorki pojęcie „zarzą-
dzanie klasą” obejmuje swym zakresem: skuteczną dyscyplinę, odpowiednie przy-
gotowanie na zajęcia, motywowanie swoich uczniów, zapewnienie bezpiecznego i 
wygodnego środowiska nauki, budowanie poczucia własnej wartości uczniów oraz 
bycie kreatywnym nauczycielem.

Autorka podkreśla, że (...) kwestie zarządzania klasą są jednymi z głównych trosk po-
czątkujących nauczycieli. Potwierdzają to badania jakościowe przeprowadzone wśród 
startujących w zawodzie nauczycieli. Jako swoją najsłabszą stronę respondenci wymie-
niali problemy z utrzymaniem dyscypliny, trudności w relacjach z uczniami, pobłażli-

20  I. Majewska-Opiełka: Umysł lidera, Medium, Warszawa 1998, s. 64.
21  M. Jasińska, Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji, „Ze-

szyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2009, nr 83, s. 70.
22  J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 427.
23  Szerzej: W. Wytrążek, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, [w]: 

Podstawy naukoznawstwa, t. 2, P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski, (red.) Lublin 2001, s. 315-336.
24 C. Heaney, Zarządzanie klasą a motywacja ucznia, http://slideplayer.pl/slide/2289037/ [dostęp z dnia 15.04.2017].
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wość, brak dystansu i opanowania. Brak umiejętności radzenia sobie z dyscypliną w 
grupie uczniów oznacza ograniczony czas na nauczanie. „Respondenci zgodnie twier-
dzili, że ten aspekt pracy jest absolutnie pomijany w procesie kształcenia nauczycieli”25.

Aby nauczyciel przedszkolny i klas początkowych skutecznie zarządzał klasą 
musi potrafić poradzić sobie z uciążliwymi zachowaniami uczniów. Aby to osiągnąć 
w trudnych sytuacjach powinien unikać konfrontacji, pozostać skupiony i spokojny, 
odpowiadać zdecydowanie oraz przestrzegać polityki i procedur szkoły. Nauczyciel 
powinien okazywać pewność siebie w nauczaniu, stawiać jasne konkretne i reali-
styczne wymagania oraz być konsekwentny. W tym celu powinien opracować ko-
deks postępowania oraz nauczyć uczniów, aby „zarządzali swoim własnym zacho-
waniem”. Uwaga nauczyciela powinna być skupiona na całej klasie, powinien on 
„monitorować wszystkie grupy”. W skutecznym zarządzaniu klasą szkolną dużą rolę 
odgrywa organizacja lekcji, która powinna być dobrze zaplanowana. Jako najsku-
teczniejszą metodę pracy uczniów literatura przedmiotu podaje pracę indywidualną 
lub w małych grupach – chodzi o to, aby sposób nauczania był zogniskowany na 
uczniu, a nie nauczycielu (np. wykład) 26.

Inni autorzy (C. M. Evertson i C. Weinstei)27 stosują definicję zarządzania klasą w 
odniesieniu do działań nauczyciela zmierzających do stworzenia uczniom wspiera-
jącego środowiska do nauki (w sensie emocjonalnym). Aby osiągnąć wysoką jakość 
w zarządzaniu klasą, nauczyciel powinien:

- rozwijać opiekuńcze i wspierające relacje z uczniami oraz wśród uczniów;
- organizować i wdrażać sposoby, które optymalizują dostęp uczniów do nauki;
- zachęcać uczniów do rozwiązywania zadań naukowych w grupach;
- promować rozwój umiejętności społecznych oraz odpowiedzialność za swoje 

zachowanie;
- posiadać możliwość wykorzystania odpowiednich środków interwencji w sytu-

acji trudnych zachowań uczniów.
J. Brophy28 przedstawia podobną definicję. Zarządzanie klasą odnosi się do dzia-

łań nauczyciela podjętych w celu utworzenia środowiska nauczania, które sprzyja 
skutecznej nauce. Można to osiągnąć ustanawiając odpowiednie zasady i procedu-
ry oraz poprzez dbałość o uwagę uczniów na lekcjach29. Ponadto w piśmiennictwie 
wskazuje sie na trzy cechy nauczyciela, który nie ma problemów w zarządzaniu 
klasą. Są to: przewidywalność i zrozumiałość, radzenie sobie w sytuacjach konflik-
towych, elastyczność w działaniu i gotowość do zmian30. W praktyce, na polskim 
gruncie – jak dowodzą badania – zarządzanie zespołem klasowym w sytuacji edu-
kacyjnej odbywa się głównie poprzez używanie asertywnych instrukcji werbalnych 
(94% ankietowanych)31. 

25  D. Walczak, Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, IBE, Warszawa 2012, s. 3 i 13.
26  C. Heaney, Zarządzanie klasą a motywacja ... op. cit.
27  C. M. Evertson, C. Weinstein, Handbook of classroom management. Research, practice, and contemporary is-

sues. Mahwah, NJ 2006, Larence Erlbaum Associates.
28  J. Brophy, History of Research on Classroom Management, [w:] Handbook of classroom management. Research, 

practice, and contemporary issues (red.) C. M. Evertson, C. Weinstein, Mahwah, NJ 2006, s. 17-43.
29  H. Korpershoek, T. Harms, H. de Boer, M. van Kuijk, S. Doolaard, Effective classroom management strategies 

and classroom management programs for educational practice, University of Groningen 2014, s. 11.
30  M. J. Lera, K. Jensen, F. Josang, Golden areas: classroom management, s. 2. http://www.golden5.org/golden5/

golden5/programa/en/1ClassroomManagement.pdf [dostęp z dnia 30.04.2017].
31  E. Lemańska-Lewandowska, Nauczyciel a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – Strategie – Kierunki 
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Mocną stroną umiejętności interpersonalnych nauczyciela, jako osoby kierującej 
zespołem klasowym powinna być umiejętność zbudowania takiej relacji z każdym 
uczniem, która wspierałaby jego rozwój. Dlatego ważne są takie cechy jak: umie-
jętność rozumienia ludzi, empatia, sztuka pomagania i wpływania, rozwiązywania 
konfliktów, analizy doświadczeń życiowych własnych podopiecznych, oraz umiejęt-
ność interwencji w sytuacjach kryzysowych32.

W tym miejscu należałoby wspomnieć o kompetencjach komunikacyjnych nauczy-
ciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego, gdyż od tego w dużej mierze zależy jego 
skuteczność oddziaływań. Kontynuując - „skuteczna komunikacja wymaga przysto-
sowania własnego stylu do drugiej osoby i elastyczności w porozumiewaniu się i my-
śleniu”33. Aby to osiągnąć nauczyciel nie powinien mówić monotonnie, niedozwolone 
jest przekrzykiwanie uczniów. Powinien on w sposób jasny i zdecydowany przeka-
zywać uczniom polecenia. Natomiast mowa niewerbalna nauczyciela dotyczy od-
powiedniego ułożenia ciała, dystansu przestrzennego, zapewnienia kontaktu wzro-
kowego34. Wskazane jest stosowanie komunikatów „Ja”, czyli takich, w których jest 
informacja, że określone zachowanie powoduje takie, a nie inne emocje u odbiorcy35.

Nie bez znaczenia są również kompetencje językowe nauczyciela. Powinien on 
mianowicie posługiwać się językiem poprawnym gramatycznie, językiem lite-
rackim, stosować słownictwo dostosowane do grupy wiekowej uczniów z którą 
pracuje. Ponadto „język nauczyciela powinien być poprawny logicznie i rzeczowo. 
(...) Nauczyciel powinien przestrzegać odpowiedniego tempa mówienia, modulacji 
głosu i akcentowania”36.

A Sztejnberg37 zauważa, że procesy komunikacji w organizacji38 i w klasie szkolnej 
są do siebie bardzo zbliżone. Autor krótko charakteryzuje trzy style komunikacyjne 
w organizacji: 

Autorytarny, którego cechą jest dominacja przełożonego i hierarchia władzy. Styl 
ten jest typowy w grupach zadaniowych. 

Manipulacyjny, którego cechą jest manipulacja pracownikiem w taki sposób, aby 
był on przekonany, że to on sam jest odpowiedzialny za decyzje, które zostały mu 
zasugerowane przez kierownika. 

Współpracujący, którego cechą jest możliwość uczestniczenia przez pracowników 
w podejmowaniu decyzji, a hierarchia władzy w grupie nie jest silnie zaznaczona39.

Natomiast wśród stylów komunikacyjnych nauczyciela i uczniów na lekcji w kla-
sie szkolnej dominują dwa: autorytarny i współpracujący40.

zmian, Bydgoszcz 2013, s. 76.
32  Zob. L. M. Brammer, Kontakty służące pomaganiu, PTP, Warszawa 1984 oraz J. Mellibruda, Ja - Ty - My, Psy-

chologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
33  J. Eicher, Sztuka komunikowania się, Wyd. Rawi, Łódź 1995, s. 15.
34  Szerzej: L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie ...op. cit., s. 339.
35  Szerzej: Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, PSB, Kraków 1996 , s. 152.
36  A. Szejnberg, Podstawy... op. cit., s. 113.
37  Ibidem, s. 91.
38  „Organizacja jest to „forma instytucjonalnego zrzeszania się ludzi dominująca w nowoczesnych społe-

czeństwach”. J. Łucewicz, Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wrocław 1997, s. 11.
39  A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji... op. cit., s. 93., Za: L. Grzesiuk, U. Jakubowska, Jak ludzie się porozumie-

wają, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
40  A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji... op. cit., s. 96, E. Putkiewicz, Proces komunikowania się na lekcji, WSiP, 

Warszawa 1990. 
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 W modelu autorytarnym nauczyciel odgrywa rolę kierowniczą, a klasa pracu-
je pod jego „dyktando”. Zdanie i opinie uczniów nie są istotne. Wyraźnie zaznacza 
się tutaj władza nauczyciela, który wydaje polecenia, oczekując podporządkowania 
się. W metodach stosowanych przez nauczyciela, który obrał taki styl, dominuje wy-
kład (metoda podająca). Nauczyciel podkreśla swoją władzę, a jego oceny dotyczące 
uczniów przybierają formę krytyki. 

 W modelu współpracującym nauczyciel w pełni akceptuje ucznia. Każdy uczeń 
może pełnić rolę nadawcy, jak i odbiorcy. Opinie i poglądy ucznia są ważne. Nauczy-
ciel udziela informacji zwrotnej uczniom, chwali ich, zadaje pytania pomagające 
uczniom w wykonywaniu przydzielonych im zadań. 

Wśród stylów komunikacyjnych w klasie szkolnej literatura przedmiotu wymie-
nia również styl pobłażliwy, modyfikacji zachowania, relacji interpersonalnych oraz 
naukowy41. 

2. Style kierowania pracą grupy 
Wracając do pojęcia „kierowanie klasą” i jego powiązania z „zarządzaniem”, nale-

żałoby wspomnieć o stylach kierowania pracą grupy. Przypomnijmy, że zarządzanie 
można zdefiniować, jako proces kierunkujący działanie organizacji na osiąganie jej 
celów w sposób sprawny i skuteczny42. Skuteczność realizacji celów organizacji za-
leży od tego, jaki styl kierowania43 aktywnością pracowników preferuje menedżer. 
Można wyróżnić trzy podstawowe style kierowania pracą grupy (za J. A. Brown): 
autokratyczny, demokratyczny i liberalny (nieingerujący)44:

 Styl autokratyczny. Styl ten zakłada, że kierownik powinien być surowy i wy-
magający, gdyż jest to najskuteczniejsza postawa dla realizacji celów firmy. Pracow-
nikowi przypisuje się takie cechy, jak lenistwo. Taki kierownik sam określa cele, 
przydziela zadania pracownikom, wydaje rozkazy i polecenia, samodzielnie ocenia 
działania pracowników, częściej stosuje kary niż nagrody. Uznaje się, że jakość tego 
stylu kierowania jest niska, ponieważ pracownicy pracują skutecznie, jedynie, gdy są 
nadzorowani, nie wykazują również własnej inicjatywy. Styl autokratyczny znajduje 
nadal zastosowanie w zawodach wymagających podejmowania szybkich decyzji, np. 
wojsko, policja, straż pożarna. 

 Styl demokratyczny. Styl ten zakłada, że kierownik przedstawia cel działania, a 
pracownicy decydują o sposobie jego realizacji. Pracownikowi przypisuje się takie 
cechy, jak aktywność, twórczość, odpowiedzialność. Taki kierownik zachęca zespół 
do podejmowania działań, proponuje (nie narzuca) rozwiązania, bierze pod uwagę 
zdanie pracowników, stara się obiektywnie oceniać działania pracowników. Pracow-
nicy są aktywni i wykazują dużą motywację do pracy, dlatego też jakość tego stylu 
kierowania jest wysoka. Relacjom między pracownikami, a przełożonymi towarzy-
szy atmosfera przyjaźni i życzliwości. Taki styl znajduje zastosowanie w przypadku 
pracowników wysoko wykwalifikowanych.

41  Szerzej: L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie... op. cit., 1999, s. 336-337.
42  Szerzej: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 36.
43  Zob. Szerzej zagadnienie to omawia P. Żukowski, R. Galla, Style kierowania przejawiane przez menagerów w 

zarządzaniu organizacją, „Problemy Profesjologii” nr 1/ 2009, s. 24 - 38.
44  A. Ścibiosz, J. Ścibisz, Motywacja i style kierowania jako wyznaczniki efektywnego zarządzania zasobami ludz-

kimi, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” nr 1/2013, s. 395 – 396.
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 Styl liberalny. Styl ten zakłada, że kierownik pozostawia pracownikom zupełną 
swobodę w podejmowaniu decyzji, nie ingeruje w pracę swoich podwładnych, nie 
ocenia i nie wypowiada się na temat pracy zespołu. Pracownik posiada pełną swobo-
dę. Przyjęcie tego stylu kierowania prowadzi do niskiej efektywności pracy zespołu 
pracowników. Wśród pracowników najczęściej wyłania się nieformalny przywódca45.

W przypadku kierowania zespołem klasowym przez nauczyciela dostępna litera-
tura przedmiotu proponuje podział na dwa główne style, które są zbliżone w swym 
opisie do stylów kierowania pracą grupy46:

 Styl autokratyczny. Nauczyciel odgrywa dominującą rolę w stosunku do ucznia, 
decyduje o przebiegu lekcji, kontroluje i ocenia przebieg lekcji, natomiast opinie 
uczniów nie są brane pod uwagę. Duży nacisk położony jest na dyscyplinę i posłu-
szeństwo, a aktywność uczniów sprowadza się głównie do odpowiadania na pytania 
nauczyciela. Nauczyciel stosując głównie kary występuje w roli „tresera”47.

 Styl demokratyczny. Cechą charakterystyczną tego stylu jest to, że uczeń trakto-
wany jest jako partner, jego zdanie jest bardzo istotne dla przebiegu lekcji. Demokra-
tyczny nauczyciel omawia z uczniem sposoby rozwiązania zadania oraz zachęca do 
wyrażania opinii, nie narzucając własnego zdania. Często stosuje nagrody i pochwa-
ły. Styl ten podnosi samodzielność dzieci i wzmacnia ich aktywność. 

W tym miejscu warto wspomnieć o badaniach autorstwa E. Lemańskiej- Lewan-
dowskiej, których przedmiotem była dyscyplina w klasie. Zauważa ona, że „różnica 
pomiędzy skutecznym, a nieskutecznym kierującym polega na umiejętności plano-
wania i przygotowywania nauczania oraz technik kierowania grupą stosowanych 
w celu uniknięcia nieuwagi i znudzenia”48. Nie bez znaczenia jest klimat klasy, czyli 
„wszystkie reguły pracy i życia w klasie, które nauczyciel faktycznie narzuca i wzmac-
nia przy okazji rozwiązywania bieżących sytuacji dydaktycznych i wychowawczych”. 
K. Konarzewski wymienia cztery rodzaje klimatów klasy szkolnej. Pierwszy z nich 
– autokratyczno-życzliwy polega na tym, że nauczyciel samodzielnie podejmuje de-
cyzje z myślą o korzyściach dla ucznia. Cechą drugiego rodzaju klimatu klasy - de-
mokratyczno-życzliwego, jest to, że nauczyciel podejmuje decyzje zbiorowo, razem 
z uczniami. W autokratyczno-wrogim klimacie klasy nauczyciel sam podejmuje de-
cyzje z myślą o dyscyplinie w klasie. Klimat obojętnego leseferyzmu cechuje się tym, 
że nauczyciel chcąc mieć spokój wycofuje się z podejmowania wszelkich decyzji49. 

Zauważalne jest podobieństwo pomiędzy rodzajami stylów zarządzania, czy 
kierowania grupą (w tym klasą), a stylami wychowania w rodzinie. Temat ten od 
strony teoretycznej i praktycznej omawia B. Ostafińska-Molik i E. Wysocka w swo-
im artykule o stylach wychowania w rodzinie. Autorki piszą, że „styl wychowania 
wyznacza określony, względnie trwały stosunek rodziców do dziecka (wychowawcy 
do wychowanka), stosowane przez rodziców metody wychowania (ich postępowa-
nie, zachowania) oraz wyraża się w sposobie egzekwowania nałożonych na dziecko 
obowiązków i jednocześnie w poziomie respektowania jego praw”.50 W ramach pod-

45  S. Mika, Psychologia społeczna. Wyd. 4, PWN, Warszawa 1987.
46  A. Wach-Kąkolewicz, Uwarunkowania interakcji w klasie szkolnej, „Neodidagmata” nr 25/26/2003, s. 64. Za: 

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1998.
47  J. Pyżalski, Nauczyciele – Uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, Kraków 2007, s. 10.
48  E. Lemańska-Lewandowska, Nauczyciel ... op. cit., s. 76.
49  K. Konarzewski, Sztuka nauczania, t. 1, PWN, Warszawa 1991, s. 134-136.
50  B. Ostafińska-Molik, E. Wysocka, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej 
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stawowego podziału stylów wychowania wymienia się styl autokratyczny, demo-
kratyczny i liberalny, lub permisywny (liberalny), autorytatywny (demokratyczny) i 
autorytarny, odrzucająco-zaniedbujący, niekonsekwentny51. 

3. Inteligencja emocjonalna, jako pożądana kompetencja u nauczyciela 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego kierującego zespołem klasowym. 

D. Goleman, autor znanej publikacji „Inteligencja emocjonalna” wymienia kilka 
cech, które powinien posiadać „biznesowy przywódca”52. Poniżej omówię ważniej-
sze z nich, które również odnoszą się do wychowawcy/nauczyciela. Autor uważa, 
że wybitni przywódcy posiadają wysoką inteligencją emocjonalną. Intelekt odgry-
wa tutaj bardzo małą rolę (15%). Takiego przywódcę o wysokich kompetencjach 
społecznych charakteryzuje: przede wszystkim samoświadomość emocjonalna, 
która umożliwia rozpoznawanie i nazywanie swych własnych emocji, rozumienie 
przyczyn uczuć oraz rozpoznawanie różnicy między uczuciami i działaniami, po-
dejmowanymi decyzjami. Jeżeli jesteśmy świadomi swoich emocji, jesteśmy rów-
nież w stanie kontrolować emocje: „świadomość własnych uczuć pozwala im nimi 
kierować”53. Kolejną cechą przywódcy powinna być emocjonalna samokontrola, 
która oznacza „(...) odkładanie w czasie zaspokajania pragnień i tłumienie popędli-
wości, (...)”. Autor jest przekonany, że „osoby obdarzone taką zdolnością, uzyskują 
wspaniałe wyniki we wszystkim, do czego się wezmą”54. Umiejętność ta przekłada 
się na lepsze znoszenie frustracji i panowanie nad złością oraz lepsze radzenie so-
bie ze stresem w sytuacjach kryzysowych55. Niezwykle cenna jest empatia, cecha 
ta oznacza zdolność do rozpoznawania stanów emocjonalnych u innych osób i ich 
współodczuwania. Cecha ta umożliwia skuteczną komunikację w grupie. Autor do-
wodzi, że osoby posiadające zdolność empatii są bardziej wyczulone na potrzeby 
innych, dzięki temu sprawdzają się w zawodach, gdzie wymagane jest zarządzanie, 
są również lepszymi nauczycielami i sprzedawcami56. Nie bez znaczenia są kompe-
tencje dotyczące nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi. Kompetencje 
te „(...) są to zdolności, które zapewniają popularność, pełnienie ról przywódczych i 
skuteczność w stosunkach interpersonalnych”57. Przywódca posiadający takie cechy 
będzie potrafił analizować i rozumieć naturę stosunków międzyludzkich, lepiej roz-
wiązywać konflikty i problemy w zespole oraz będzie miał bardziej demokratyczne 
nastawienie w kontaktach z innymi58.

Cenne są również takie cechy jak: umiejętność pozytywnego myślenia, wysoka 
zdolność adaptacji do nowych sytuacji, ukierunkowanie na osiąganie celów, umie-
jętność oddziaływania na innych, rola nauczyciela i mentora, umiejętność kreowa-

i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji, „Przegląd Pedagogiczny” nr 2/ 
2014, s. 215.

51  Szerzej: Ibidem, s. 215 – 220. Por. E. Wysocka, B. Ostafińska-Molik, Zaburzenia przystosowania młodzieży a 
style wychowania w rodzinie, „Pedagogika Społeczna”, nr 4(58)/ 2015, s. 57-63.

52  P. Luty, Goleman: dziś szef musi być liderem, nie dyktatorem, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarze-
nia/goleman--dzis-szef-musi-byc-liderem--nie-dyktatorem,25615,1 [dostęp 30.04.2017].

53  D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1997, s. 47 i 240.
54  Ibidem, s. 43.
55  Ibidem, s. 43 i 240.
56  Ibidem, s. 43.
57  Ibidem, s. 43-44.
58  Ibidem, s. 241.
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nia atmosfery przyjaznej wspólnoty59. Taką atmosferę nauczyciel przedszkolny i 
klas początkowych może wytworzyć m.in. rozmawiając z uczniami w przyjacielski 
sposób, zwracając się do nich imiennie, wspólnie z nimi żartując, okazując uczniom 
zainteresowanie, rozmawiając na przerwach na tematy nie związane z edukacją60.

Na zakończenie pragnę wspomnieć, że nauczyciel/wychowawca przedszkolny 
i wczesnoszkolny, pragnący być liderem, a więc przewodzić uczniom/wychowan-
kom powinien być przede wszystkim autentyczny. Autentyczną jest osoba, w któ-
rej istnieje pełna koherencja słów i czynów61. Jakiekolwiek przejawy fałszu, czy gry 
aktorskiej zostaną prędzej, czy później zdemaskowane. Powinien wierzyć i utożsa-
miać się z powziętym stylem kierowania. Nie powinien odgrywać roli nauczyciela, 
ale autentycznie nim być. Oznacza to, że wiedza i kompetencje zdobyte na studiach 
powinny stanowić integralną część osoby nauczyciela. Jest jeszcze to nieuchwytne 
„coś” co sprawia, że inni cię słuchają, poważają, szanują, liczą się z twoim zdaniem. 
Mam tu na myśli talent, czy też osobiste predyspozycje przywódcze. Jest to wyraźnie 
widoczne gdy wejdziemy na lekcję, którą prowadzi nauczyciel z 10 letnim stażem 
i nauczyciel na początku swojej kariery (chociaż staż pracy nie koniecznie jest de-
terminantem). Ten pierwszy nauczyciel z reguły będzie sobie lepiej radził z grupą 
uczniów. Znaczenia nie będą tutaj miały cechy związane z wyglądem (np. wysoki/
niski; kobieta/mężczyzna) oraz dobór metod (aktywizujące/wykład). 

Wnioski
Istnieje potrzeba kształtowania u nauczycieli przedszkolnych i klas początko-

wych umiejętności skutecznej komunikacji, która wydaje się być kluczem do spraw-
nego kierowania pracą grupy uczniów (klasy na lekcji). Istotna jest tutaj również 
możliwość sprawnego porozumiewania się nie tylko z uczniami, ale również z ich 
rodzicami czy też współpracownikami (nauczyciel wspomagający, asystent nauczy-
ciela). Taka skuteczna komunikacja, z pewnością będzie sprzyjała lepszej organizacji 
lekcji. Warto w tym celu rozważyć wprowadzenie obowiązkowych warsztatów dla 
początkujących nauczycieli, bądź też rozszerzenie godzin praktyk studenckich.

Nie bez znaczenia jest umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie, co zdeter-
minowane jest głównie przez zdolności organizacyjne i komunikacyjne. W ramach 
szkoleń można by skoncentrować się nad doskonaleniem umiejętności nauczania 
(dominacja metod skupionych na uczniu) oraz utrzymywania dyscypliny w klasie 
jednocześnie. Nacisk powinien zostać położony zatem na kształtowaniu tzw. umie-
jętności miękkich i organizacyjnych, które zostały już szczegółowo wymienione w 
artykule. Zakładam, że rozwój kompetencji w tym zakresie pociągnie za sobą sukces 
w nauczaniu oraz kierowaniu zespołem uczniów.

Poza wnioskiem praktycznym nasuwa się również wniosek teoretyczny. Nie sposób 
mianowicie nie zauważyć podobieństw między pojęciem kierowanie przedsiębior-
stwem, a kierowanie klasą szkolną (grupą przedszkolną). W literaturze obcojęzycznej 
termin zarządzanie klasą jest powszechnie stosowany, jednakże na gruncie polskim 
nie jest tak popularny. W odniesieniu do nauczyciela częściej stosuje się terminy: na-

59  Szerzej: D. Goleman, What Makes a Leader? http://hbr.org/2004/01/what-makes-a-leader/ar/1 [dostęp 
25.04.2017].

60  A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji... op. cit., s. 100.
61  S. Zalewska, Osobowościowe kompetencje nauczyciela, [w:] Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym 

się społeczeństwie, A. Karpińska (red.), Białystok 2010, s. 284-294.
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uczanie i wychowanie, niż kierowanie. Problematyka ta wymaga pogłębionej analizy 
teoretycznej i badań empirycznych, a niniejszy tekst stanowi jedynie jej zaczątek. 

Streszczenie:
W referacie omówiono zagadnienia związane z kierowaniem zespołem klaso-

wym. Wskazano podobieństwo między organizacją, a klasą szkolną w zakresie stylu 
kierowania oraz stylu komunikacji interpersonalnej. Podkreślono znaczenie kompe-
tencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności organizacyjnych i 
przywódczych nauczyciela. Scharakteryzowano wybrane cechy, jakie powinien po-
siadać nauczyciel - przywódca klasy. 

Słowa kluczowe: kierowanie grupą, planowanie pracy, klasa szkolna, kompeten-
cje i osobowość nauczyciela, komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna.

Summary:
Leadership of class team by teacher - selected problems in pre-school and promary 

classes education 
The paper discusses issues related to the management of the class team. The si-

milarity between the organization and the classroom style of leadership and the 
style of interpersonal communication is indicated. The importance of competence 
in interpersonal communication and the organizational and leadership skills of the 
teacher were emphasized. Characterize the selected features, which should have a 
teacher - the leader of the class.

Key words: group leadership, work planning, class, teacher competence and per-
sonality, interpersonal communication, emotional intelligence.
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Introduction
Cooperation with families struggling with the performance of caring and educa-

tional functions requires a family assistant to have both extensive knowledge and 
skills. The family assistant is a pioneer, so far meticulously unexplored profession 
associated with comprehensive social protection. Assistantship consists in accom-
panying the family in overcoming life difficulties, providing support and motivating 
them to change the unfavorable situation and improve their functioning. The most 
important task of assistants is to support parents in the proper performance of ca-
ring and educational functions and overcoming life difficulties.

1. Entry requirements for candidates
The prerequisites for performing the functions of a family assistant can be di-

vided into positive (which must occur) and negative (which cannot occur). The first 
group includes the census of higher education in one of the key faculties for this 
function (pedagogy, psychology, sociology, family studies, social work). However, 
this requirement can be legally circumvented in two ways: the law allows a candi-
date for work as a family assistant to complete higher education in another field and 
supplement it with professional postgraduate studies or, in their absence, document 
at least one year’s work experience with the family or children. The door to this 
profession was also not closed to high school graduates, except that in such cases 
they must prove their identity with at least three years of internship with children or 
family. If the applicant has a maintenance obligation, he must perform it completely 
and lawfully, otherwise it will deprive him of his right to apply for the position of 
family assistant. Other negative premises are convictions for intentional offense or 
intentional tax offense, as well as deprivation or limitation - at present - of parental 
responsibility. It should also be added that all professional requirements referred 
to in the Act on local government employees (e.g. Polish citizenship requirement) 
also apply to family assistants. The package of these standards and the requirements 
they present should be assessed positively: the knowledge and experience of a fam-

The work of family assistants and his 
professional competences

Absolwentka kierunków: historia, politologia, socjologia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i 
podyplomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowa-
nia naukowe koncentruje wokół systemu politycznego i historii Ukrainy, ponadto funkcjonowania zawodowego 
asystentów rodzin i pracowników socjalnych.
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ily assistant are, after all, necessary conditions for assessing the scope and nature 
of assistance will be appropriate for a given family under its responsibility. It is also 
worth noting that while exercising his competences, a family assistant has the right 
to apply for help for “his” family in any public (state and local government) public 
institution and that he can coordinate work with the family in the mode of assistance 
provided by the so-called a supportive family whose goal is to create a good model 
of conduct for families requiring social support1. Certainly, the provision deserving 
of the necessity of constant improvement of the professional workshop, substan-
tive qualifications and personal family assistant development deserves recognition, 
which on the other hand has been defined as one of the commune’s own tasks, i.e. 
those social needs that must be paid from public funds. The need to activate the as-
sistants themselves is evidenced by these provisions, which enable them to submit 
all requests, petitions and prompts in the field of supporting family and child rights 
to relevant public institutions and NGOs2.

2. Scope of knowledge and skills
The Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of December 9, 2011 

regarding training for a family assistant specifies the scope of the training program 
for people with secondary or higher education in any field (except the five men-
tioned above). It should be noted that this defines the scope of knowledge and skills 
that a candidate for a family assistant should have. The most important of these are 
knowledge and ability to apply in practice, necessary for the implementation of the 
assistant’s tasks related to supporting the family in fulfilling parental functions, 
raising their caring and educational skills, as well as help in solving problems and 
overcoming life difficulties. A candidate for a family assistant as part of training or 
studies should acquire knowledge and skills in the following aspects: issues in fam-
ily, administrative, criminal, civil, social security and labor law; selected elements of 
pedagogy and developmental and educational psychology, including problems re-
lated to child development and the impact of crisis situations on child behavior and 
development; elements of economics and household organization; characteristics 
of family problems, including problems destructive to the behavior of the child and 
parent, incorrect parental attitudes, parenting problems, problems in fulfilling so-
cial roles, i.e. assessment of the family’s situation in terms of problems, expectations, 
needs, goals, values and resources; issues related to the care of a disabled child, as 
well as entitlements and support for disabled adults and children, as well as organiz-
ing support for the development of a child with behavioral disorders and emotional 
problems; issues related to crisis intervention; issues related to the organization of 
free time for children and young people, the care of infants and children, and the 
basics of health education.

A candidate for a family assistant should also be familiar with the system of func-
tioning of the institution conducting work with the family, in the form of intern-
ships in this institution. These can be student internships required in such fields 
as psychology, pedagogy, sociology, social work, family studies, in accordance with 
the number of hours provided for a given faculty. It can also be 30 hours of practice 

1  Art. 29 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r. poz. 887.
2  Ibidem, art. 176 .
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during a training or course for persons who have completed a course of study other 
than the above. Persons who have completed university studies are qualified to start 
working as a family assistant. To broaden the knowledge and skills acquired during 
their studies, they should undergo various courses and training of a supplementary 
nature regarding assistantship, work with family with problems, mediation or fam-
ily therapy. However, those who have completed any field of study must complete a 
230-hour qualification course to be employed as a family assistant. As part of this 
course, there is a 30-hour course in which candidates will analyze their own capa-
bilities and limitations in performing family assistant tasks. This type of work can 
also be performed by a person who previously worked as a pedagogue, psycholo-
gist, therapist or social worker in a given or other social welfare unit or educational 
institution and wants to change the job position. Such people have not only many 
years of experience in working with family, but also completed specializations, vari-
ous refresher courses and postgraduate studies. The family assistant should still be 
able to write a plan of work with the family and its participation, as well as other 
documents (reports from own work, applications, lawsuits, official applications). He 
should be able to analyze the needs and problems of the family, have skills in the 
basics of mediation and negotiations, be familiar with legal regulations in the field of 
supporting the family and the foster care system. Also important are the elements of 
interpersonal communication necessary both in cooperation with family members 
as well as with other social services working with and for the family3.

During the recruitment process for the position of family assistant, it is important 
to identify the candidate’s possession or deficit of appropriate personal character-
istics such as: empathy, cheerful disposition, kindness, tact, respect for the person, 
emotional stability, the ability to trust a person, the ability to make and maintain 
contacts, belief in the ability to change the supported entity, being consistent, the 
ability to extract resources and connect with solutions, and the ability to set bound-
aries. This is determined by the fact that the education, as well as the professional 
and life experience of the family assistant are not so important, while his personal 
characteristics, compliance with the code of ethics and respect for the principles of 
working with family are a priority4.

3. Tasks of the family assistant
The family assistant can perform several groups of roles to which specific com-

petences and responsibilities are assigned. In a situation where families struggle 
with caring and educational problems, and the purpose of the assistantship is to 
improve these skills, a family assistant may be a person who graduated from peda-
gogy or psychology. The tasks of the family assistant include then the pedagogy of 
parents, training of care and upbringing skills, counseling, support or mediation in 
contacts with educational institutions, education or assistance in resolving conflicts 
between children and parents. However, when families have not only problems with 
the proper performance of guardianship and educational functions, but also with 

3  § 2 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń 
na asystenta rodzin, Dz. U. 2011, nr 272, poz. 1608; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU-
20112721608/O/D20111608.pdf [dostęp 6.10.2019 r.]

4  I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji 
społecznej, Toruń 2013, s. 135, 137.
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the proper running of the household and dealing with official matters, the purpose 
of the assistant’s work is to raise the level of these skills, as well as the independence 
of the family in carrying out matters for her and at home, then the family assistant 
can be a person with pedagogical preparation or after social work5. The situation is 
different when the clients of social care are the problem of helplessness, which have 
remained in the social assistance system for many years. Helplessness is the result of 
long-term unemployment or disability, then the family assistant should be a person 
with therapeutic preparation who is able to motivate the client to change, e.g. a fam-
ily therapist or psychologist. If it is only necessary to teach family members how to 
manage the home budget, to settle official matters, to do housework such as clean-
ing, cooking, washing, shopping, and proper care and care of children, a family as-
sistant may be a person without a university degree. Even secondary education and 
life experience are sufficient. Assisting here is training parenting skills and running 
a household, and the assistant is the administrator of services for the family. It is dif-
ferent in a situation when the client is people / families affected by some dominant 
problem, e.g. alcohol, violence, threat of homelessness, mental disorders, disability 
or parenting difficulties with a teenager at risk of demoralization. Then the family 
assistant should be a person prepared and experienced in working with such a group 
of units. These are specialists such as addiction therapist, special educator, social re-
habilitation pedagogue, specialist in working with families with the problem of vio-
lence, with people with mental disorders. The team of assistants consists of people 
with various specialist professional preparation, to whom families with a dominant 
problem are directed. If the beneficiaries are families with many problems, and the 
purpose of the work is to become independent of this family, then the family assis-
tant must have high competence. Competency requirements are related to the fact 
that such a family needs a lot of work, frequent meetings, as well as creating a deeper 
relationship with one professionally helping person. In order for it to become in-
dependent, it is necessary to strengthen its members in such a way that they fulfill 
the social roles of e.g. mother and father, fulfill their duties for home and family and 
regain control over their lives. When working with a family with many problems, it 
is good for the assistant to work earlier as a teacher, family therapist, and if there 
is addiction as an addiction therapist, social worker, whether he had professional 
experience, course, therapy training, or predisposition to this profession. Such high 
competences will enable a family assistant to conduct pedagogization with elements 
of social work and therapy. Will be able to work a model combining many methods 
and services with the so-called active integration tools. Action programmed in this 
way involves the use of typical techniques for the individual case method, and also 
due to the problem, all family members are encouraged to take part in the activi-
ties of support groups, therapies, or education and training groups, e.g. focused on 
pedagogy of parents6. These activities are often supplemented with typical elements 
for the method of organizing the local community, e.g. integration picnics or special 
events. The family assistant at the beginning of cooperation with the family accom-
panies her in carrying out various official matters as well as in educational establish-
ments and health centers. For this reason, it is important that he knows the rules 

5  S. Zubrzycka, Asystent rodziny, „Pedagogika Katolicka” 2018 nr 23, s. 201.
6  S. Zubrzycka, Asystent rodziny – wieloaspektowość zjawiska, „Pedagogika Katolicka 2019 nr 24, s. 80.
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of functioning of these institutions, or be able to draw up various official letters. A 
family assistant should act as a client ombudsman in relation to various institutions, 
know his rights regarding the possibility of using their assistance, settle these mat-
ters and provide a model for the client. The ability to cooperate with representatives 
of other social services for the family is also important. The assistant’s activities also 
include working with a non-motivated client, the so-called involuntary hesitating 
whether to work on a change in which it is necessary to create motivation to change 
or take therapy. Cooperation with a family that is too late for assistantship requires 
very high competences in a family assistant. In such a family, there are usually many 
problems that are linked together, mediation skills as well as cooperation not only 
with one family member, but with the family as a whole are important7.

4. Working conditions of a family assistant
The Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of August 7, 2014 in-

troduced a family assistant to the classification of professions, he is also included in 
local government employees8. The Act on family support establishes that a family as-
sistant works under an employment contract in a task-based working time system. 
They perform their work every day, either at the client’s / family’s place of residence 
or at the assistance institutions. Assistantship is primarily work “in the environ-
ment” and “in the field”, having its positive and negative sides. The positive is that the 
assistant has comfort because he can observe the family in its natural conditions and 
surroundings. The family home, its arrangement and surroundings say a lot about 
the family. The family feels comfortable and safe being in their own home, “at home”, 
and not in an institution often seen pejoratively. However, the negative side of work-
ing “in the environment” is that it is dangerous. In 2015, art. 107 of the Act on social 
assistance and the possibility of conducting interviews in the environment in the 
presence of a police officer or social worker was introduced9. Due to the fact that the 
documentation regarding the family that the assistant runs contains personal data, 
it should be stored in the institution’s building. During the week the assistant works 
out statutory 40 hours of work, how organized it depends on the center10. This is 
the number of hours and tasks to be carried out during the week, both in the field, 
and also includes administrative work, i.e. reports, meetings with the supervisor, 
supplementing work cards, training, meetings with the team or supervisor. Task-
oriented working time implies the possibility of compensating for longer working 
time at a given time by a shortening at another. The assistant’s working hours are 
not recorded and they are not entitled to overtime pay. The flexible working time of 
family assistants seems perfectly justified because it allows you to make afternoon 
family visits, meet parents working in the morning, as well as with children going 
to school. In the evening when the assistant can meet the whole family at home and 

7  I. Krasiejko, Nowa rola asystenta rodziny , [w:] Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania 
o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, D. Trawkowska (red.), Toruń 2011, s. 261-290.

8  Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. 2014, poz. 1145; Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458.

9  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, Dz. U. 2015, poz. 1310.
10  art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny…,
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discuss the completed tasks, as well as those that are still waiting to be done. In 
addition, the assistant can accompany the client in dealing with matters that can-
not be carried out before 3pm, e.g. a medical visit. He usually stays in touch with 
his family because he provides his work phone number. Then customers can call at 
any time with their problems and needs. Work should be carried out according to 
a predetermined schedule, e.g. one day in the afternoon, the other day until noon. 
The family assistant is part of the employee team of a given social assistance unit, 
has access to a computer, its place in the room, part of the closet for documents, re-
ceives occasional awards and participates in integration events. To ensure effective 
assistance, it is necessary to allocate funds for: telephone calls, commuting to fami-
lies, or equipping the assistant’s workshop with didactic materials for pedagogy of 
parents, re-education classes with children and office supplies. It is the employer’s 
responsibility to provide the assistant with the opportunity to raise qualifications by 
accessing specialist advice, supervision and training11. 

Conclusion
Since the entry into force of the Act on family support, assistants have been em-

ployed full-time financed from the state budget12. Due to the fact that field work is 
statutorily included in the nature of the tasks associated with the exercise of this pro-
fession, assistants do not receive a supplement for field work, as do social workers13.

From the above considerations it follows that the requirements set for family as-
sistants are serious, not only their professional and life experience is important, but 
also deep insight and wisdom as well as understanding of another man, his deficien-
cies and deficits. This means that everyone cannot be a family assistant, because this 
work requires a lot of commitment, care and dedication.

Summary:
Cooperation with families struggling with the performance of caring and educa-

tional functions requires a family assistant to have both extensive knowledge and 
skills. Requirements for family assistants are serious, not only their professional and 
life experience is important, but also deep insight and wisdom as well as under-
standing of another person, his deficiencies and deficits. This means that everyone 
cannot be a family assistant, because this work requires a lot of commitment, care 
and dedication.

11  I. Krasiejko, Asystent rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa 2016, s. 77-79; I. Kra-
siejko, A. Imielińska, Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w ROPS w Czę-
stochowie, [w:] Asystentura rodziny. Analiz efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście Projektu 
systemowego MOPS w Gdyni ”Rodzina bliżej siebie”, M. Szpunar (red.), Gdynia 2011, s. 165-206.

12 In 2019, the minimum rate was 2250 PLN gross, i.e. approximately 1634 net. Research from February 2019 re-
garding the earnings of family assistants indicates that the total monthly salary in this position is PLN 2,790 gross. 
Every second family assistant receives a salary from PLN 2,500 to PLN 3,260. 25% of the worst-paid family as-
sistants earn less than PLN 2,500 gross. A group of 25% of the best-paid family assistants can count on earnings 
above PLN 3,260 gross. https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-asystent-rodziny [dostęp10.10.2019r.]; 
https://wynagrodzenia.pl/gus; [dostęp 10.10.2019 r.] https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/wynik 
[dostęp10.10.2019 r.]

13 J. Józefczyk, Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, [w:] Asy-
stentura rodziny. Analiz efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście Projektu systemowego MOPS w 
Gdyni ”Rodzina bliżej siebie”, M. Szpunar (red.), Gdynia 2011, s. 11.
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Streszczenie:
Kooperacja z rodzinami borykającymi się z trudnościami w wykonywaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej wymaga od asystenta rodziny zarówno szerokiej wie-
dzy, jak również umiejętności. Wymagania stawiane przed asystentami rodziny są 
poważne, istotne jest nie tylko ich doświadczenie zawodowe i życiowe, ale także głę-
boka wnikliwość i mądrość oraz zrozumienie innego człowieka, jego niedostatków i 
deficytów. Oznacza to, że asystentem rodziny nie może być każdy, ponieważ praca ta 
wymaga dużego zaangażowania, troski i poświęcenia.

Słowa kluczowe: asystent rodziny, rodzina, pomoc społeczna, modele, metody, 
kwalifikacje, uprawnienia, zadania, pracownik socjalny
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Introduction 
A great deal of myths and stereotypes have grown up around the people involved 

in prostitution. Such people are deemed to be immoral, debouched, or dregs of soci-
ety. Also popular are stereotypes reflecting the people providing sexual services as 
victims forced to work by criminal organisations or deciding to practice prostitution 
due to extreme poverty. Traditionally, prostitution is associated with the street. The 
classical term of ‘red lights area’ and the idea of women standing at street corners 
in the poorer districts of cities, are the dominating images of that phenomenon. Cur-
rent prostitution is undoubtedly conditioned with many factors and may refer to 
people from all environments, not only those traditionally perceived as pathological.

The purpose of the presented considerations is to reveal the results of propri-
etary research with regard to students’ attitudes to the phenomenon of prostitu-
tion in their environment. The research of broader scope has been justified, among 
others, by the fact that the dominating problem of young adults is to cope with the 
inadequacy of their education to the requirements of the labour market. Difficulty 
in graduating from the university or expenditures incurred for that purpose by the 
family may become factors directly affecting a decision on taking up prostitution. 
Owing to the fact that prostitution is a highly dynamic phenomenon, the discussion 
of the results of the research carried out has been preceded with a theoretical at-
tempt to highlight the changes in the perception of that phenomenon.

1. Contemporary prostitution – evolution of the phenomenon
In order to highlight the changes undergoing in the image of the phenomenon of 

prostitution, first of all the definition of that phenomenon must be formulated. We 
observe a certain change in the morals, manifesting itself in higher sexual freedom, 
among other things. Also the social model of perceiving the human privacy has trans-
formed. This undoubtedly hinders explicit identification of behaviours in the sexual 
sphere and determination of limits of what is a standard and what a pathology. Pros-
titution, as all social phenomena, is subject to transformation as a result of the influ-

Provision of sexual services in the opinions 
and experiences of students
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ence of a series of social, economic, legal and (mainly) moral factors. The transforma-
tion refers to a broad spectrum of aspects, including but not limited to: aetiological 
factors and circumstances favouring the engagement in prostitution, the forms of 
providing sexual services, age of the prostituting persons, as well as permissive social 
attitudes towards sex and people involved in that practice.

Currently, attention is paid to the pejorative and stigmatising nature of the no-
tion of prostitution as “connotation of disgrace, worthlessness or misdemeanour”1. 
Alternative names such as ‘sex worker’, ‘a person marketing sexual services’, or ‘a 
person providing sexual services’ are proposed2. The very phenomenon is defined as 
a sequence, “at the ends of which there are: prostitution as the form of sadistic abuse 
or a completely normal phenomenon, a professional choice of a woman”3. Referring 
to the definitions of prostitution presented in the subject-matter literature, McCaghy 
separated three characteristic features of that phenomenon. The first one is related 
to the behaviour of a prostitute, which has a sexual importance for the customer 
and leads to the satisfying sex drive regardless of the form of that behaviour. The 
second feature refers to the element of an economic transaction, and the third one 
emphasises the emotional indifference of the partners whose behaviour is aimed at 
the exchange of services4.

According to Z. Izdebski: “Prostitution, as all of the social phenomena, depends on 
the transformation of moral, legal, social and economic factors. Research cannot be 
carried out in isolation from the nature of the environment, where the prostitution 
is present”5. Some features of that phenomenon (as, for example, the remuneration 
only in the form of equivalent money, no possibility to choose a partner, maintaining 
sexual relationships with many customers) are inadequate to the contemporary im-
age of prostitution. The remuneration for the services, apart from money, is often the 
opportunity to change the social and economic status, paying tuition fees, renting an 
apartment, enabling professional standards, or luxurious gifts. Therefore, very often 
the material equivalent is not given directly after the intercourse but has an indi-
rect nature. An example may be the currently popular sponsorship, coming down to 
exchange of casual meetings into the financing of studies by the sponsor of paying 
for the flat. This is, thus, a typically mercantile relationship, in which “both parties 
expect an exchange of goods and services”6. Analysing the phenomenon of prostitu-
tion, a very broad definition must be assumed, as this is a phenomenon “of social 
scale in which some part of the society provides sexual services without emotional 
engagement in exchange for material benefits”7. M. Antoniszyn and A. Marek em-

1  T. Sanders, M. O’Neill, J. Pitcher, Prostitution, Sex Work, Policy and Politics. London: Princeton University Press 
2009, s. 9.

2  Z. Izdebski, A. Konarkowska-Lecyk, Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne. [w:] Z. Iz-
debski (red.), Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, mężczyzn homoseksualnych i osób 
uzależnionych od narkotyków. Zielona Góra: Organon, s. 33.

3  J. Sztobryn-Gierciuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji. Łódz 2004, s. 20.
4  Ch. H. McCaghy, Sexual Deviance: Prostitution and Homosexuality.[w:] Ch. H. McCaghy, Timothy A. Capron, 

J. D. Jamieson, Sandra Harley Carey, Deviant Behavior: Crime, Conflict and Interest Groups. New York-London: 
MacMillan Publishing Company, s. 378-411.

5  Z. Izdebski, A. Konarkowska-Lecyk, op. cit., s. 24.
6  M. Kowalczyk-Jamnicka, Nowe formy i zjawiska we współczesnym obrazie prostytucji młodych kobiet. [w:] R. 

Kowalczyk, M. Leśniak, (red.), Prostytucja. Studium zjawiska, Oficyna Wydawnicza AFM,. Kraków s. 70.
7  Z. Izdebski, A. Konarkowska-Lecyk, op. cit., s. 49.
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phasise also that “it is a pathological phenomenon, as in accordance with the moral 
standards dominating in our society, sexual intercourse between people should not 
be an object of a purchase-and-sale transaction8. Payment, regardless of the form, 
is here the most important feature, which allows to differentiate prostitution from 
promiscuous behaviours.

The definition is, therefore, related to the division of the phenomenon into its 
various types. A major division refers to sex, sexual orientation and age of the people 
engaged in prostitution. Prostitution may be basically divided into one practised by 
women or by men – mainly homosexual, which have lately taken similar forms as 
prostitution by women9; heterosexual, homosexual and bisexual, as well as the pros-
titution of the adults and the children. There appear also specialised forms of pro-
viding sexual services: pedophilic, paraphilic and transsexual.Currently, we observe 
a development of the aforesaid sponsorship, i.e. arrangement made by the sponsor 
and the sponsored person, in Polish called ‘sponsorówka’ [a sponsoree]10 or ‘uniw-
ersytutka’ [a student/university prostitute]11. As the presented article refers to the 
phenomenon of prostitution in the students environment, the focus, within the char-
acteristics of the modern forms of prostitution, is on the sponsorship.

The phenomenon development is undoubtedly supported by the Internet. From 
the research carried out by J. Kurzępa it appears that in the awareness of many stu-
dents sponsorship is one of the methods to gain education, have money to pay for ac-
commodation, photocopies, books or fashionable clothes. Students who provide sex-
ual services do not usually work for agencies but prefer on-line anonymity12. A spon-
sor is usually a wealthy man, a middle-aged one, whose financial support takes the 
form of remuneration (paid systematically, e.g. on a monthly basis, or for each date), 
gifts, or even purchase of an apartment or a car. In exchange the sponsor expects 
availability, sex according to his preferences, but also conversations and company. In 
sponsorship, sex is often treated as complementary to the relationship, which may 
be perceived by one or both parties as friendship, acquaintanceship, or some sort of 
cohabitation. The relationship is based on a specific symbiosis: the sponsor enables 
living on adequate level, whereas the sponsored person fulfils his expectations and 
does not seek favours or reciprocate feelings.R. Gardian notes that sponsorship is 
a form of prostitution, however, the limit is quite blurred. Prostitution consists in a 
frequent change of partners, whereas sponsorship is based on a relationship with 
one, or possibly two partners13. The stability of that relationship is set by “the aware-
ness of the sponsored person that it would be difficult to resign from the present 
standard of living and, therefore, they continue the present arrangement or strive 
for starting a new one”14.

A change in the image of prostitution is surely related to the change of the rea-
sons of pursuing the same. Basically, there may be separated several groups of fac-
tors important for the aetiology of prostitution. In the subject-matter literature the 

8  M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Wyd. Prawnicze Warszawa 1985, s. 11.
9  Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki,  Muza, Warszawa 2004, s. 18.
10  B. Pietkiewicz, Sponsorówki. „Polityka” 2009, nr 2(2687), s. 26-28.
11  J. Kurzępa, Młodzi, piękne i niedrodzy. Młodość w objęciach seks biznesu. Kraków: Rubikon 2012.
12  Ibidem.
13  R. Gardian Renata, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007, s. 12.
14  M. Kowalczyk-Jamnicka, op. cit., s. 77.
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following factors are mentioned most often: personality, upbringing, economy and 
culture15. In explaining the aetiology of prostitution, the importance of family envi-
ronment dysfunction is mainly emphasised. Analysing the results of Polish research 
on prostitution, M. Łukaszek indicates some regularities: the persons engaged in 
providing sexual services less and less frequently originate from families of low so-
cial status or ones with disordered structure; in the functioning of the families of 
prostitutes disturbed communication has been found as well as missing upbringing 
competences; a decreasing accumulation of pathological phenomena in the families; 
subjectively low and inadequately assessed material standing of the family; lack of 
sexual education in the family16. Making a decision on prostitution is currently ac-
companied not by objective poverty but the subjective feeling of deficiency, pressure 
of the consumer lifestyle and the tendency to assess human value from the angle of 
material goods possessed by a person.

2. Material and methods
Empirical research with regard to students’ opinion on the phenomenon of pro-

stitution and their declarations as to experience referring to that form of pathology 
was carried out in October 2016. The method of diagnostic opinion poll was applied 
and the research technique was a questionnaire. A random selection of the research 
sample was made. The research tool was the proprietary questionnaire published 
on websites and sent through electronic mail. The quality of the research was secu-
red with the possibility of filling in the questionnaire only once from one IP address. 
Out of 280 questionnaires sent, 235 were qualified for analysis.

The respondents were dominated by women compared to men, residents of large 
cities (over 100,000 residents), and believers who do not engage in religious practi-
ces.The purpose of the research was to obtain replies to the research questions:How 
much do the considered independent variables (sex, place of residence, declared en-
gagement in religious practices) differentiate the students’ opinion on the provision 
of sexual services?; How much do the considered independent variables (sex, place 
of residence, declared engagement in religious practices) differentiate the respon-
dents’ declarations regarding prostitution?

In reference to the first of the researched issues, the following detailed questions 
were prepared:How much do the considered independent variables differentiate the 
respondents’ opinions on the scale of prostitution presence in the students envi-
ronment?; How much do the considered independent variables differentiate the 
respondents’ opinions on the categories of students in which provision of sexual 
services is most frequent?; How much do the considered independent variables dif-
ferentiate the students’ opinions on sponsorship as the form of prostitution?; How 
much do the considered independent variables differentiate the respondents’ opi-
nions on reason for providing sexual services by students?

In reference to the second main issue, the following questions were formulate-
d:How much do the considered independent variables differentiate the knowled-
ge of respondents on the existence in their environment of persons involved in the 

15  I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
16  M. Łukaszek, Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie 

badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
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provision of sexual services?; How much do the considered independent variables 
differentiate the respondents’ declarations with regard to the provision of sexual 
services?; How much do the considered independent variables differentiate the po-
ssibility of involvement in prostitution by the researched students?

A hypothesis has been made that the opinions and declarations of the students 
with regard to the provision of sexual services shall not be differentiated for the con-
sidered socio-demographic characteristics, i.e. sex, place of residence, and declared 
engagement in religious practices.

For the purpose of statistical verification of the hypothesis, consisting in the de-
termination of interdependence between the assumed independent variables and 
related variables, a non-parametric Chi-square test was used. For the determination 
of the strength of relationship between these variables the rc correlation coefficient 
was applied. In reference to the fact that the coefficient enables only the determina-
tion of the strength of the relationship without indicating its direction, the obtained 
research results were subjected to qualitative analysis based on percentage data. The 
results of the research and analysis of the same have been provided further herein.

3. Students’ opinions on the provision of sexual services - proprietary test 
results

Prostitution in the students environment has not been an object of comprehen-
sive research so far, so data needed to characterise that phenomenon are missing. It 
seems, however, on the basis of analysing press announcements and, mainly, Inter-
net portals, that this form of earning enjoys a growing acceptance among that group, 
and is a specific reflection of resourcefulness. In the opinion of Z. Izdebski, students 
find themselves in difficult standing dictated by frustration resulting from social and 
economic position inadequate to the efforts made. Therefore, many of them decide 
to take a shortcut, and prostitution is perceived as a fast financial success17.

In the presented research, the respondents were requested first of all to assess 
the scale of prostitution existence in the students environment. From among the 
respondents assessing the scale of the prostitution phenomenon existence in the 
students’ environment, the highest percentage (45.96%) stated that it is a marginal 
problem, 23.83% considered it a real problem applicable to many people, whereas 
30.21% had no opinion in that regard. 

Analysing the socio-demographic determinants of the students’ opinions, it has 
been found out that there is a statistically significant interdependence between the 
respondents’ engagement in religious practices and their assessment of the scale of 
the phenomenon. The youths in the particular categories separated with regard to 
engagement in religious practices perceived a real problem in the phenomenon of 
prostitution among students and claimed that it refers to many people. Such reply 
has not been provided by any of the respondents declaring to be non-believers en-
gaging in religious practices. No statistically significant dependence has been found 
between the sex of the respondents and their opinion about the scale of existence of 
the phenomenon of sexual services provision among students. Yet, a certain trend 

17  M. Kowalczyk-Jamnicka, op. cit., s. 78.
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needs to be indicated, namely that the percentage of men considering prostitution to 
be a real problem in that environment was higher (31.91%) than the percentage of 
women providing such reply (21.81%). Moreover, lack of dependence has also been 
found between the place of residence of the respondents and their opinions in that 
regard. The respondents’ replies in that regard were close to each other and were 
not different from the general trend reflected in the research.

Starting higher education courses in a specific system generates some models of 
the students’ functioning. Studying in the place of residence is usually related to li-
ving at home and, in consequence, lack of complete independence, whereas extra-
-mural courses are related to the necessity of starting work in order to raise funds 
for the tuition. Studying in another city often results in relishing one’s freedom by 
the young people, but also creates a need to independently cope with everyday mat-
ters. Respondents were also asked to indicate the group of students most exposed, in 
their opinion, to involvement in prostitution. The highest percentage of respondents 
(90.21%) decided that the most exposed to involvement in the provision of sexual 
services are people who went to another town to study, 5.11% indicated that these 
are extra-mural students, and 4.68% of the respondents mentioned that they are 
people at intra-mural courses in the place of their residence.

The statistical analysis of the empirical research results enabled to state that the-
re is a significant interdependence between the sex of the respondents and their 
opinions about the categories of students to which the problem applies most frequ-
ently. Both women and men indicated students who went to another town to study, 
as the ones most exposed to involvement in the provision of sexual services. It must 
be mentioned, however, that the researched women have indicated extra-mural stu-
dents at the second place (5.32%), whereas men referred to intra-mural students 
staying in their place of residence (6.38%). The place of residence and engagement 
in religious practices were not statistically significant with regard to the opinions of 
the respondents in that scope, namely that the responses were similar and adequate 
to the general trend revealed in the research.

The phenomenon of the currently popular sponsorship raises many controver-
sies as regards assessment whether such activity may be called prostitution. There 
are voices that it is rather a specific form of cohabitation, excluding compulsion but 
deprived of the possibility to select a partner. The arrangement with the sponsor, as 
it has been said before, consists in exchange of casual meetings for financing studies, 
purchasing gifts or paying for an apartment. Therefore, we deal with an arrange-
ment of mercantile nature, in which both of the parties focus on the exchange of 
services. The respondents were requested to determine whether sponsorship is a 
form of prostitution. The highest percentage of respondents (72,77%) decided that 
each arrangement of mercantile nature, including sponsorship, definitely is prosti-
tution, 14.04% of respondents considered that sexual contacts with one partner, 
even in exchange for material benefits, cannot be considered prostitution. Attention 
needs to be paid to the fact that 13.19% of respondents have not given their opinion 
in that regard.
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Analysing the socio-demographic determinants of the students’ opinions with re-
gard to sponsorship, no statistically significant interdependence was found between 
the independent variables of sex, place of residence, and declared engagement in re-
ligious practices, and the respondents’ assessment of the sponsorship phenomenon 
as a form of providing sexual services. Most of the researched students claimed that 
every sexual contact in exchange for certain benefits is prostitution. When discus-
sing the reasons for involving in prostitution, it must be remembered that there is 
rarely only one factor. Usually the involvement is determined by a series of certain 
circumstances. 

The highest percentage of respondents (43.85%) decided that the main reasons 
for involvement in the provision of sexual services are aspirations (the desire to im-
press the community, subjective feeling of low material status). In the opinion of 
28.51% of respondents, the reasons for young people’s involvement in prostitution 
is the currently perceived treatment of one’s body as commodity, and sex as an ele-
ment of having a good time, with the simultaneous possibility of earning money. For 
27.66% students the economic reasons were important, as the respondents claimed 
that those who involve in prostitution have no money not only for learning but also 
for accommodation and living. 

The differentiating variable among the respondents in their opinions on the re-
asons of prostitution was sex. A larger percentage of women (45.74%) indicated 
aspirations as the aetiology of the phenomenon, whereas men most often perceived 
the reasons of prostitution in the instrumental treatment of one’s own body and 
sexual life. No statistical dependence was found between the place of residents of 
the respondents and their opinions on the reasons of providing sexual services. The 
analysis of the empirical material reflected, however, a certain trend – the village 
residents most often indicated economic reasons as those which imply the possi-
bility of involving in prostitution, whereas the students from large cities with over 
100,000 residents reflected aspirations as the main reasons and secondly the instru-
mental treatment of one’s sexuality. The declared engagement in religious practices 
did not make the students’ opinions different with regard to the reasons of prostitu-
tion, either. It may, however, be perceived that in the category of non-believers, those 
who engaged in religious practices indicated instrumental approach to sex (75% 
responses), whereas in the other categories, aspirations resulting from the subjec-
tive feeling of low material status were indicated as the most important reasons. It 
must also be said that the respondents who declared themselves as strong believers 
engaging in religious practices more often than the other respondents indicated eco-
nomic reasons of prostitution (30.34% of responses in that group).

The purpose of the presented research was also to determine whether the re-
spondents had come across the phenomenon of providing sexual services in the-
ir environment, or provided sexual services themselves, and whether and on what 
conditions they would be ready to involve in prostitution. It is emphasised that the 
replies provided by the researched students are only declarations and cannot lead 
to far fetched generalisations. Among the respondents, 14.89% declared that in their 
environment there were people involved in prostitution. Such reply was indicated 
by a larger percentage of men, non-believers who did not engage in religious prac-
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tices, and village residents. Nevertheless, the interdependence was not statistically 
significant.Among students who admitted that there were people involved in prosti-
tution in their environment, 77.43% decided that they knew about it because the re-
spective persons had directly referred to their profession, 20% referred to rumours 
at the university as the source of knowledge, whereas 8.57% judged that based on a 
specific appearance or behaviour of those people.

Students were also requested to answer a question whether they provided sexual 
services themselves. Among the researched students 7.23% declared that they had 
provided sexual services. The declarations were more frequent in the group of men 
(17.02%) than women (4.79%). A statistically significant interdependence betwe-
en the sex and the declarations on the provision of sexual services, however, the 
strength of the relationship was weak. The place of residence did not bring differen-
ce in declaring the experience of the respondents. A smaller number of respondents 
who declared providing sexual services was observed among the residents of small 
cities with up to 50,000 residents (2.5%). A significant trend seems to be the higher 
percentage of respondents declaring their experience in prostitution among village 
residents (10.13%) compared to the residents of large cities with over 100,000 re-
sidents (6.84%). The declaration with regard to religion brought a weak differentia-
tion in the opinions of the respondents. It must be noted that the highest percentage 
of respondents declaring the provision of sexual services was among the non-belie-
vers who engaged in religious practices (50%), and those who belonged to the group 
of strong believers engaging in religious practices (6.74%).

The respondents were requested to indicate circumstances in which they would 
consider the involvement in prostitution. 

Research results analysis reflect that 13.62% of respondents consider the possi-
bility of getting involved in prostitution. Among these respondents 9.97% admitted 
such possibility in case of serious financial problems, whereas 3.83% claimed that it 
is a profession like any other and if there would be occasion for that, they would not 
see any problem in it. No statistically significant interdependence between the assu-
med independent variables and declarations of the respondents were found. Signifi-
cant trends are: a higher percentage of men allowing for the possibility of providing 
sexual services (25.53%) compared to women (10.64%), whereas in both groups the 
respondents more frequently indicated serious financial problems as the possible 
circumstances; the largest percentage of respondents from among large city resi-
dents admit such possibility (15.39%), whereas for the village residents 12.66% re-
spondents made such declaration; quite high percentage of respondents in the group 
of believers declared such possibility (strong believers engaging in religious practices 
– 10.12%, and believers who do not engage in religious practices – 12.74%).

4. Conclusions from the analyses
The presented research allowed the formulation of the following conclusions.

Most of the respondents assessed prostitution in the students environment as a 
phenomenon which is marginal and refers to a small group of people. Sex did not 
result in statistical differences in the opinions of the respondents (x2 = 6.84
x20.001;2 = 13.82; H0 = 0), whereas the qualitative analysis of the results reflected 
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that perception of prostitution as a real problem which refers to many people and 
which should be prevented, was more frequent for men. Opinions of the researched 
students in the analysed area were not dependent on the place of their residence (x2 
= 7.45 x20.001;4 = 18.47; H0 = 0). Based on statistical analysis it was found out 
that there is a statistically significant dependence between the religious declaration 
of the respondents and the assessment of the scale of prostitution existence in the 
students environment, although the strength of the relationship is rather weak (x2 = 
17.76 x20.01;6 = 16.81; H1 0; rc = 0.3). A group in which prostitution was 
not assessed as a real problem were non-believers who, despite that fact, engaged in 
the religious practices.

In the opinions of the respondents, the group in which the provision of sexual 
services was the most frequent were students studying outside of their place of re-
sidence. Lack of statistically significant dependence was found between the place 
of residence of the respondents (x2 = 4.87 x20.001;4 = 18.47; H0 = 0) or their 
religious declarations (x2 = 3.17 x20.001;6 = 22.46; H0 = 0) and their opinions 
in that regard. The statistically significant dependence reflected between sex and 
the opinions of the respondents (x2 = 9.88 x20.01;2 = 9.21; H1 0; rc = 02 
– weak strength of relationship) referred to quantitative rather than qualitative na-
ture. Women more often referred to extra-mural students as more exposed to invo-
lvement in prostitution, whereas men referred to the intra-mural students in the 
place of their residence.

The respondents assessed the phenomenon of sponsorship as a form of prostitu-
tion. Sex (x2 = 7.4 x20.001;2 = 13.82; H0 = 0), place of residence (x2 = 4.05

x20.001;4 = 18.47; H0 = 0) and religious declaration (x2 = 10.57 x20.001;6 
= 22.46; H0 = 0) brought no difference in the opinions of the respondents in that re-
gard.Among the reasons of prostitution among students, most frequently indicated 
were aspirations. A difference in opinions was present in reference to the sex of the 
respondents (x2 = 12.85 x20.01;2 = 9.21; H1 0; rc = 0. 2 – weak strength of 
relationship). The researched men assigned the major importance in the aetiology 
of prostitution among students to the cultural factors (treatment of one’s body as 
commodity, and sex as an element of having a good time, with the simultaneous po-
ssibility of earning money). The place of residence of the respondents (x2 = 4.06

x20.001;4 = 18.47; H0 = 0) and religious declaration (x2 = 10.57 x20.001;6 
= 22.46; H0 = 0) did not differentiate their opinions on the reasons of prostitution, 
whereas the residents of villages and strong believers engaging in religious practices 
indicated economic factors.

The respondents mostly claimed that in their environment there were no people pro-
viding sexual services. Independent variables: sex (x2 = 1.9 x20.01;1 = 6.63; H0 = 0), 
place of residence (x2 = 0.3 x20.01;2 = 9.21; H0 = 0) and religious declaration (x2 
= 1.9 x20.01;3 = 11.34; H0 = 0) brought no difference in the attitude of the respon-
dents in that regard. The qualitative analysis of the test results enables determination 
that such declarations were more frequent among men, the residents of villages and non-
-believers who did not engage in religious practices. Those who admitted that in their 
environment there were people involved in prostitution claimed that they knew about it 
because those people had directly referred to their way of earning money.
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The analysis of the research results regarding the students’ declaration on the ac-
tual provision of sexual services reflected that differentiating variables included sex 
(x2 = 8.39 x20.01;1 = 6.63; H1 0; rc = 0.2 – weak strength of relationship) 
and religious declaration (x2 = 23.52 x20.001;3 = 16.27; H1 0; rc = 0.3 – 
weak strength of relationship). It must be mentioned that religious values were no 
protective factor in that regard (the provision of sexual services was declared also by 
people who pursued such values). The largest percentage of people providing sexual 
services was discovered among men, and non-believers engaging in religious prac-
tices. The place of residence did not bring a statistically significant difference in the 
declarations of the respondents (x2 = 2.27 x20.01;2 = 9.21; H0 = 0), however, 
the declaration was most frequent among the village residents.

The respondents who admitted the possibility of engaging in prostitution saw 
such possibility mostly in case of serious financial problems. The replies of the re-
spondents in all of the separated categories were in this case similar. Sex (x2 = 7.46 
< x20.001;2 = 13.81, H0 = 0), place of residence (x2 = 3.25 < x20.001;4 = 18.47, H0 
= 0) and religious declaration (x2 = 8.5 < x20.001;6 = 22.46, H0 = 0) did not bring 
differences in the declarations of the respondents in that regard. It must be noted 
that the declarations were more frequent among men, the residents of large cities 
and believers who did not engage in religious practices.

Summary:
The purpose of this paper is to present proprietary empirical research regard-

ing the students’ opinions on prostitution and their declarations regarding that 
phenomenon. Prostitution is a dynamic phenomenon and along with the constant 
change of the cultural context it is transformed as regards the forms and social eval-
uation. Many phenomena (including the popular sponsorship) are perceived more 
liberally and become normal. The presented research refers to a group of 235 stu-
dents who filled in an on-line questionnaire. The research was to determine the in-
terdependence between social and demographic characteristics of the respondents 
(sex, place of residence, declaration of religious practices) and the opinions and dec-
larations of the respondents with regard to the provision of sexual services.

Keywords: youths, students, prostitution, declarations

Streszczenie:
Celem prezentowanych rozważań jest przedstawienie wyników badań własnych 

dotyczących postaw młodzieży studenckiej wobec prostytucji. Prostytucja jest zja-
wiskiem dynamicznym, a wraz ze stałą zmianą kontekstu kulturowego ulega ona 
przeobrażeniom w odniesieniu do form i oceny społecznej. Wiele zjawisk (w tym 
popularny sponsoring) są postrzegane bardziej liberalnie i ulegają normalizacji. 
Prezentowane badania odnoszą się do grupy 235 studentów, którzy wypełnili kwe-
stionariusz on-line. Badania miały na celu ustalenie zależności między społecznymi 
i demograficznymi cechami respondentów (płeć, miejsce zamieszkania, deklaracja 
praktyk religijnych) oraz opiniami i deklaracjami respondentów w odniesieniu do 
świadczenia usług seksualnych.

Słowa kluczowe: studenci, prostytucja, opinie, badania
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„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,

zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.

Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

Jan Paweł II

mgr Aleksandra Sutkowska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
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Agresywne zachowanie w szkole

Ur. w 1995r. w Lublinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Praw-
nych. Jej obszar zainteresowań naukowych dotyczy psychologii wychowawczej oraz semantyki językoznawczej. 
W życiu prywatnym pasjonuje się sportem oraz zdrowym stylem życia.

 

mgr Aleksandra Sutkowska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wstęp
Szkoła jest jedną z najważniejszych placówek biorących udział w kształtowa-

niu człowieka.Jest miejscem, z którym dzieci mają styczność już od najmłodszych 
lat. Instytucja ta ma za zadanie nie tylko przekazać wiedzę, ale również w pew-
nym stopniu wychowywać młodych ludzi. Dlatego opiekunowie, posyłający swoje 
pociechy do szkół, liczą na widoczne efekty kształcenia. Jednak, aby uczniowie w 
jak największym stopniu skorzystali z przekazywanej im wiedzy, muszą zaistnieć 
pewne ku temu warunki. Przede wszystkim bezpieczeństwo i przyjazne środowi-
sko wspierające rozwój dzieci. I tego właśnie rodzice oczekują od szkoły. Niestety 
do placówek uczęszczają podopieczni z różnymi charakterami i temperamentami. 
Nie zawsze nauczyciele są w stanie zapanować nad dużą ilością dzieci. Niekiedy 
dochodzi do przykrych sytuacji. Nie wszyscy zgadzają się ze sobą, co prowadzi do 
różnego rodzaju nieporozumień i kłótni. Pomimo wielu działań pedagogów, są to 
sytuacje nie do uniknięcia. Niestety cierpią na tym ofiary agresywnych uczniów, 
ponieważ często pozornie błahe sprawy mogą być tragiczne w skutkach. Dlatego 
tak ważne jest wczesne reagowanie na niepokojące zachowania. Aby jednak móc 
podjąć odpowiednie kroki, należy wiedzieć, jakiego rodzaju agresywne działania są 
uciążliwe dla uczniów. Jest to o tyle istotne, że tego typu zachowania, pozornie nic 
nie znaczące, mogą mieć dalekosiężne skutki. Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
to, że ofiary takich poczynań mogą bać się prosić o pomoc. Lekceważenie proble-
mu może przyczyniać się do tego, że krzywdzone przez agresywnych rówieśników 
dzieci będą czuły się wykluczone ze społeczeństwa. Niejednokrotnie jest tak, że boją 
się one wchodzić w relacje międzyludzkie, wycofując z życia publicznego, a nawet 
rodzinnego. Poniżane, w życiu dorosłym, nie potrafią odnaleźć swoich zalet, tracąc 
poczucie własnej wartości. Często zdarza się, iż ofiary przelewają swoją frustrację 
na członków rodziny, ale również na kolegów i koleżanki z klasy, rozpaczliwie szu-
kając potwierdzenia swojego znaczenia w społeczeństwie. Nie wolno zapominać, 
że agresja rówieśnicza ma niebagatelny wpływ nie tylko na rozwój psychiczny, ale 
również psychofizyczny. W ostatnim czasie drastycznie wzrosła liczba młodych pa-
cjentów skarżących się na różnego rodzaju tiki nerwowe, dolegliwości bólowe i inne. 
Zawsze należy mieć na uwadze, że dzieci cechują się różnym stopniem wrażliwości. 
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Nasza ignorancja może okazać się dramatyczna w skutkach.
Istotne jest, by zauważać występujące w szkole zjawisko agresji. Bardzo często zda-

rzają się nie tylko bójki, ale również potyczki słowne. Szkoła skupia w sobie wiele mło-
dych osób o różnych temperamentach i światopoglądach. Dlatego też tak ważne jest, 
by agresywne zachowania nie były traktowane pobłażliwie. Należy więc mieć świado-
mość istnienia agresji w szkole i umieć w odpowiednim momencie zareagować.

1. Definicja agresji w szkole
Agresja jest pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania. Nie ma jednej definicji, 

która w pełni określałaby dane zjawisko. Co więcej, w literaturze przedmiotu za-
uważyć można wiele pozycji, które poruszały omawiany temat. Słowo agresja po-
chodzi od łacińskiego wyrazu agressio, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „napaść”. 
A. Frączek, autorka wielu książek i doktor językoznawstwa, uważa, że jest to zacho-
wanie, którego celem jest wyrządzenie krzywdy, cierpienia i bólu innym osobom z 
otoczenia. Co więcej, ma charakter celowy1. 

Agresja posiada pewne charakterystyczne cechy, które wyróżniają ją od innych 
negatywnych zachowań. Po pierwsze, w przypadku agresywnych działań mówimy o 
równowadze psychicznej, jak również fizycznej pomiędzy osobami biorącymi udział 
w potyczce. Odbiorcą ataków są jedynie osoby, nie jak w przypadku przemocy – lu-
dzie oraz rzeczy. Ofiara sprawcy zawsze jest przypadkowa. Czynnikiem popychającym 
do aktów agresywnych jest impuls, jakaś zaistniała sytuacja, w przemocy powodują 
to zwykle zaburzenia psychiczne. Dodatkowo większość badaczy uważa, iż agresja 
związana jest z podłożem biologicznym. Co więcej, agresywne zachowanie ustaje, gdy 
opadną emocje. Uczeń zrozumie swoje zachowanie i przemyśli zaistniałą sytuację.  
Zwykle agresywne zachowania nie dotyczą pojedynczych, jednorazowych działań, a 
częstych, powtarzających się aktów2. 

Tabela1. Cechy charakterystyczne agresywnego zachowania

Agresja

Aktywność stron Zrównoważone działanie obu stron

Rodzaj podłoża Podłoże biologiczne

Strona ataków Osoby

Czynnik napędzający do działania
Bodziec,

zaistniałe sytuacje

Związki sprawcy z ofiarą Przypadkowa ofiara

Czas zachowania Zachowanie ustaje, gdy opadną emocje lub cel 
zostanie dokonany

Rola ofiary i sprawcy Może dojść do zamiany ról

Częstotliwość działań Systematyczne działanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Niewiedział D., Liberska H., Farnicka M., Psychologia agresji. 
Wybrane problemy, Wydawnictwo PWN, Warszawa2016, s.23.

1  A. Frączek, Studia nad uwarunkowaniami i regulacja agresji interpersonalnej, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Warszawa 1985,  s.95.

2  S. Niewiedział, H. Liberska, M. Farnicka., Psychologia agresji… s.23.
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2. Wybrane typy agresji i przemocy w szkole
Agresję w szkole można podzielić ze względu na różne kategorie. Pierwsza klasyfika-

cja rozróżnia agresję3: Bezpośrednią, Przeniesioną. 
Agresja bezpośrednia dotyczy osób, które wywołały impuls do agresywnego 

zachowania. Druga zaś – ludzi niezwiązanych z zaistniałą negatywną sytuacją. Jak 
sama nazwa wskazuje, agresywne działanie zostaje przeniesione na ofiarę, która nie 
miała żadnego wpływu na doznaną już frustrację4. 

W niniejszym artykule zaproponowany został również podział ze względu na 
sposób zachowania się sprawcy w stosunku do ofiary. Literatura wymienia agresję 
fizyczną, psychiczną, ale także przemoc seksualną oraz ekonomiczną5.

Agresja fizyczna – jest to naruszenie nietykalności osobistej, w tym przypadku 
ucznia6. Takie zachowanie może prowadzić do uszkodzenia ciała (siniaki, blizny, zła-
mania, podrapania, otarcia), a nawet śmierci7.

Agresja psychiczna–w literaturze można znaleźć inną nazwę tegoż pojęcia pod 
postacią przemocy emocjonalnej. Jest przeciwieństwem przemocy fizycznej, czyli 
nie dotyczy naruszenia nietykalności fizycznej, natomiast związana  jest z narusze-
niem godności osobistej8.

Przemoc seksualna – jest to przemoc, która polega na zmuszaniu ofiar do różnych 
czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych. W dzisiejszych cza-
sach omawiany problem pojawia się coraz częściej9.

Przemoc ekonomiczna – zachowanie odróżniające się spośród innych typów 
przemocy. Dotyczy bowiem rzeczy osobistych ofiary, nie zaś jego ciała czy psychi-
ki. Związane jest przywłaszczeniem przez sprawcę, na przykład pieniędzy, telefonu, 
książek czy innych rzeczy ofiary. Co więcej, nagminne używanie cudzej rzeczy bez 
pozwolenia bądź niszczenie cudzego mienia również można zaliczyć do przemocy 
ekonomicznej. Bardzo częstym przykładem tego typu zachowań w szkole jest zabie-
ranie cudzych pieniędzy bądź też jedzenia10. 

W tabeli poniżej zaproponowano katalog zachowań  z podziałem na różne typy 
przemocy i agresji skierowane przeciwko innym osobom.

Tabela2.  Katalog zachowań sprawcy w stosunku do ofiary ze względu na rodzaj przemocy.

3  B. Sack., M. Pietrzak., Zachowanie agresywne w szkole podstawowej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2004, s. 3-7.

4  Tamże, s. 3-7.
5  P. Łuczeczko (red.), Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobu przeciwdziałania, Wyd. 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2009, s.7.
6  M. Łuba., Przemoc – definicja, rodzaje, gdzie szukać pomocy, www.ptsr.nazwa.pl (dostęp:11.10.2019).
7  J. Kołodziejczyk., Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w 

szkole, Wyd. „Sophia”, Kraków 2004, s.6-9.
8  J. Helios., Współczesne oblicza przemocy, E-Wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 

2017, s.12-23 (dostęp: 10.10.2019).
9  J. Roszak., Kulturowe uzasadnienie przemocy seksualnej, “Niebieska Linia”, nr 6/65 (2009), s.3-5.
10  H. D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Wyd. PARPA, Warszawa 2005, 

s.28-29.
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Rodzaj agresjii przemocy Katalog zachowań

Agresja fizyczna Popychanie, bicie, kopanie, plucie, uderzanie pięściami czy też otwartą 
dłonią, bicie różnymi przedmiotami, polewanie ciała substancjami niebez-
piecznymi bądź żrącymi, ciągnięcie za uszy i włosy, szturchanie, poddu-
szenie, przypalanie papierosami, szczypanie, zamykanie w pomieszcze-
niach (jak na przykład toalecie);

Agresja psychiczna Wyśmiewanie poglądów, wiary, płci, wieku czy też pochodzenia, upoka-
rzanie, używanie gróźb, zastraszanie, krytykowanie, szantażowanie, oka-
zywanie braku szacunku, ośmieszanie, pogróżki dyskryminowanie, kon-
trolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wytykanie błędów;

Przemoc seksualna Wymuszanie aktów seksualnych, obmacywanie, wymuszanie pieszczot, 
krytyka ze strony sprawcy, okazywanie zazdrości, wyśmiewanie ciała ofiar 
pod względem seksualnym; 

Przemoc ekonomiczna Szantaż, przywłaszczanie sobie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie 
wykonywania podstawowych czynności, przywłaszczanie cudzych rzeczy 
materialnych (książek, telefonów, itp.);

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, http://www.oik.
jaworzno.pl/art,6,definicja-i-rodzaje-przemocy (02.01.2019r.)

Powyższy zaproponowany katalog zachowań agresywnych nie jest katalogiem za-
mkniętym. Nie ma więc konkretnych schematów ustalonych działań, które kwalifikuje 
się do danej klasy agresji. Wymienione w artykule działania są jedynie przykładowymi 
aktami. Z roku na rok można zauważyć coraz większą liczbę tego typu zachowań. Co 
więcej, jest to sztuczny podział, ponieważ podczas agresywnych zachowań mogą mie-
szać się ze sobą działania z różnych kategorii. Obok agresji psychicznej może dojść w 
tym samym momencie do agresji słownej czy nawet przemocy ekonomicznej11.

Warto zwrócić uwagę na to, iż wyżej wymienione działania mogą występować w 
dwóch postaciach: czynnej oraz biernej. Ta pierwsza dotyczy sytuacji, gdy uczeń bije, 
kopie czy ośmiesza innych ludzi. Druga zaś – gdy namawia innych znajomych, by to oni 
dokonali aktu agresji12. 

3. Skala zjawiska
Agresywne zachowanie uczniów w środowisku szkolnym jest coraz częściej zauwa-

żalne. Dotyczy to nie tylko młodzieży w starszych grupach wiekowych, ale widoczne 
jest również wśród dzieci w młodszym wieku. Jak wynika z badań, ponad 1/3 badanych 
stało się ofiarą agresywnego zachowania w szkole. Dokładnie stanowi to 37% wszystkich 
respondentów. Próbą reprezentatywną została młodzież z klas IV – VIII oraz III gimna-
zjum. Na 200 badanych osób, aż 73 okazało się ofiarą agresji i przemocy w środowisku 
szkolnym. Jest to zatrważający wynik, który po przeanalizowaniu statystyk, z roku na 
rok wzrasta. Co ciekawe, ofiarami najczęściej nie padały dziewczynki, a chłopcy. 19% 
wszystkich badanych stanowiła płeć męska, natomiast płeć przecina – 18%. Jest to odpo-
wiednio 37 oraz 36 osób. 

Jak wynika z badań, 36 dziewcząt ze wszystkich 200 respondentów padło ofiarą agre-
sji w środowisku szkolnym. Liczba ta stanowi 18% całej populacji. W grupie 103 dziew-
cząt wynik ten stanowi 35%. W przypadku chłopców aż 37 osób doświadczyło omawia-
nego zjawiska w szkole. Po zanalizowaniu wyników można dojść do wniosku, że jest to 

11  J. Kołodziejczyk., Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu…s.6-9.
12  K. Rigby., New Perspectives on Bullying, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia 2000, s.23-25.
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o jedną osobę więcej niż u dziewcząt, tym samym – o jeden punkt procentowy więcej niż 
u płci przeciwnej. Grupa samych chłopców liczyła 97 osób. Na podstawie badań wynika, 
iż 38% z całej zbiorowości chłopaków stało się ofiarą agresywnego zachowania w śro-
dowisku szkolnym. 

4. Wyniki badań empirycznych na temat rodzajów zachowań agresywnych z po-
działem na najbardziej dotkliwe według uczniów.

Pytanie, które dotyczyło rodzaju zachowań agresywnych występujących w środowisku 
szkolnym było pytaniem wielokrotnego wyboru. Uczniowie wybranych czterech szkół, 
odpowiadając na poniższe pytanie, mieli możliwość wyboru kilku propozycji spośród 
wszystkich podanych odpowiedzi. Dodatkowo respondenci mogli dopisać swoje własne 
pomysły. Autorka zaproponowała osiem odpowiedzi: niszczenie czyjegoś mienia, sztur-
chanie, przeklinanie, plucie, kopanie, bicie, wyśmiewanie oraz przezywanie. 

Po wnikliwej analizie wykresu nr 1 można dojść do wniosku, że w środowisku szkol-
nym najczęściej spotykana jest agresja słowna. Przeklinanie oraz przezywanie są odpo-
wiedziami, które najczęściej wskazywano wśród ankietowanych. Pierwsze stanowi 88% 
odpowiedzi udzielonych przez wszystkich uczniów, natomiast drugie – 70%. Wynika 
z tego, iż aż 176 osób z 200 możliwych zaznaczyło, iż spotyka się z przeklinaniem w 
środowisku szkolnym. Tylko 24 osoby nie miały styczności z tym negatywnym zacho-
waniem. Jeśli chodzi o przezywanie – jest to liczba niewiele mniejsza, bo 140 osób. Na 
trzecim miejscu pod względem popularności znajduje się wyśmiewanie. 68% wszystkich 
ankietowanych zaznaczyło poniższą odpowiedź. Jest to tylko o 4 mniej niż poprzednia 
odpowiedź (136 osób).Następnym zachowaniem, które można bardzo często zauważyć w 
środowisku szkolnym jest bicie – 58%. Statystyki są przerażające, ponieważ aż 116 osób 
na 200 widuję tę formę agresji w szkole. 

Rys. 1 Rodzaj zachowań agresywnych występujących w szkole

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań.

Kolejną odpowiedzią, którą zaznaczyli ankietowani, jest kopanie. Takich wskazań 
udzieliło 68 osób. Stanowi to 34% wszystkich ankietowanych. Niszczenie czyjegoś 
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mienia widuje 22% przepytanych uczniów (czyli 44 osoby), zaś plucie – 18% (36 
osób).  Niewiele mniej, bo 28 osób zaznaczyło szturchanie, jako jedno z występują-
cych zachowań agresywnych w środowisku jakim jest szkoła. Na ostatnim miejscu z 
liczbą 8% (czyli 16 osób) uplasowały się inne agresywne działania wśród uczniów. 
Młodzież wskazała pojedyncze przypadki agresji. Pojawiły się odpowiedzi typu: szy-
dzenie, grożenie, czy też szantażowanie.

Kolejne pytanie miało na celu uporządkowanie zachowań  agresywnych w szkole 
w hierarchii od najmniej do najbardziej dotkliwych. Do oceny ustalono ośmiostop-
niową skalę. Numer 1 oznaczał najmniej dotkliwe zachowanie, zaś numer 8 – naj-
bardziej dotkliwe. Najczęściej wskazywaną wartością w ankiecie, czyli dominantą 
(inaczej modą) było:

bicie (stopień: 8);
kopanie (stopień: 7);
plucie (stopień: 6).
Warto zwrócić uwagę, że przezywanie, które de facto jest bardzo popularne w 

dzisiejszych czasach, jest również dotkliwe dla wielu ankietowanych (stopień dole-
gliwości: 5). Powyższe informacje zawarte są na wykresie numer 2.

Rys.2 Dominanta zachowań agresywnych w szkole najmniej i najbardziej dotkliwych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań.

Według respondentów najbardziej dotkliwym agresywnym zachowaniem jest bi-
cie. Następnie uczniowie wskazali na kopanie. Plucie było trzecią co do popularności 
odpowiedzią. W połowie skali znalazło się przezywanie. Nieco niżej uplasowało się 
przeklinanie. Na podstawie wykresu można dojść do wniosku, iż badani ankieto-
wani uważają, że niszczenie mienia, a także wyśmiewanie są zachowaniami mniej 
dotkliwymi. Jest to dość zadziwiający wynik. Sugeruje, że dzisiejsza młodzież nie 
ma dużego szacunku do posiadanych rzeczy. Na samym końcu w kwestionariuszu 
uczniowie oznaczyli szturchanie. Według nich, to właśnie ten typ zachowania agre-
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sywnego w środowisku szkolnym jest najmniej dotkliwy. 
Warto zwrócić uwagę na dość ciekawe zjawisko. Skala nakreślona przez dziew-

czynki nie pokrywa się w pełni z wyborami chłopców. Różnice można zauważyć po 
przeanalizowaniu poniższej tabeli.  

Tabela3. Najczęstsze wskazania najmniej i najbardziej uciążliwych zachowań agresywnych występu-
jących w środowisku szkolnym z podziałem na płeć.

 
Rodzaj zachowania Dziewczynki Chłopcy

Przezywanie 5 5

Wyśmiewanie 3 2

Bicie 8 8

Kopanie 7 6

Plucie 6 7

Przeklinanie 4 3

Szturchanie 1 1

Niszczenie czyjegoś mienia 2 4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań.

Najbardziej dotkliwym zachowaniem agresywnym w środowisku szkolnym jest bicie. 
Taką odpowiedź zaznaczyły nie tylko dziewczyny, ale również chłopcy. Obydwie grupy 
określiły ten typ w skali od 1 do 8 za najbardziej uciążliwe i nadały im najwyższą pozy-
cję. Na podstawie wskazań dziewczynek, można dojść do wniosku, że to właśnie kopanie 
powinno zajmować 7 miejsce. Chłopcy w ten sam sposób ocenili plucie. U dziewcząt plu-
cie zostało wybrane jednak na 6 pozycji. Chłopcy zaś zaznaczyli w ten sposób kopanie.  
Przezywanie obie płcie uznały za równie dolegliwe – przyznając w dziewięciostopniowej 
skali stopień 5. Bardzo ciekawe zjawisko zauważono analizując szóstą pozycję najczęst-
szych wskazań. Dziewczynki uznały, że będzie to przeklinanie. Chłopaki – niszczenie 
czyjegoś mienia. Jest to niecodzienna sytuacja, ponieważ zwykle uważa się, że to właśnie 
dziewczynki bardziej dbają o rzeczy. Dla nich, niszczenie cudzego mienia uplasowało się 
na przedostatniej pozycji. Nieco wyżej znajduje się wyśmiewanie się. U chłopców zaś, 
szóstą pozycję zajęło niszczenie cudzych rzeczy, następnie przeklinanie i wyśmiewanie. 
Według obu badanych grup, szturchanie jest najmniej dolegliwą formą zachowań agre-
sywnych w środowisku szkolnym i otrzymało stopień „1”. 

Autorka w swoich badaniach skupiła się również na opinii respondentów na temat defi-
nicji agresji i przemocy w środowisku szkolnym. Pytanie „Czym twoim zdaniem jest prze-
moc i agresja w szkole?” miało na celu sprawdzenie jakie zachowanie, według uczniów, 
jest traktowane za agresywne. Uzyskane wyniki zostały podzielone ze względu na płeć oraz 
miejsce zamieszkania badanych. Otrzymane dane przedstawiają się następująco:

Dziewczynek zamieszkujących miasto było 56. Wśród wymienionej grupy najczę-
ściej wskazywaną odpowiedzią było:  bicie – 14, a także wyzywanie - 13. Część bada-
nych dziewczynek nie potrafiła konkretnie nazwać omawianych zachowań i padały 
synonimiczne określenia, typu:  „czymś złym”, „czymś okropnym”, „jest to niebez-
pieczne”, „naganne zachowanie”. Takich wskazań było 10. Wśród dziewcząt zamiesz-
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kujących miasto, odpowiedź „naśmiewanie” przytoczone zostało 10 razy. Nieco rza-
dziej w odpowiedziach pojawiała się agresja fizyczna. Pojawiło się między innymi 
szarpanie (4 osoby), znęcanie psychiczne i fizyczne (również 4 wskazania), a także 
kopanie – 3. Dla sześciu ankietowanych agresywne zachowanie wiąże się z pluciem, 
poniżaniem innych oraz niszczeniem czyjegoś mienia. Z kolei wymuszanie pienię-
dzy, grożenie, ale również namawianie do palenia i picia alkoholu zostało wskazane 
jedynie raz. Reszta ankietowanych nieuważnie przeczytała pytania i udzieliła nie-
adekwatnych odpowiedzi typu „tak”, „nie” oraz „nie wiem”. 

Z kolei wśród dziewczynek pochodzących ze wsi, najbardziej popularnymi odpo-
wiedziami było: wyzywanie, obrażanie oraz przykre słowa – 17 ankietowanych. 16 
dziewcząt uznało, że agresywne zachowanie to „bicie”. Nieco rzadziej pojawiały się 
takie zachowania, jak: kopanie – 5 czy wyśmiewanie – 5. Cztery dziewczęta wskazały, 
iż według nich agresywnym zachowaniem jest poniżanie. Po 3 dziewczynki udzieliły 
odpowiedzi, iż dokuczanie, szturchanie i popychanie jest przejawem agresji. Wypi-
sywanie o kimś nieprawdziwych informacji w internecie zostało przywołane przez 
dwie ankietowane. Po jednym głosie otrzymało obgadywanie, a także nastawianie 
przeciw innym. Trzy  badane dziewczynki uznały ogólnie, że przemoc i agresja jest 
czymś złym, nie powinno mieć miejsca i należy za takie zachowanie karać. Pojawi-
ło się również stwierdzenie, że agresywne działanie w środowisku szkolnym jest 
naturalnym zachowaniem, ponieważ młodzież chce w taki sposób jedynie wyłado-
wać swoje negatywne emocje.

Chłopców, którzy brali udział w ankiecie, zamieszkujących miasto było 44. Naj-
częstszą odpowiedzią w tej grupie było bicie. Trzynastu ankietowanych udzieliło ta-
kiego wskazania. Następnie uczniowie wybierali odpowiedź „kopanie” – 7 razy oraz 
„wyzywanie”  - 6. Rzadziej było to wyśmiewanie (4 osoby), a także plucie – 3 osoby. 
Według dwóch ankietowanych agresywne zachowanie w szkole wiązało się z zastra-
szaniem oraz szturchaniem. Prawdopodobnie 11 uczniów nieuważnie przeczytało 
pytanie.  Ich odpowiedź brzmiała: „tak” lub „nie”, co sugeruje, że mogli oni zrozumieć 
pytanie jako: „Czy twoim zdaniem jest agresja i przemoc w szkole?” zamiast „Czym 
twoim zdaniem jest agresja i przemoc w szkole?”.

Ostatnią grupą badanych byli chłopcy pochodzący ze wsi. Ankietowanych w 
omawianej zbiorowości było 53. Tak jak w poprzednich przypadkach, najczęstszą 
odpowiedzią wskazywaną w ankiecie było bicie. 11 osób udzieliło takiej odpowie-
dzi.  Dziesięcioro uczniów z omawianej grupy uważało, że agresywne zachowanie w 
szkole to przede wszystkim wyzywanie i obrażanie. Akt fizyczny jakim jest kopanie 
wybrało 6 osób. Kilku uczniów napisało w ankiecie, że przemoc i agresja są czymś 
złym, nie określając tego  dokładnie. Takich odpowiedzi również było 6. Rzadziej 
zauważyć można było: wyśmiewanie – 3 osoby, przeklinanie – 2 oraz pojedyncze 
przypadki – plucie, popychanie, poniżanie, a także niszczenie czyjegoś mienia. W 
odpowiedziach znalazły się również takie zachowania jak wyłudzanie pieniędzy, czy 
nawet denerwowanie.

Uczniowie udzielali też innych odpowiedzi. Według chłopców zamieszkujących 
wieś, agresywne zachowanie „jest to oznaka słabości” oraz „nienawiść do drugiej 
osoby”. Często padała odpowiedź, że agresja i przemoc w szkole wiąże się ze „znęca-
niem się psychiczne i fizyczne w stosunku do koleżanek i kolegów z klasy”. Ucznio-
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wie uważają, że jest to zachowanie, które „wynika z zazdrości”. Określają go rów-
nież jako „zbuntowanie się”.  Zdarzyła się odpowiedź, że agresywne zachowanie to 
„udowodnienie swojej wyższości nad słabszym”. Przerażający jest fakt, iż znalazła 
się osoba, która pochwala takie zachowanie. Według niej omawiane zjawisko „jest 
przyjemnością, bo można się zemścić na kimś”.

Podsumowanie
Agresja w szkole jest zjawiskiem dość powszechnym. Świadczy o tym wzrost 

ilości publikacji na ten temat, które zostały w ostatnich latach wydane. Taki trend 
wskazuje nie tylko na popularność omawianego zagadnienia, ale również na stopień 
jego znaczenia, który zajął dość wysoką pozycję. Bezsprzecznie stanowi to istotny 
problem, z którym boryka się polskie szkolnictwo, a jego skala jest bardzo duża. Dla-
tego tak ważne jest odpowiednio wczesne reagowanie. Jednak, aby podjąć właściwe 
kroki, należy umieć rozpoznać pewne symptomy.  

Autorka pracy zadała w kwestionariuszu ankiety dwa polecenia dotyczące agresji i 
przemocy w szkole. Jedno brzmi: „Wymień jakiego rodzaju zachowania agresywne wy-
stępują w Twoim środowisku szkolnym”. Drugie natomiast: „Uporządkuj poniższe przy-
kłady zachowania agresywnego w hierarchii od najmniej do najbardziej dotkliwego”. 
Uczniowie oprócz przykładowych odpowiedzi podanych przez autorkę, mieli również 
możliwość wykazania się wiedzą na omawiany temat. Na podstawie analizy otrzyma-
nych wyników można dojść do jednoznacznego wniosku. W szkołach spotkać się moż-
na z większością z góry założonych kategorii agresywnych zachowań. Bardzo duża 
część ankietowanych wskazywała, że w środowisku szkolnym najczęściej dochodzi do 
agresji słownej oraz fizycznej. Jeśli mowa o pierwszym zachowaniu, można wymienić 
tu przeklinanie,  wyzwiska oraz używanie wulgaryzmów. Są to odpowiedzi najbardziej 
popularne i często przytaczane przez uczniów. Najchętniej wskazywanym zachowa-
niem dotyczącym agresji fizycznej jest bicie oraz kopanie i plucie. Nasuwa się wniosek, 
że uczniowie nie zwracają nie tylko uwagi na uczucia innych ludzi, ale również na lek-
ceważą poszanowanie czyjejś własności. Świadczy o tym częste wskazywanie przez 
młodzież „niszczenia czyjegoś mienia” jako agresywnego zachowania. 

Omawiany problem nie jest nowym zjawiskiem, które pojawiło się w ostatnim 
czasie. Świadczyć o tym mogą liczne artykuły poruszające tę tematykę, które można 
znaleźć chociażby w internecie. Świetnym tego przykładem jest dokument autor-
stwa Bernarda Sacka i Małgorzaty Pietrzak z 2004. Wtedy to również zwracano uwa-
gę na istotę problemu z jakim zmagają się nie tylko uczniowie, ale również rodzice 
i pracownicy oświaty. Porównując artykuł sprzed 15 lat z wynikami z roku 2019 
stwierdzić można, że skala problemu nie zmieniła się, mimo niewątpliwie starannie 
poczynionych pewnych kroków w celu poprawy sytuacji. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż ewolucji uległy rodzaje agresji wiodące prym w roku 2004 i wcześniejszych. 
Według Sacka i Pietrzak najważniejszym problemem ówczesnego szkolnictwa (bio-
rąc pod uwagę agresję słowną) były wyzwiska. Zachowania tego typu, jednakże 
natury fizycznej, dotyczyły przede wszystkim bicia i popychania. Aktualne badania 
pokazują, iż działania agresywne wśród dzieci i młodzieży zmieniły nieco kierunek. 
W 2019 roku agresja słowna w szkole dotyczy przede wszystkim przeklinania. Fi-
zyczna natomiast - w głównej mierze bicia i kopania. Bardzo łatwo zauważyć można, 
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że mimo wszelkich starań i wdrożonych działań, nie udało się wyeliminować proble-
mu agresji w szkołach. Nie uległ on także zmniejszeniu, gdyż wnikliwe analizy badań 
pozwoliły na stwierdzeniu, iż występuje on z takim samym nasileniem w roku 2019 
jak w latach ubiegłych. Należy zatem podejmować kolejne próby rozwiązania tegoż 
jakże istotnego i trapiącego polskie szkolnictwo problemu, szukać nowych strategii 
działań, nieustannie się dokształcać, a także zagłębiać się w dostępne dokumenty z 
lat poprzednich. Podstawne jest również przeprowadzenie podobnego typu badań 
w nieco szerszej skali. Daje to bowiem możliwość dostrzeżenia i uniknięcia błędów 
popełnianych między innymi w roku 2004, ale i nie tylko.

Streszczenie:
W powyższym artykule badawczym przedstawiono agresywne zachowania 

uczniów w środowisku szkolnym. W dzisiejszym świecie przemoc w szkole jest co-
raz częściej dostrzegalna. Staje się niejako „normą” postępowania młodych osób, co 
zauważyć można po danych zaczerpniętych z policyjnych kartotek. W konsekwencji, 
wpływa nie tylko na relacje między uczniami, ale także na ich przyszłe życie, posta-
wy, stosunek do innych osób i otaczającego ich świata. 

Pierwsza część artykułu zawiera rozważania na temat definicji agresji w szkole, a 
także jej wybranych typów i skali zjawiska. Celem poznawczym pracy jest wskazanie 
podstawowych rodzajów zachowań agresywnych występujących w szkole. Na pod-
stawie otrzymanych wyników można dojść do wniosku, że w środowisku szkolnym 
przeważnie spotykana jest agresja słowna i fizyczna. Przeklinanie, a także przezywa-
nie i wyśmiewanie są odpowiedziami najczęściej wskazywanymi wśród ankietowa-
nych. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych na temat rodzajów 
zachowań agresywnych z podziałem na najbardziej dotkliwe według uczniów. Trzecia 
część zawiera podsumowanie i wyciągnięte wnioski. Podczas formułowania konklu-
zji zwrócono uwagę na fakt, iż respondentami były dzieci z różnych klas. Dlatego ko-
nieczne było wzięcie pod uwagę zakresu wiedzy ankietowanych uzależnionego od ich 
wieku. Badając zagadnienia związane z agresywnymi zachowaniami wśród młodzie-
ży szkolnej użyto dwóch metod. Pierwszą z nich była to krytyczna analiza literatury. 
Drugą zaś – metoda sondażu. Interpretację wniosków dokonano za pomocą narzędzi 
badawczych jakimi sąd wa programy komputerowe oraz kwestionariusz ankiety.

Słowa kluczowe: agresja, szkoła, rodzaje agresywnych zachowań, agresja fizycz-
na, agresja psychiczna

Summary:
Aggressive behavior at school
The above research article presents aggressive behavior of students in a school 

environment. In today’s world, violence at school is increasingly being seen. It be-
comes a kind of „norm” of young people’s behavior, which can be seen from the data 
taken from police files. Consequently, it affects not only the relationships between 
students, but also their future life, attitudes, attitude towards other people and the 
world around them.

The first part of the article contains considerations on the definition of aggression 
at school, as well as its selected types and scale of the phenomenon. The cognitive 
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goal of the work is to indicate the basic types of aggressive behavior occurring at 
school. On the basis of the results obtained, it can be concluded that verbal and phy-
sical aggression are usually encountered in the school environment. Swearing, as 
well as naming and ridicule are the answers most often indicated among the respon-
dents. The second part presents the results of empirical research on the types of 
aggressive behaviors divided into the most severe according to students. The third 
part contains the summary and conclusions drawn. While drawing conclusions, 
attention was drawn to the fact that the respondents were children from different 
classes. Therefore, it was necessary to take into account the scope of knowledge of 
the respondents depending on their age. When studying issues related to aggressi-
ve behavior among schoolchildren, two methods were used. The first was a critical 
analysis of the literature. The second is the survey method. The applications were in-
terpreted using research tools such as two computer programs and a questionnaire.

Keywords: aggression, school, types of aggressive behavior, physical aggression, 
mental aggression
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które pozostaną na zawsze
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                mgr Janusz Kawa                     

Stłumiwszy w sobie oddech, który troską płynie,
Westchnąć w ciszy za wszystkich, co prześladowani,

Za tych, co uwięzieni i którzy wygnani.
Za tych, co leżą teraz na deskach cierpienia

Z otwartymi oczami, na nieludzkiej ziemi.
Stanisław Baliński, Wielka podróż (1941)

Wprowadzenie
Analizując zagadnienie przeżyć Polaków, którzy zostali zesłani na Syberię należy 

zwrócić uwagę na historyczne podłoże omawianych wydarzeń. Określenie „nieludz-
ka ziemia” na stałe weszło do historii i stało się synonimem Syberii. Zostało rozpo-
wszechnione przez Józefa Czapskiego dzięki książce Na nieludzkiej ziemi1.Pierwsze 
przypadki zesłań obywateli Polski na Syberię występowały już w okresie wojen Ste-
fana Batorego z państwem moskiewskim. W tamtym czasie podstawowym celem 
przeprowadzanych zesłań za Ural była silna potrzeba zasiedlania ziem, które zostały 
w tamtym czasie przyłączone do państwa moskiewskiego2. 

Polacy postrzegani byli jako naród posiadający wysoko rozwinięte umiejętności 
gospodarcze, jak również kulturowe, które okazały się przydatne w zakresie budo-
wania twierdz i fortyfikacji, jak również przeprowadzania różnych działań zbroj-
nych, które były niezbędne z punktu widzenia kolonizacji. W samym 1617 roku 
zesłanych zostało 60 jeńców, którzy byli pochodzenia polsko-litewskiego. Ich głów-
nym celem w tamtym czasie było uprawianie roli. Na przestrzeni kolejnych lat, aż do 
1635 na Syberię zesłanych zostało około 150 jeńców3.

Warto zaznaczyć, iż podstawowym celem przeprowadzanych zsyłek w XVII wieku 
było uczynienie z Polaków kolonizatorów. Z kolei w wieku XVIII miały one czysto 
polityczne zabarwienie. Podkreślić trzeba, iż największa fala zesłańców w XVIII wie-

1  J. Czapski., Na nieludzkiej ziemi, Instytut Literacki, Paryż 1949
2  J. Łubniewska., Wspomnienia z pobytu w ZSRR, Wrocław 2011, s. 112.
3  Ibidem., s. 113.
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ku miała miejsce po klęsce konfederacji barskiej w 1771 roku. Również spora liczba 
zesłańców przybyła do państwa moskiewskiego po powstaniu kościuszkowskim w 
okresie 1794-1797. Analizując zagadnienie powrotów Polaków do ojczyzny warto 
zwrócić uwagę, iż w 1796 roku Paweł I wydał ukaz o uwolnieniu obywateli polskich 
z zesłania, w wyniku czego do Polski powróciło blisko 20 tysięcy osób4. 

1. Śladami masowych zsyłek na Syberię
Dopiero wiek XX można uznać za okres rozpoczynający masową skalę zsyłek na 

Syberię. W poprzednim, XIX wieku zsyłaniem karano filomatów oraz filaretów wi-
leńskich, jak również Polaków którzy czynnie uczestniczyli w kółkach rosyjskich 
oraz tych, którzy decydowali się na współpracę z dekabrystami. Zesłani Polacy 
masowo napłynęli do Syberii na skutek przeprowadzanych represji po powstaniu 
styczniowym. W tamtym okresie jedynie około 20% zesłańców miało pochodzenie 
mieszczańskie oraz chłopskie, natomiast zdecydowana większość miała pochodze-
nie szlacheckie. W roku 1885 na zesłanie skazanych zostało blisko 50 członków par-
tii “Proletariat”5. 

Od samego początku wieku XX liczba zesłań rosła systematycznie, a już w 1907 
roku nastąpił gwałtowny skok, gdyż na zesłanie skazywani były osoby wcześniej 
aresztowane za uczestniczenie w rewolucji. Zdarzały się przypadki, iż osoby zesłane 
powracały na Syberię w wyniku czego w wieku XX stworzyli oni pewnego rodzaju 
diasporę polską. Diaspora ta składała się nie tylko z byłych zesłańców, którzy bar-
dzo często decydowały się na pozostanie na Syberii (podstawowym powodem było 
posiadanie przez nich tam swoich rodzin, prowadzenie własnej działalności gospo-
darczej lub naukowej). W jej skład wchodziły osoby, które przybywały na Syberię 
dobrowolnie z Królestwa, Litwy, jak również z kresów. Miejsce osiedlenia na Syberii 
znaleźli dla siebie również wysłużeni żołnierze, lekarze, urzędnicy, jak również ab-
solwenci wyższych szkół oraz szkół zawodowych6. 

Warto podkreślić również, iż występowała również emigracja o charakterze za-
robkowym, w której udział brali przede wszystkim inżynierowie oraz mechanicy, 
którzy angażowali się w budowę kolei transsyberyjskiej. W roku 1877 na Syberii 
zamieszkiwało około 10 tysięcy wolnych Polaków, a tylko na przestrzeni 1881-1882 
roku przybyło tam kolejne 10 tysięcy osób. W tym miejscu warto również podkreślić 
znaczenie przemieszczania się na Syberię mężczyzn, którzy decydowali się na zakła-
danie rodzin z miejscowymi kobietami. Wtedy też doszło do wypracowania podziału 
na nowo przybyłych oraz korzennych Sybiraków, którzy mieli polskie pochodzenie7. 

W roku 1883 opublikowany został artykuł żegnający Polaków, którzy powracali 
do swojej ojczyzny po amnestii koronacyjnej. Poruszano w nim wątki związane z 
trudami życia codziennego na Syberii, z jakimi mierzyć musieli się Polacy. W arty-
kule wskazano przede wszystkim na surowy klimat, nędzę, jak również brak do-
świadczenia osób, które zostały zesłane. W artykule zaznaczono również, iż Polacy 
powracający do swojej ojczyzny pozostawili na Syberii swój ważny ślad8. 

4  Ibidem.
5  E. Huntingdon,, Niewyrównany rachunek. Wspomnienia,Warszawa 2004, s. 12.
6  Ibidem., s. 15.
7  Ibidem.
8  A. Applebaum., Gułag, Warszawa 2005, s. 78.
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Mieszkańcy Syberii często wskazywali na odwagę oraz wysoki poziom motywacji 
obywateli Polski, którzy trudnili się handlem, rzemiosłem lub rolnictwem w celu za-
pewnienia sobie środków do życia. Podejmowane przez nich zawody rzadko odpo-
wiadały posiadanym przez nich pierwotnie kwalifikacjom lub wykształceniu - istot-
ne było wyłącznie to, aby praca przynosiła wynagrodzenie umożliwiające przeżycie9. 

Omawiany artykuł wskazywał również na istotny wkład jaki wnieśli Polacy w 
rozwój Syberii. Przed zsyłkami nie było tam hoteli, restauracji lub kawiarni - pierw-
sze lokale otworzyli właśnie Polacy szukający szans na zarobek. Również pod wzglę-
dem kulturowym Polacy wnieśli do narodu oraz społeczeństwa Syberii pewne spe-
cyficzne dla nich cechy, jak na przykład grzeczność, wstrzemięźliwość oraz ludzkie 
podejście do służby. Polacy wyraźnie przyczynili się również do podniesienia ogól-
nego poziomu rozwoju najniższych klas społecznych. Lud syberyjski w omawianym 
artykule wyrażał również ogromną wdzięczność wobec polskich uczonych, przyrod-
ników, lekarzy oraz zesłańców politycznych10.

Wszystkie akcje deportacyjne, które zostały przeprowadzone w Polsce w latach 
1940-1941 odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym schematem, który był wy-
nikiem odgórnych uregulowań zasad postępowania oraz instrukcji deportacyjnych, 
które wydane zostały przez NKWD. W każdym z powiatów doszło do zorganizowa-
nia sztabów deportacyjnych, które składały się z maksymalnie 5 funkcjonariuszy 
NKWD, z kolei za wykonywanie akcji odpowiedzialne były grupy operacyjne skła-
dające się z oficera, żołnierzy NKWD oraz miejscowych milicjantów. Najczęściej gru-
py operacyjne działały w nocy lub nad ranem. Decyzja odnośnie wysiedlenia była 
przekazywana mieszkańcom, następnie przeprowadzana była rewizja, której naj-
częściej towarzyszyły akty rabunkowe ukierunkowane na przedmioty szczególnie 
wartościowe11. 

Członkowie grup operacyjnych często mylili mieszkańców pytając ich czy chcą się 
udać do Niemiec czy do Rosji, lub też podawano błędne informacje, iż są przesiedlani 
do rodziny. Następnie osobom wysiedlanym dawno możliwość przygotowania się 
do podróży w czasie 30 minut. Najczęściej wysiedlani informowani byli o tym, jakie 
przedmioty mogą ze sobą zabrać lub jakiej wagi powinien być ich bagaż. Zdarzały 
się również sytuacje, w których funkcjonariusze podpowiadali co wysiedlane osoby 
powinny ze sobą zabrać, ze względu na wykonywany przez nie zawód lub warunki 
panujące w miejscu docelowym (ciepła pościel, ubrania)12. 

Warto jednak zaznaczyć, iż oprócz przejawów uprzejmości i grzeczności, miały 
miejsce przejawy brutalności oraz zastraszania, jak również krzyków i bicia. Agresja 
funkcjonariuszy wpływała również na zdolność rozsądnego decydowania o tym, co 
powinno się ze sobą zabrać oraz jak wykorzystać przyznane limity bagażowe. Do 
najczęściej zabieranych rzeczy zaliczyć należy żywność, ubrania, pościel, jak również 
sprzęty gospodarstwa domowego. Zdarzały się przypadki, w których funkcjonariu-
sze pozwalali zabrać ze sobą przedmioty takie jak maszyna do szycia lub narzędzia, 
które na miejscu okazywały się być jedyną szansą na znalezienie zatrudnienia13. 

9  Ibidem., s. 79.
10  Ibidem., s. 80.
11  A. Paczkowski., Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2000, s. 35.
12  Ibidem., s. 36.
13  Ibidem., s. 37.
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Osoby wysiedlane najczęściej wywożone były saniami, furmankami lub samocho-
dami, które kierowały się bezpośrednio na stacje kolejowe. Każdy transport kole-
jowy składał się z wagonów towarowych, które formowane były przez kilka dni na 
bocznicach kolejowych. Same wagony towarowe były przystosowane do przewozu 
osób tylko w zakresie montowania w nich piętrowych prycz, które lokowane były po 
obu stronach wagonów, jak również wstawiane były żelazne piecyki, a tylko w nie-
których przypadkach wycinano dziury służące za toaletę dla osób deportowanych14. 

Zwracając uwagę na problemy, z jakimi zmagały się osoby deportowane, również 
warto wspomnieć o zimnie. Podczas trwanie deportacji w zimie 1940 roku tempe-
ratura spadła do -40 stopni, a silne mrozy utrzymywały się przez cały czas jej trwa-
nia. Z kolei w przypadku dwóch ostatnich wywózek, osoby wysiedlane doświad-
czały niemiłosiernych upałów, co w połączeniu z brakiem wody pitnej oznaczało 
istny koszmar. Podróż najczęściej trwała blisko 4 tygodnie, a w maksymalnych przy-
padkach wynosiło to nawet 3 miesiące. Długość podróży uzależniona była przede 
wszystkim od długości i częstotliwości postojów, jak również od odległości zsyłki 
Polaków. Zdarzały się przypadki, w których poszczególne stacje oddalone były od 
siebie o kilkaset kilometrów, a to przekładało się na wydłużenie podróży o kolejny 
miesiąc15. 

Rycina 1. Paszport Republiki Polskiej z 1942 na nazwisko Praskowia Kawa 

Żródło: Ze zbiorów rodzinnych J. Kawa

Każdy transport był w stanie przewieźć nawet 2 tysiące osób, jednak normą było, 
iż liczba osób faktycznie wysiedlanych zdecydowanie przekraczała normy zawarte 
w instrukcji deportacyjnej. Najczęściej jednak w każdym wagonie ulokowanych było 
około 40 osób, a w maksymalnych przypadkach było to 60 osób. Ludzie podróżowali 

14  Ibidem.
15  Ibidem., s. 48.
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w ścisku i zaduchu, a wagony były tak zapchane, iż często nie dawało się ich zamknąć16. 
W trakcie transportu wydawane były również czasem ciepłe posiłki. Odbywało 

się to w miarę możliwości regularnie, jednak spotkać można również opinie, według 
których osoby deportowane nie otrzymywały ani jedzenia ani picia. Pomimo jednak 
otrzymywanego jedzenia, osoby deportowane najczęściej decydowały się na jedze-
nie własnych zapasów, z kolei jedzenie od funkcjonariuszy służyło do wymiany z 
ludnością lokalną na miejscach postojów17.

Wraz z chwilą dojazdu transportu do stacji docelowej rozpoczynał się kolejny 
etap podróży. Poszczególni zesłańcy byli dowożeni do miejsc swojego przeznaczenia 
drezynami, zaprzęgami, statkami, reniferami, a w skrajnych przypadkach tratwami. 
Dochodziło jednak do przypadków, w których po osoby zesłane nikt nie przyjeżdżał, 
a one były zostawiane same sobie na środku drogi lub w lesie. Często również osoby 
wysiedlane mieszkały przez długi czas w wagonach, w których ich przywieziono - 
jednak one miały więcej szczęścia niż osoby, które wysadzane były przy ulicy18. 

Zaznaczyć należy, iż wszystkie osoby wysiedlone na Sybir były traktowane jak 
niewolnicy. W większości przypadków były one kierowane do tajgi oraz obozów 
pracy, a ich codzienne życie poddawane było wyłącznej woli naczelnika19.

2. Syberia dziś - Polonia
Współczesna Polonia na Syberii jest konglomeratem, który posiada odrębną spe-

cyfikę, jak również w znacznej mierze jest zrusyfikowany. Charakterystyka polskiej 
populacji w Rosji opiera się na tym, iż Polacy nie żyją w zwartych grupach, w przeci-
wieństwie do obywateli Białorusi lub Litwy20. 

Warto podkreślić, iż do czasów pieriestrojki w polskich enklawach na Syberii 
miał miejsce proces akulturacji, co wiązało się głównie z procesami urbanizacji oraz 
przenoszenia się ludności do miast. Zgodnie ze spisem ludności z 1989 roku bli-
sko 18% z łącznie 93 tysięcy Polaków w Rosji znało oraz posługiwało się językiem 
polskim. Po roku 1991 miało miejsce odrodzenie kulturowe, jednak nie wszędzie 
przebiegło ono pozytywnie ze względu na odpływ ludności, jak również stopniowe 
zanikanie korzeni kulturowych21. 

Aktualnie ilość Polaków, który zamieszkują Syberię oraz wskazują język polski 
jako ojczysty, jest niewielka. Swoista identyfikacja etniczna Polaków, jak również 
osób pochodzenia polskiego na Syberii opiera się na poczuciu przynależności do 
polskiej kultury oraz polskiego narodu. Głównym kryterium identyfikacji jest baza 
socjokulturowa, a więc wyznaczniki kulturowe, jak również świadomość i tożsa-
mość kulturowa i historyczna. Zaliczyć do nich należy także powszechne zachowa-
nia społeczne22. 

Zgodnie z danymi ze spisu ludności z 2002 roku, na Syberii zamieszkiwało blisko 
25 tysięcy Polaków. Dominującą rolę w zachowywaniu polskiej kultury odgrywają 
organizacje społeczne oraz dominująca pośród nich inteligencja. Do podstawowych 

16  L. Taylor., Polskie sieroty z Tengeru: od Syberii przez Afrykę do Kanady, 1941-1949, Poznań 2010, s. 46.
17  Ibidem., s. 47.
18  Ibidem.
19  W. Śliwowska., Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, s. 58.
20  Ibidem., s. 59.
21  Ibidem., s. 60.
22  Ibidem.
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sfer działalności wspomnianych organizacji zaliczyć należy organizowanie kursów 
językowych, zjednywanie zespołów muzycznych i teatralnych, jak również organi-
zację spotkań bibliotecznych. Do zadań organizacji należy również podtrzymywanie 
relacji Polaków na Syberii ze strukturami polskimi23. 

W chwili obecnej na Syberii funkcjonuje około 20 organizacji polonijnych o cha-
rakterze narodowo-kulturalnym, które zajmują się między innymi wydawaniem pe-
riodyków w języku polskim i rosyjskim. Na Syberii działają również dwie instytucje 
oświatowe, które trudnią się nauczaniem polskiego języka. Przy każdej organizacji 
polonijnej organizowane są zajęcia z języka polskiego, jak również działają zespoły 
teatralne i folklorystyczne24. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż w większości syberyjskich uniwersytetów organi-
zowane są zajęcia z języka polskiego, jak również dochodzi do zawiązywania umów 
z polskimi uniwersytetami, które umożliwiają przeprowadzanie wymian zagranicz-
nych studentów25. 

Aktualnie Syberia jest regionem wielonarodowym, które reprezentuje szerokie 
spektrum kultur. Pomimo to jednak, kultura polska wciąż dominuje i zajmuje klu-
czowe miejsce, a to z kolei stwarza możliwość rozwoju przyjaźni pomiędzy narodem 
polskim i rosyjskim oraz współpracy kulturowej26. 

3. Powrót do Polski
Zdecydowana większość osób zesłanych na Syberię powróciła do Polski wyłącz-

nie dzięki pomocy Związku Patriotów Polskich w oparciu o umowy oraz karty re-
patriacyjnych. Niektóre osoby decydowały się na powrót na własną rękę przy wy-
korzystaniu wsparcia i pomocy znajomych oraz członków rodziny w Polsce. Warto 
również podkreślić, iż największy odsetek osób deportowanych powrócił do Polski 
w 1946 roku, a ich transport został zorganizowany przy wykorzystaniu jednako-
wych wagonów towarowych, w których byli wywożeni na Syberię. Różnicą było to, 
iż transport odbywał się bez konwoju27.

Osoby powracające do Polski decydowały się pierwotnie na powrót do rodzin-
nych stron (Kresy), jednak po zetknięciu ze zniszczeniami tam zastanymi decydo-
wali się na wyjazd do Polski centralnej, która była dla nich najczęściej całkowicie 
nowym terenem. W związku z tym, iż większość osób zesłanych miała rodzinę lub 
krewnych w Polsce centralnej, decydowali się oni na opuszczenie transportu na od-
powiedniej stacji lub dopiero po dotarciu na miejsce przeznaczenia podejmowali 
decyzję o dalszej podróży, w stronę krewnych. Zdarzały się również przypadki, kie-
dy osoby wysiedlane wracały do miejsca, w którym rozpoczynały studia. Najczęściej 
miało to miejsce w Krakowie. Działo się tak głównie dlatego, iż na AGH można było 
otrzymać stypendium oraz inne formy wsparcia osób ubogich. Część osób studiują-
cych uzyskało dyplom z rusycystyki, a następnie podejmowało zawód nauczyciela 

23  A. Srebrakowski., Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń 2003, s. 28.
24  Ibidem., s. 29.
25  Ibidem., s. 30.
26  A. Paczkowski., Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2000, s. 39.
27  Ibidem., s. 40.
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języka rosyjskiego28. 
Warto podkreślić, iż stosunkowo niewiele osób, które przeżyły zesłanie na Sybe-

rię zdecydowało się na spisanie swoich wspomnień. Najczęściej jest to wynik nie-
chęci wspominania dramatycznych chwil, jednak zdarzają się pojedyncze przypad-
ki spisywania lub nagrywania swoich wspomnień z czasów zesłania. Pośród tych 
uwiecznionych dominują negatywne przeżycia, jednak część z nich stanowi próbę 
odwrócenia tragedii w pozytywną naukę29. 

Rycina 2. Orzeczenie Państwowej Komisji Repatriacyjnejw Rzeszowie 1945r. dla 
Karola Kawa

Źródło: Ze zbiorów rodzinnych J. Kawa

Osoby zesłane na Syberię, które powróciły do ojczyzny, po przeżytych latach są w 
stanie z dystansem ocenić swój pobyt na zesłaniu oraz wyciągnąć z niego pozytywne 
przesłania. Twierdzą one, iż zsyłka dała im możliwość rzeczywistego zrozumienia 
człowieczeństwa oraz docenienia wolności. Analizując jednak wyłącznie negatywne 
wspomnienia to najczęściej związane są one z panującym zimnem, głodem, choro-
bami, robactwem, wycieńczającą pracą oraz nędzą30. 

Warto jednak odnieść się również do pozytywnych wspomnień, które również po-
jawiają się w wypowiedziach osób, które powróciły z Syberii. Najczęściej zwracają oni 
uwagę na śmieszne sytuacje, jakich doświadczyli na zesłani, przyjazne nastawienie 
miejscowej ludności, jak również jej szczerość i uczciwość. Dodatkowo osoby te od-
noszą się do tego, co udało im się wynieść z zesłania pod względem ich charakteru. Do 
najczęściej wymienianych cech zaliczyć można wyrozumiałość, zaradność, wytrwałość, 
opiekuńczość, szacunek do żywności, odporność na cierpienie, poszanowanie ludzkie-
go losu, jak również większą tolerancję wobec poglądów innych osób. Osoby te nabrały 

28  Ibidem.
29  J. Łubniewska., Wspomnienia z pobytu w ZSRR, Wrocław 2011, s. 119.
30  Ibidem., s. 120.
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również dystansu życiowego oraz zwiększył się ich hart - zarówno ducha, jak i ciała31. 
Zwrócić należy uwagę również na negatywne cechy jakie uwidoczniły się u osób, 

które powróciły z zesłania. Do nich zaliczyć należy nadmierną oszczędność, oportu-
nizm, jak również bezwzględność w walce o swoje. Większość osób nie narzekała na 
ciężką pracę, gdyż narzekanie oznacza dla nich słabość, a ta z kolei powinna być po-
wodem do wstydu. Osoby, które przeżyły zesłanie nie są w stanie zrozumieć narzeka-
nia współczesnej młodzieży na trudności losu oraz panujące niedogodności. Dla osób 
młodych obecnie praca ciężka jest ujmą i powodem do narzekań, z kolei osoby, które 
przeżyły zsyłki, pomimo częstych chorób i złego stanu zdrowia, są w stanie spędzać 
czas w niewygodzie, ciężkich warunkach, jak również w takich warunkach pracować32. 

Większość osób, które powróciły z zesłania podkreśla to, iż miały możliwość per-
fekcyjnego przyswojenia języka rosyjskiego ze wszystkimi jego odmianami, odnie-
sieniami oraz powiedzonkami. Większości współczesnych Rosjan imponuje wręcz 
zaawansowana znajomość języka rosyjskiego przez znaczną część starszego poko-
lenia w Polsce33. 

Warto również wspomnieć o tym, iż część osób, która przetrwała zesłanie pod-
kreśla, iż zsyłka dała im możliwość przeżycia w oddaleniu działań wojennych w 
Polsce, jak również czasów niemieckiej okupacji. Większość osób wykazuje również 
silne przywiązanie do Syberii, gdyż przez większość ich życia była dla nich jedynym 
domem. W związku z powyższym organizowane są wycieczki na Syberię, w których 
uczestniczą przede wszystkim osoby kiedyś tam zesłane. Podstawowym celem or-
ganizowanych pielgrzymek jest możliwość odwiedzenia cmentarzy, na których po-
chowani są bliscy, ale również miejsc zagłady Polaków. Celem organizowanych wy-
cieczek jest także stawianie pamiątkowych tablic w miejscach szczególnie ważnych 
oraz odnawianie/ nawiązywanie kontaktów z Polonią Syberyjską. Wciąż jednak 
większość osób, którym udało się powrócić do Polski wzbrania się przed odwiedza-
niem tamtych stron. Powodem takiego stanu rzeczy jest wciąż występujący strach 
przed brakiem możliwości powrotu.

Wszystkie osoby, którym udało się powrócić z zsyłki należą do Związku Sybiraków. 
Związek ten realizuje programy kulturalne, których tematyka skupia się na Syberii 
oraz wspomnieniach osób zesłanych. Dodatkowo Sybiracy mają możliwość brania 
udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klub Sybiraka, który zlokalizowany 
jest zarówno w Krakowie jak i w Nowej Hucie. Na organizowanych spotkaniach Sy-
biracy najczęściej skupiają się na świętowaniu urodzin czy imienin poszczególnych 
członków, jak również dzielą się między sobą przeżyciami i doświadczeniami bie-
żącymi. Często pojawiają się również rozmowy związane z problematyką sybiracką, 
gdyż pośród osób uczęszczających znajdują się takie, które trudnią się pisaniem wier-
szy lub opowiadań, a wymiana wspomnień służy im za materiał do przyszłych prac34. 

Osoby, które powróciły do Polski po zesłaniu wymieniają się między sobą do-
świadczeniami, jakie nabyły podczas zesłania. Również często wspominają one 
swoje życie sprzed okresu zesłania. Warto również zwrócić uwagę na to, iż często 
rozmowy odbywają się częściowo w języku rosyjskim35.

31  Ibidem., s. 121.
32  Ibidem.
33  E. Kurek., Ucieczka z zesłania, Lublin 1995, s. 87.
34  Ibidem., s. 88.
35  Ibidem.
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Zakończenie
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż większość Sybiraków to osoby w wieku emery-

talnym, które najczęściej mają satysfakcjonujące warunki bytowe, jak również mają 
własne rodziny. Tylko niewielka część osób, które powróciły z Syberii nie zdecydo-
wało się na założenie rodziny, głównie ze względu na zły stan zdrowia lub ze wzglę-
du na brak czasu. Warto jednak podkreślić, iż populacja Sybiraków sukcesywnie się 
zmniejsza. W 1990 roku Związek w Polsce liczył około 86 tysięcy osób, z kolei obec-
nie liczy on 45 tysięcy członków36. 

Dla zdecydowanej większości osób, pobyt na zesłaniu stanowił trudną szkołę 
życia, która jednak istotnie ukształtowała ich charakter oraz wpłynęła na większą 
zdolność znoszenia trudów i przeciwności losu. Warto również zwrócić uwagę na to, 
iż Sybiracy nie żywią niechęci oraz nienawiści do narodu rosyjskiego. Z drugiej stro-
ny jednak wszyscy odnoszą się negatywnie do systemu komunistycznego, których w 
ich opinii był jedynym powodem zaistniałych zsyłek. Warto również podkreślić to, iż 
osoby, które deportowane były jako osoby dorosłe obecnie nie żyją i nie są w stanie 
podzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniami.

Rzeczywistość, z którą musieli się zmierzyć zesłańcy zdecydowanie różniła się 
od tego, w jakich warunkach żyli dotychczas. Zsyłka oraz zderzenie ze światem mo-
skiewskim było dla nich przeżyciem rewolucyjnym, które wywarło wpływ na każdą 
sferę ich życia. Zmiana ta była nagła, jak również traumatyczna, a jej najprostszy wy-
raz związany był z pogorszeniem poziomu jakości życia. Dodatkową trudnością w 
początkowych latach była odmienność językowa, kulturowa, jak również odmienny 
tryb życia miejscowej ludności oraz niesprzyjający klimat37.

Najbardziej zauważalną różnicą oraz odmiennością był system aksjomatyczny w 
Rosji, jak również swoisty model człowieka sowieckiego, który wyznawał inne war-
tości i ideały. Rosjanie charakteryzowali się również innymi zasadami zachowania38.

Analizując sposoby radzenia sobie z zastaną rzeczywistością na zesłaniu, podkre-
ślić należy wpływ zwyczajów i nawyków z okresu sprzed zesłania. W najłatwiejszej 
pozornie sytuacji były osoby wykształcone oraz posiadające odpowiednie umiejęt-
ności, jak również te pozytywnie nastawione na zdobywanie nowych doświadczeń i 
kwalifikacji. Wypracowane nawyki oraz mechanizmy działania czasem bywają okre-
ślane mianem habitusu, a więc odpowiedniej dyspozycji, która decyduje o losach 
jednostki i zbiorowości w przypadku zetknięcia z sytuacją traumatyczną39. Ciężko 
jest jednoznacznie stwierdzić jakie zasoby oraz kapitał odgrywały kluczową rolę w 
przypadku deportacji. Zarówno kapitał ekonomiczny, jak i kulturowy lub społeczny 
stanowią istotną wypadkową ostatecznego przetrwania40. 

Streszczenie:
W XXI wieku przeciętnemu Polakowi Syberia kojarzy się ona negatywnie. Przy-

woływane są wspomnienia tych którzy przeżyli katorżniczą tułaczkę zesłańca. Ana-
lizując zagadnienie i tematykę Syberii - przeżyć Polaków, którzy zostali zesłani na 
Syberię należy zwrócić uwagę na historyczne podłoże omawianych wydarzeń. Od 

36  A. Paczkowski., Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2000, s. 56.
37  Ibidem., s. 57.
38  Ibidem., s. 58.
39  A. Srebrakowski., Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń 2003, s. 32.
40  Ibidem., s. 33.
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czasów wojen Stefana Batorego z państwem moskiewskim występowały pierwsze 
przypadki zesłań obywateli Polski na Syberię. Ten stan zesłań nasilił się w XX wieku 
jako karę za nieposłuszeństwo. Była to dla wielu z nich trudna szkoła życia. Pozba-
wieni wsparcia i zdani sami na siebie aby przetrwać gehennę czasu zsyłki. Głód i 
bieda były na początku dziennym. Niektórzy z nich już nigdy nie wrócili do Ojczyzny, 
a Ci którym to się udało powrócić z bagażem ciężkich wspomnień tamtych dni. 

Słowa kluczowe: Syberia, zesłanie, człowiek, rodzina, Polonia, repatriacja

Summary:
Siberia - past and present - memories that will remain forever
In the 21st century, the average Pole associates Siberia negatively. The memories 

of those who survived the torture exile wandering are recalled. When analyzing the 
issue and theme of Siberia - the experiences of Poles who were exiled to Siberia, at-
tention should be paid to the historical background of the events in question. Since 
the wars of Stefan Batory with the Moscow state, the first cases of the exile of Polish 
citizens to Siberia have occurred. This state of exile intensified in the 20th century 
as a punishment for disobedience. For many of them it was a difficult school of life. 
Deprived of support and relying on themselves to survive the ordeal of deporta-
tion time. Hunger and poverty were early in the day. Some of them never returned 
to their homeland, and those who managed to come back with a baggage of heavy 
memories of those days.

Keywords Siberia, exile, man, family, Polish diaspora, repatriation
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Cierpienie jest w świecie również po to, 

żeby wyzwolić w nas miłość,

ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja” na rzecz tych, 

których dotyka cierpienie
Jan Paweł II
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Współczesne podejście do kwestii 
wychowania trudnych dzieci i młodzieży

Ur. 1988 roku - czynny zawodowo pedagog i wychowawca pracujący w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gnieźnie. Absolwent stu-
diów wyższych I stopnia, na kierunku pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna oraz studiów II stopnia (ma-
gisterskich) UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Poznańskim Centrum Terapii 
Zaburzeń Odżywiania, Warsztatach Terapii Zajęciowej „Śmiałek” w Poznaniu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Kłecku.

 

 mgr Łukasz Kominiarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp
Od pewnego czasu spotykam się z opiniami, jakoby kolejne pokolenia były coraz 

gorsze, niesforne i trudne. Mimo to, iż w doniesieniach medialnych coraz częściej 
słyszymy o niechlubnych wyczynach młodych osób moje doświadczenie pedago-
giczne i praca wychowawcza utwierdzają mnie w przekonaniu, że młodzież i dzieci 
w istocie cały czas są takie same, a trudności jakie napotykamy w ich wychowaniu 
nie wynikają z problemów młodych ludzi, tylko ich opiekunów i rodzin. Dzisiejszy 
świat i rzeczywistość czynią osoby dorosłe dysfunkcjonalnymi w sferze wychowaw-
czej. Zaobserwować możemy swoisty brak idei w postepowaniu i kształceniu dzieci. 
Ta absencja planu pedagogicznego w kwestii postepowania z młodzieżą powoduje 
różnorakie zaburzenia społeczne. Coraz częściej osoby dorosłe nie posiadają wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do sprawowania ról społecznych takich jak rola: opieku-
na, rodzica, wychowawcy i nauczyciela. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy szu-
kać i upatrywać w degradacji środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego, które 
powoduje brak pozytywnych wzorców do naśladowania oraz oparcia w jednolitej 
koncepcji kształcenia.

1. Trudne dzieci, czy trudni rodzice?
Mało odkrywczym będzie przytoczenie tutaj faktu, iż istotę ludzką definiuje 

nie tylko jego bagaż genetyczny, podatność na swego rodzaju wpływy i indywidu-
alne wybory jednostki, lecz również środowisko z jakiego się wywodzi. Człowiek 
jako istota społeczna kształtowany jest przez swoje środowisko. Decydującą role 
w procesie wychowania pełni rodzina, która na kanwie socjalizacji pierwotnej 
decyduje w większej części o umiejętnościach i możliwościach dziecka. Rozpatru-
jąc w takiej konwencji problemy wychowawcze młodych ludzi postrzegać należy 
je w całym kontekście działalności wszystkich osób i instytucji które maja na nie-
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go wpływ i którego ukształtowały.. Zdecydowana większość dzieci i adolescentów 
prezentujących swoim zachowaniem bunt i brak szacunku dla wartości oraz norm i 
reguł społecznych funkcjonuje w ten sposób w wyniku swoistego spaczeniapostrze-
gania rzeczywistości społecznej, która je otacza. Taki obraz społeczny powstaje po-
przez obserwacje własnego środowiska rodzinnego i najbliższego otoczenia. 

Faktem jest, że niestety mamy aktualnie do czynienia z degradacja formuły i roli 
rodziny nie tylko w aspekcie dotyczącym wychowania, lecz również społecznym. Od-
bywa się to za cichym przyzwoleniem, jeśli nie przy aprobacie niektórych grup. Jest to 
proces z którym zgodzić się nie można, a który w dłuższej perspektywie czasu i dal-
szym postepowaniu doprowadzić może do całkowitego rozkładu instytucji i struktur 
nie tylko społecznych ale i państwowych. Rodzina w tym kontekście staje się dobrem 
nadrzędnym które należy z całych sił bronić, gdyż to od jej bytności i wydolności za-
leży również kształt i kierunki działalna szeregu instytucji zajmujących się nie tylko 
kształceniem, oświatą i wychowaniem, ale również pomocą i polityką społeczną. 

Do niedawna problem braku wydolności wychowawczej był domeną rodzin źle 
sytuowanych, rozbitych, z obecnym problemem alkoholowym itd. Dziś z moich ob-
serwacji wynika, iż w równym stopniu dotyka on rodziny ogólnie postrzegane przez 
otoczenie za „normalne”. Dopiero w wyniku przeprowadzenia szeroko rozumianego 
postępowania diagnostycznego polegającego na przeprowadzeniu rozmów i wywia-
du środowiskowego z najbliższymi dowiaduję się, że głównym problemem danej ro-
dziny jest chroniczny brak czasu dla jej poszczególnych członków (w tym dzieci). 
Należy podkreślić, że w rozumieniu dużej części rodziców sformułowanie mówiące 
o ich odpowiedzialności za pociechy jest pustym frazesem i ogranicza się jedynie do 
kwestii prawnych określonych przez kodeks rodzinny. Między osobami wchodzący-
mi w skład takiej rodziny nie ma „chemii” rozumianej jako miłości i nie jest to konse-
kwencją zaburzeń w rozumieniu klasyfikacji chorób lecz wynika to z nastawienia na 
indywidualizm oraz wspomnianego wcześniej braku czasu na spędzenie wspólnie z 
najbliższymi kilku godzin dziennie. Oczywiście przesadą jest stwierdzenie, że każdy 
zapracowany rodzic nie kocha swoich dzieci i tym samym prezentuje sobą niewy-
dolność wychowawczą. Dlatego teżkażdy z tych przypadków należy rozpatrywać 
indywidualnie. Należy również zaznaczyć, iż jednostkowe uwarunkowania osobo-
wościowe oraz genetyczne młodego człowieka oraz wpływ rówieśników może do-
prowadzić do potrzeby zasięgnięcia pomocy ze strony specjalistów bez winy samej 
rodziny bez winy środowiska rodzinnego.

2. Rola instytucji oświatowych w procesie wychowania dziecka
Coraz częściej odpowiedzialnością za wychowanie młodego człowieka obarczane 

są instytucje oświatowe takie jak szkoła i ośrodki wychowawcze. Angażowany jest w 
ten proces również Sąd Rodzinny, gdyż to on często orzec musi o zagrożeniu dziec-
ka niedostosowaniem społecznym lub coraz częściej demoralizacji celem skierowa-
nia go do odpowiedniej instytucji. O ile zwracanie się przez rodziców i opiekunów o 
pomoc do specjalistów jest czymś pożądanym i pożytecznym (a ponadto świadczy 
o chęci rozwiązania problemu i wsparcia dziecka w trudnym dla niego okresie), to 
całkowite przerzucanie wychowania na placówkę opiekuńczą lub szkołę jest niemoż-
liwe i nieracjonalne. Należy pamiętać, że głównym zadaniem szkoły jest edukacja w 
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kontekście przekazania dziecku wiedzy (nie zaś jego wychowanie, które odbywa się 
poniekąd „przy okazji”).. Podobnie rysuje się kwestia organizacji i specyfiki pracy 
np. w SOW-ach lub SOSW-ach do których często wbrew ogólnego ich przeznacze-
nia trafiają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Mówiąc szczerze nie jest to 
wielki problem dla działalności tychże ośrodków. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i 
odpowiedniemu doborowi terapii miejsca takie (pomimo trudności związanych z za-
pleczem metodycznym, i odmiennym nakierowaniu na odbiorcę) są w stanie wypra-
cować w podopiecznym pożądana zmianę. Niestety jak pokazuje praktyka, po opusz-
czeniu murów takich placówek dzieci wracają najczęściej do otoczenia z którego 
pochodzą, co stanowi realny problem. W odniesieniu do podopiecznych w wyniku 
pracy wychowawczej i terapii zaszły zmiany polegające chociażby na wyposażeniu 
ich w umiejętności i narzędzia mające umożliwić w przyszłości funkcjonowanie w 
sposób społecznie akceptowalny. Rodziny i najbliższe otoczenie dziecka niestety w 
przeważającej części przypadków nie poczynają żadnej zmiany w obrębie swojej byt-
ności, co stawia wychowanka w trudnej sytuacji. Taka rzeczywistość sprawia, iż efekt 
wytężonej i długotrwałej pracy często jest zaprzepaszczany w przeciągu dosłownie 
chwili od jego powrotu do domu rodzinnego. Nad podopiecznym górę w takiej sy-
tuacji bierze przyzwyczajenie, poparte wieloletnia praktyka oraz odmienne od „pla-
cówkowego” środowisko. Na dobrą sprawę bez znaczenia są tutaj może i autentyczne 
(dobre) motywacje dziecka do zmiany swojego zachowania i dotychczasowego stylu 
życia, gdy napotyka ono na swojej drodze przysłowiowy mur, którego nie jest w sta-
nie pokonać. Uwzględniając powyższy fakt należałoby sformułować postulat objęcia 
terapią systemową i wielospecjalistyczną pomocą najbliższe osoby dzieci skierowa-
nych do placówek wychowawczych. Pozwoliłoby to nie tylko na efektywniejszą tera-
pię, lecz przede wszystkim lepszy wgląd w strukturę i procesy zachodzące w rodzinie. 

Nie bez znaczenia jest również postawa rodziców względem instytucji oświato-
wych i wychowawczych. Niestety nie są to relacje partnerskie, oparte na wzajemnym 
szacunku i współpracy. Rodzice często prezentują sobą postawę roszczeniową, bez-
pośrednio wrogą pedagogom i wychowawcą oraz samej instytucji której powierzyli 
swoje pociechy. Takie działanie zapewne wynika z faktu, iż po skierowaniu dziecka do 
ośrodka wychowawczego rodzic czuje się w obowiązku choć częściowo zrekompen-
sować mu swoje działanie oraz odbudować własną pozycję w oczach podopiecznego. 
Dzieje się tak najczęściej poprzez sformowanie wspólnego frontu z dzieckiem w opo-
zycji do działań i zamierzeń kadry pedagogicznej i terapeutów. Takie postepowanie sa-
botuje w dużej mierze wszelkie kroki wychowawcze względem dziecka objętego po-
mocą specjalistyczną i czyni je nieefektywnymi. Dlatego też wszelkie działania wzglę-
dem wychowanków nie tyle powinny być uzgadniane z rodzicami podopiecznych, co 
w porozumieniu z nimi winny być określane przynajmniej główne strategie działań. 
Dziś placówki wychowawcze ograniczają się jedynie do formuły informowania rodzi-
ców/opiekunów o swoich zamierzeniach. Dorosły w tej konwencji nie przyjmuje po-
stawy czynnej oraz na dobra sprawę nie jest zobligowany do niczego więcej niż złoże-
nia podpisu pod Indywidualnym Programem Terapeutycznym/Wielospecjalistyczną 
Oceną Funkcjonowania Wychowanka. Jest to wyraźny błąd, gdyż przyzwyczaja go się 
w ten sposób do bezczynności w kwestiach wychowawczych. Rodzić powinien być w 
procesie formowania programu terapeutycznego strona aktywna. Jego zdanie, propo-
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zycje winny być brane pod uwagę i wykorzystywane przez kadrę pedagogiczna. To 
opiekun wie, czego oczekuje od placówki i jakich efektów jej pracy wymaga. 

3. Przechowalnia na dzieci
W powyższej części wspomniałem o dwóch typach placówek, które mogą sta-

rać się pomóc rodzinie borykającej się z problemami wychowawczymi względem 
dzieci, a są to Specjalne Ośrodki Wychowawcze oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wy-
chowawcze. Z uwagi na charakter tychże instytucji posiadają one naturalne „prze-
chylenie” w kierunku pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
zaburzeniami rozwojowymi. Niemniej rzeczywistość społeczna oraz sadowa coraz 
częściej kieruje do takich ośrodków również dzieci zagrożone niedostosowaniem 
społecznym, a nawet zdemoralizowane. Przyczyn takiego postepowania upatrywać 
należy z jednej strony w braku chęci stygmatyzowania dziecko poprzez skierowanie 
go do placówki o charakterze sensu stricto resocjalizacyjnym, z drugiej natomiast 
dużej dostępności ośrodków o tym charakterze, a przede wszystkim obawy przed 
pogłębieniem demoralizacji w wyniku styczności z dziećmi i młodzieżą która w do-
tychczasowym czasie dopuściła się już większych wykroczeń.

Decyzja rodzica o wyartykułowaniu potrzeby i podjęciu działań w kierunku 
otrzymania wsparcia w procesie wychowawczym swojego dziecka, jest zapew-
ne jedna z najtrudniejszych w życiu dorosłego człowieka. Wymaga nie tyle odwa-
gi wewnętrznej, co przyznania się przed samym sobą i otoczeniem do niemocy w 
powyższej kwestii. Niemniej, choć istnieje cały wachlarz instytucji zajmujących się 
pomocą rodzinie w sprawach związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi i 
młodzieżą, opiekun decyzję o skierowaniu swoich kroków do konkretnej placówki-
powinien podjąć w oparciu o posiadaną wiedzę w kontekście samego podopieczne-
go. To rodzić wie najlepiej jakich czynów dopuściło się jego dziecko, w jakim stopniu 
nie radzi sobie z zasadami i normami społecznymi, a dzięki tym informacją winien 
zawęzić krąg poszukiwań do jednej wielu placówek:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS) – do którego zostają skierowane dzieci 
i młodzież na prośbę rodziców lub mocą postanowienia sądu. Podstawą do umiesz-
czenia dziecka w MOS-ie są lekkie zaburzenia rozwojowe, specyficzne trudności w 
nauce, brak przestrzegania norm i zasad społecznych w funkcjonowaniu szkolnym i 
w środowisku rodzinnym, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależnie-
nie od substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) – są to placówki o różnym profilu 
dla młodzieży niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji na-
uki, wychowania i resocjalizacji. Dzieci trafiają do MOW-u na wniosek sądu rodzin-
nego (często w porozumieniu z rodziną). W ośrodkach tego typu kładzie się większy 
nacisk na kwestie resocjalizacji.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
(SOW/SOSW) – Placówki przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz osób z różnorakimi za-
burzeniami rozwojowymi, Niemniej istnieją podstawy prawne pozwalające na przyj-
mowanie do takich ośrodków osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Powyższa lista placówek, nie uwzględnia ośrodków resocjalizacyjnych w ścisłym 
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tego słowa znaczeniu takich jak: zakłady poprawcze, gdyż do takich placówek tra-
fiają osoby najczęściej w rażący sposób i wielokrotnie łamiące prawo. Wymienione 
ośrodki mają za zadanie „naprawiać” osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie 
w sposób „normalny” i ogólnie uznawany za społecznie akceptowalny funkcjonować 
w warunkach w środowiska rodzinnego i społeczności lokalnej.

Mnogość placówek o podobnym profilu, wynika z ogromnych trudności w przypo-
rządkowaniu osób prezentujących niepożądane zachowania do odpowiedniej instytu-
cji. Granica demoralizacji, jak i jej definicja jest dość labilna, a jej orzeczenie w stosunku 
do małoletniego często zależy od subiektywnej opinii sądu. Należy również pamiętać, 
że w część placówek zajmujących się resocjalizacją dochodzi do oddziaływań zgoła 
odwrotnych od zamierzonych. Młody człowiek często po skierowaniu do ośrodka o 
wzmożonym odziaływaniu resocjalizacyjnym ma styczność z jednostkami prezentu-
jącymi swoja postawa i funkcjonowaniem głębsza demoralizację, niż ta prezentowana 
przez niego samego. Poprzez przebywanie w takim środowisku nie tylko wychowa-
nek nie ma szansy na poprawę, lecz wręcz przeciwnie stan jego „sprawności społecz-
nej” pogarsza się. Dlatego często sądy rodzinne w pierwszej kolejności kierują dzieci 
i młodzież do placówek o odmiennym profilu i specyfice oddziaływań niż resocjaliza-
cyjne. Zdążają się również sytuacje, gdy dziecko potrzebujące już bezpośrednio silnych 
i zdecydowanych działań terapeutycznych, a trafia np. do SOW, gdzie z kolei mamy 
podobna sytuację jak ta opisana w mechanizmie powyżej (z jednoczesnym zastrzeże-
niem, że placówka ta nie ma narzędzi i możliwości pracy nad taką osobą w optymalny 
dla niej sposób). Spowodowane jest to specyficznym kształtem i systemem pracy w 
Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych oraz ich zapleczem. Skierowanie dziecka do 
nieodpowiedniej placówki powoduje, iż de facto staje się ona przechowalnią na dziec-
ko, a wypracowanie jakiejkolwiek zmiany w jego zachowaniu jest niemożliwe.

4. Pułapka pełnej wolności
Bezideowa współczesność żąda od nas bezprecedensowej i pełnej akceptacji dla 

wszystkich i wszystkiego. To swoiste „Róbta co chceta” stało się już nie tylko drogo-
wskazem dla młodych ludzi, ale również rodziców i pedagogów. Brzmi ono w tym 
przypadku: „Dajta im robić co chcą”. Takie zachowanie budzi nie tylko wewnętrzny 
sprzeciw (który poprzez naciski społeczne i ogólna propagandę) trudno wyrazić, 
ale przede wszystkim prowadzi do wszelakich zaburzeń. Młody człowiek mogąc ro-
bić co chce, kiedy chce i z kim chce, nie mając jednocześnie opiekuna który by nim 
pokierował czuje się w istocie zagubiony, a nie wolny. Niestety niczym skrepowa-
na wolność nie jest czymś pozytywnie rozwojowym i należy liczyć się z faktem, że 
dziecko wychowywane w sposób liberalny prędzej, czy później napotka na swojej 
drodze przeszkodę nie do pokonania. Społeczność w której żyjemy pełna jest za-
kazów i nakazów. Pozbawiając nasze dzieci norm i zasad, a także granic tworzymy 
swego rodzaju utopie i powodujemy, iż później w dorosłym życiu nie potrafić będzie 
one poprawnie funkcjonować. 

Dlatego też praktykowanie „wolnościowego” wychowania (zwanego również bez-
stresowym) de facto krzywdzi dzieci. Nasze życie nie jest bezstresowe, co wszyscy 
jesteśmy w stanie zaobserwować i poczuć. Każdy z nas posiada pewien bagaż do-
świadczeń (sukcesów i porażek), które w swoistym skrócie myślowym możemy na-
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zwać „stresami”. To co nas buduje to właśnie sąowe „stresy”. Jedynie ekspozycja na 
nie pozwala dzieciom zbudować prawidłowy/poprawny mechanizm radzenia sobie 
ze samym sobą i otaczającym je światem. Taka ekspozycja na stres nie oznacza od 
razu, że mamy posłać 10-cio letnie dziecko do pracy, lub kazać mu „dokładać się” do 
rachunków. Wszystkie te kwestie powinny być wyważone i dostosowanie nie tylko 
do wieku dziecka, ale przede wszystkich jego możliwości.

5. Granice tolerancji i wolności w wychowaniu.
Wzorzec postępowania względem nastolatka i dziecka naruszającego normy i 

zasady funkcjonowania społecznego powinien być uzależniony w dużej mierze od 
jego wieku oraz dotychczasowego sposobu działania. Jednorazowy wybryk w po-
staci niesfornego zachowania lub braku posłuszeństwa powinien wiązać się z innym 
modelem reakcji, niż permanentne łamanie praw i obowiązków nakreślonych przez 
opiekun. Jedno jest pewne - każda działalność i zachowanie małoletniego, które na-
rusza normy społeczne wiązać powinno się z reakcja ze strony wychowawcy. Spór i 
kluczowa kwestia w tym kontekście dotyczy raczej istoty wychowania jako takiego, 
gdyż jeśli będziemy postrzegać je jako wyposażenie dziecka w instrumenty i umie-
jętności pozwalające mu na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w oparciu o 
posiadaną wiedzę oraz radzenie sobie z ich konsekwencjami, krystalizuje nam się 
tym samym również sposób postepowania wychowawczego względem podopiecz-
nego. Kształtując dziecko w powyższym nurcie nie powinniśmy ograniczać pod-
opiecznego w aktywności (o ile nie narusza ono norm i zasad współżycia społecz-
nego, nie krzywdzi innych, a jego zachowanie nie jest niebezpieczne dla zdrowia 
i życiazarówno swojego, jak i innych). Obdarzenie pewna dozą dobrze rozumianej 
wolności nawet młodzieży i dzieci o trudnym charakterze i prezentujących zacho-
wania niepożądane pozwala im na swoisty komfort psychiczny, wynikający z braku 
ciągłej kontroli i braku prawa głosu. Należy pamiętać, że wychowanek powinien być 
aktywną stroną w procesie nauczania i wychowania, a jego działalność nie powinna 
ograniczać się do faktu odpowiadania przed opiekunem, lecz powinien mieć aktyw-
ny wpływ na: proces kształcenia i wychowania np. poprzez częściowy wybór poru-
szanych tematów, sposobu spędzania czasu wolnego, wybór omawianej literatury, 
formułowania wypowiedzi oraz posiadania własnego zdania. Rola wychowawczy 
wtym aspekcie jest bardzo ważna, gdyż do jego zadań należy odpowiedni dobór 
treści, aktywne słuchanie i kierowanie działalnością podopiecznego. Nie oznacza to 
całkowitego poddania się woli wychowanka, lecz traktowania go w sposób podmio-
towy. Jest to nadzwyczaj ważne z uwagi na fakt, iż „trudne dzieci” trafiając do pla-
cówek o profilu działań zbliżonym do resocjalizacji (lub sensu stricte resocjalizacyj-
nych) po ich opuszczeniu są w sposób pełny zinstytucjonalizowane (model pracy w 
takich ośrodkach przyjmuje często charakter czysto behawioralny). Nie pozostawia 
się tym samym wychowankowi pola do manewru i samodzielności, co uniemożliwia 
mu z kolei samodzielne funkcjonowanie poza murami placówki. 
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6. Od czego zacząć?
Każdy kto kiedykolwiek pracował, a nawet rozmawiał z przedstawicielami mło-

dego pokolenia wie jak trudnym jest znalezienie wspólnego języka i nawiązanie 
kontaktu oraz płaszczyzny porozumienia. Ta niedogodność wynika nie z różnic 
światopoglądowych, czy ogólnego zacofania osób dorosłych. Jest ona następstwem 
normalnego etapu rozwojowego człowieka, który w pewnym okresie swojego życia 
zaczyna szukać innych autorytetów i bardziej skłony jest do prezentowania w swo-
im zachowaniu/sposobie bycia opozycji i buntu przeciw zastanej rzeczywistości. 
Niestety, (albo „stety”) warunkiem porozumienia, a także wypracowania czegokol-
wiek z młodym człowiekiem jest nawiązanie z nim dialogu w którym przyjąć musi-
my nie tyle rolę moralizatora i mówcy, co aktywnego słuchacza. Da nam to nie tylko 
możliwość do dalszej pracy, co pozwoli na swoisty wgląd w myśli i opinie na kwestie 
które go nurtują. Niezwykle ważne w powyższym procesie jest autentyczne otwar-
cie się na podopiecznego, poszanowanie jego opinii oraz poglądów. Pierwsze kroki 
w nawiązaniu kontaktu ułatwić może zorientowanie się czym nasz wychowanek/
dziecko się interesuje. W jego oczach możemy wtedy wyjść poza sztywny archetyp 
„opiekuna - nadzorcy”, a i jest to dobry sposób do nawiązania pierwszych rozmów i 
podtrzymania dialogu w przyszłości.

W czasie swojej pracy wychowawczej często stykam się z zrachowaniami będącymi 
następstwem braku zainteresowania dzieckiem ze strony rodzica/opiekuna. Wszel-
kiego zakresu i rodzaju zachowania „wywrotowe” prezentowane w szczególności 
przez młodzież(które często skutkują z czasem popadnięciem w konflikt z prawem), 
są swego rodzaju chęcią zwrócenia uwagi dorosłego na swoja osobę. Niemniej choć 
z zasady w końcu młodemu człowiekowi się to udaje, ma to troszkę inny charakter 
niż by sobie tego życzył. Rodzic najczęściej przyjmuje wtedy (wspomniana już przeze 
mnie wcześniej) rolę mentora pogłębiając tym samym niechęć i różnice miedzy stro-
nami. Dziecko pragnie prócz wytyczenia określonych granic również (a raczej przede 
wszystkim) wsparcia dorosłego. Nie znaczy to, że mamy bezrefleksyjnie akceptować 
wszelkie zachowania nastolatka. W takich sytuacjach winniśmy powoływać się na 
konsekwencje wynikające z podjętych przez podopiecznego decyzji, ukazywać różne 
sposoby rozwiązania problemu (bez narzucania swojej woli) i sugerowania czegokol-
wiek. Dzięki takiemu podejściu nasz wychowanek ma świadomość współdecydowa-
nia o swoim losie, podejmowania decyzji, a także mierzenia się z ich następstwami. 
Jest to niezwykle przydatne, biorąc pod uwagę, iż późniejsze dorosłe życie składa się 
w dużej mierze właśnie z borykania się z konsekwencjami swoich wyborów i działań.

7. Kierunki działań
Głównym zadaniem wychowawcy i rodzica jest starać się zrozumieć dorastające-

go nastolatka i jego potrzeby. Pozwoli to znaleźć wspólną nić porozumienia i kontak-
tu (o czym pisałem powyżej). Zaakceptować dążenia młodzieży do samodzielności 
i zachęcać ją do poznawania świata to kwestie kluczowe dla rozwoju człowieka i 
o ile w początkowych fazach współpracy wymienione aspekty powinny odbywać 
się przy obecności opiekuna i z jego udziałem, to wraz z czasem możliwe jest, a 
także pożądane rozszerzenie uprawnień i przywilejów w tym również zakresuje-
go swobody. Ważna wskazówka jest również nakreślenie przez opiekuna/rodzica 
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kontraktu z podopiecznym w którym zarówno jedna jak i druga strona deklaruje 
swoje oczekiwania, sposób ich realizacji, płynące z tego profity oraz konsekwencje 
w przypadku złamania zasad. Wdrożenie swoistego systemu punktowego, polegają-
cego na przyznawaniu dziecku umownych punktów za wykonanie poszczególnych 
zadań, przestrzeganie norm i zasad które następnie może wymienić na namacalne 
nagrody również jest pomocne na tym etapie. Traktowanie dziecka jako partnera 
w tych aspektach jest niezwykle istotne, w szczególności jeśli mamy do czynienia z 
adolescentem. Wychowawca/rodzic/opiekun powinien być gotowym do rozmowy, 
wszędzie, w każdych okolicznościach. Umieć słuchać, bo wiele rzeczy nastolatek nie 
komunikuje wprost. Dyscyplina jest kwestią kluczową i potrzebną, ale według usta-
lonych wraz z podopiecznym zasad i przepisów.

8. Brak poprawy
W momencie braku efektów działań wychowawczych lub w przypadku, gdy mamy 

do czynienia z ich skutkiem odwrotnym niż zamierzony należy zastanowić się nad 
przyczyną takiej sytuacji. Jeśli wina leży po stronie opiekunów niezbędna wydaje 
się korekta postepowania, przy jednoczesnym poinformowaniu podopiecznego o 
zmianie modelu oraz uzasadnieniem podjętych kroków. Podobny model stosuje się 
w kontekście winy leżącej po stronie samego wychowanka, z tym iż tutaj kluczową 
rolę odgrywają konsekwencje wynikające z jego działań i zachowania. Ważne jest, 
aby dziecko nie postrzegało tego co je spotyka jako kary. Już samo sformułowanie 
„kara” ma zabarwienie czysto pejoratywne i wiąże się z niechybną niechęcia i opo-
rem dziecka. Nakreślenie nawet najmniej przyjemnych zdarzeń polegających np. na 
ograniczeniu przywilejów w kontekście konsekwencji jego własnych działań jest 
istotnym elementem budowania samodzielności i przekonania młodego człowieka 
o sprawstwie w kontekście własnej osoby. W sytuacjach, gdy nie wszystko nam się 
udaje nie ma sensu wpadać w panikę oraz całkowicie zaprzestawać działań.

Jeśli brak pożądanego efektu miał charakter incydentu polegającego np. na 
nadużyciu alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, lub złamania przepisów 
prawa karnego (co związane jest z interwencją policji), powinniśmy udzielić pomo-
cy dziecku w sposób bezpośredni i szybki, takaby czuło ono, iż nawet w sytuacjach 
gdy powinie mu się noga może na nas liczyć. Odradza się w tym przypadku podej-
mowania rozmowy z dzieckiem „na gorąco” po zajściu zdarzenia. Emocje są bardzo 
złym doradcą, a moralizowanie w przypadku, gdy podopieczny znajduje się na ko-
misariacie policji niewiele da. Na przedyskutowanie zdarzenia z pewnością będzie 
czas, gdy obydwie strony się uspokoją.

Gdy dziecko uspokoi się, należy porozmawiać z nim o tym, co miało zajście.. Nie 
powinniśmy przemawiać wtedy z pozycjistrażnika i wroga, tylko kogoś, kto się o nie 
troszczy. Warto spytać go: „Co ci to dało?”, „Jak się czułeś?”, „Dlaczego tak postąpi-
łeś?”, „Co ci to dało?”, „Co zrobisz w przyszłości?” i w oparciu o odpowiedzi wycho-
wanka skonstruować aktualizację kontraktu/plany działań.

9. Pomocna dłoń
Nie bez znaczenia jest też zaszczepienie podopiecznemu prawidłowego systemu 

wartości. Jest to sztuka o wiele bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać 
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na pierwszy rzut oka, gdyż w dzisiejszym świecie na przeszkodzie stoi nam o wiele 
więcej przeszkód i pokus niż chociażby w 20 a nawet 10 lat temu. Dlatego też warto 
odwołać się nie tylko do czegoś co jest już znane dziecku ale także wpisuje się w 
jego świadomość będąc jednocześnie zakotwiczone w społeczeństwie i akceptowal-
ne. Na pomoc w powyższej kwestii wychodzą nam wszelkiego rodzaju katolickie 
stowarzyszenia i organizacje zrzeszające młodzież i dzieci. Zaangażowanie naszego 
podopiecznego w działalność takiej grupy pozwoli mu nie tylko skanalizować drze-
miącą w nim energie ale przede wszystkim nawiązać nowe kontakty i zapoznać z 
naukami kościoła bazujących na powszechnie uznawanych wartościach. Nie bez 
wpływu i możliwości wykorzystania są też przy parafialne Poradnie Małżeńskie/
Poradnie Prawne. Wykfalifikowane osoby świadczące pomoc małżonkom i osobom 
zgłaszającym się z prośba o wsparcie mogą świadczyć rolę informatora również w 
kwestii pokierowania rodzica do odpowiedniej placówki pomocowej, a także udzie-
lać rad wychowawczych.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł nakreśla przyczyny i uwarunkowania trudności wychowaw-

czych wśród dzieci oraz młodzieży w kontekście społeczno – środowiskowym, a 
także rodzinnym. Tekst jest próbą sformułowania strategii działań nakierowanych 
na zmianę, i zrozumienie młodego człowieka w okresie buntu i zaprzeczenia 
autorytetom. Aktualnie promowaną koncepcje liberalnego wychowania autor 
zastępuje kształcenie do odpowiedzialności i samodzielności, umiejscawiając ją 
wśród głównych zadań podstawowej jednostki społecznej jaką jest rodzina oraz 
instytucji oświatowych. Materiał z założenia powinien być traktowany jako swoisty 
poradnik w postępowaniu z dzieckiem/adolescentem przejawiającym trudności 
wychowawcze. Autor postuluje objęcie terapią i wielospecjalistyczna pomocą nie 
tylko osoby młodociane i małoletnie przejawiające zaburzenia lecz także ich rodziny. 
Praca oparta jest przede wszystkim na doświadczeniu zawodowym w kontekście 
pracy opiekuńczo-wychowawczej względem osób zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym i demoralizacją. 

Słowa kluczowe: wychowanie, dzieci, młodzież, trudności wychowawcze, pomoc 
pedagogiczna, problemy wychowawcze, dysfunkcyjne dzieci, pomoc pedagogiczna.

Summary:
This article outlines the causes and determinants of educational difficulties 

among children and youth in the social, environmental and family context. The text 
is an attempt to formulate a strategy of actions aimed at changing, and understand-
ing of a young man in the period of rebellion and denial of authorities. The currently 
promoted concepts of liberal upbringing replace the education for responsibility and 
independence, placing it among the main tasks of the basic social unit which is the 
family and educational institutions. In principle, the material should be treated as a 
specific guide in dealing with a child / adolescent who exhibits educational difficul-
ties. The author postulates the inclusion of therapy and multidisciplinary assistance 
not only for juveniles and minors exhibiting disorders but also for their families. 
The work is based primarily on professional experience in the context of care and 
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education work towards people at risk of social maladjustment and demoralization.
Keywords: upbringing, children, youth, educational difficulties, pedagogical as-

sistance, educational problems, dysfunctional children, pedagogical assistance.
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Obraz Boga jako pedagoga w historiozofii 
wczesnochrześcijańskiej

Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Obronił doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończył także teologię na Collegium Bobo-
lanum w Warszawie. Interesuje się dziejami myśli politycznej i prawnej, w szczególności okresem późnego antyku. 

 

         dr Marcin Tomasiewicz – UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

Uwagi wprowadzające
Całkiem niedawno, przy okazji pożarów, które strawiły znaczną część Australii 

powodując klęskę żywiołową na ogromną skalę, ze strony niektórych komentato-
rów medialnych dało się słyszeć głosy, iż owe tragiczne wydarzenia są karą zesłaną 
przez Boga za liberalizację australijskiego prawa w obszarach związanych z budo-
waniem rodziny. Liberalizacja ta dotyczyła kwestii budzących w polskim społeczeń-
stwie dość gorące emocje, a mianowicie homoseksualizmu i aborcji. Ledwie słowa o 
karze, czy też odwecie jaki bierze Stwórca na grzesznym australijskim ludzie, opu-
ściły usta rzeczonych komentatorów, a z pozycji lóż szyderców podniosły się głosy 
krytyki gęsto poprzetykane jawną drwiną z zabobonnej mentalności adwersarzy. 

Niniejszy artykuł nie zamierza zajmować stanowiska w tym sporze o niezbyt for-
tunną próbę teologicznej interpretacji owej globalnej, jak donoszą niektórzy specjali-
ści, klęski żywiołowej. Opisana powyżej sytuacja posłużyła jednak za dobrą ilustrację 
faktu, że rozważania o karze Bożej są dalej obecne w naszej kulturze. Tego typu quasi-
-pobożnościowe tłumaczenie bieżących zdarzeń jest zawsze na podorędziu, a przez 
swoją plastyczność posiada potężną moc oddziaływania na wyobraźnię odbiorców. 

Teolog śledzący powyżej nakreśloną wymianę zdań popada w pewne zakłopo-
tanie. Jak bowiem odnieść się do padających twierdzeń o karze i pomście Bożej na 
koalach i kangurach, które z małżeństwami homoseksualnymi mają niewiele wspól-
nego? Jak skomentować krotochwilne wypowiedzi sceptyków? Na usta cisną się róż-
ne określenia. Przychylając się do krytycznych opinii można stwierdzić, że słowa o 
boskiej zemście są nieprzemyślaną, demagogiczną próbą wykorzystania uczuć reli-
gijnych. Jednak w tym wypadku niebezpiecznie zbliżamy się do zamknięcia teolo-
gii w gronie uczonych specjalistów, a przecież nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Z 
drugiej wszakże strony skomplikowane kwestie teologiczne nie mogą być orężem 
na usługach arbitralnych potrzeb osób publicznych, niejako ze względu na swą 
funkcję skazanych na stosowanie różnych socjotechnik. Wreszcie, nie mogą sprawy 
tak poważne, jak treści wiary podlegać zasadzie licentia poetica, która przecież z 
przymrużeniem oka o nich traktuje. Nie można też wykluczyć jakichkolwiek prób 
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teologicznych interpretacji, albowiem to z kolei narzucałoby naturalistyczny obraz 
świata, zupełnie nieprzystający do treści Objawienia chrześcijańskiego. Wydaje się 
zatem, że najwłaściwszym będzie podjecie próby przypomnienia pewnych koncep-
cji z obszaru myśli teologicznej, które zmierzają właśnie do wyjaśnienia wydarzeń 
historycznych. To zaś kieruje nas na tory teologii dziejów. 

W tym miejscu należy podkreślić, że pomimo prima facie dość naiwnego charak-
teru, wyobrażenie o Bożej sprawiedliwości, działającej niejako instant w toku pro-
cesu dziejowego, nie jest wolne od pewnych teologicznych założeń i bogatej tradycji 
historiozoficznej. Niezależnie bowiem od faktu, że zawsze stanowiło ono użyteczne 
narzędzie w warsztacie demagoga, było również przedmiotem refleksji teologicznej. 
U podstaw podobnych twierdzeń leży określony obraz Boga, Jego związku z historią 
i eschatologicznego przeznaczenia człowieka. Prawdziwości powyższego stwierdze-
nia postaram się dowieść w toku kolejnych wywodów. 

1. Teologia dziejów
We wstępie pojawiło się pojęcie teologii dziejów. Od razu przywodzi ono na myśl 

wielce popularną w tradycji zachodniej filozofię dziejów1; rzeczywiście pod wzglę-
dem treściowym refleksje te są do siebie zbliżone i posiadają tak wiele punktów 
wspólnych, że nieraz nie da się ich precyzyjnie oddzielić. Jakkolwiek zaznaczyć wy-
pada, że w literaturze przedmiotu obecny jest pogląd, jakoby teologia dziejów była 
wcześniejsza. Przyjmuje się mianowicie, że początki teologii dziejów sięgają dzieła 
De Civitate Dei Augustyna z Hippony2. Pogląd ten jednak jest pewnym uproszcze-
niem, ponieważ, jak zostanie to wykazane, niektóre jej elementy były obecne już w 
przedaugustyńskiej refleksji patrystycznej (a nawet pogańskiej). 

Czymże jednak jest teologia dziejów? Jako matrycę dla jej zdefiniowania może 
posłużyć nam pojecie filozofii dziejów, zwanej niekiedy historiozofią. Karl Löwith 
postrzega filozofię dziejów jako: systematyczne wyjaśnienie historii powszechnej w 
świetle zasady, dzięki której historyczne zdarzenia i następstwa są ze sobą powiązane 
i odniesione do jakiegoś ostatecznego sensu3.

Definicję tę, dość obszerną, uzupełnia Kuderowicz wskazując na pewne przesłan-
ki teoretyczne, których występowanie jest typowe dla refleksji o charakterze histo-
riozoficznym. Są to:

1. odpowiednia konstrukcja czasu;
2. zróżnicowanie dziejów na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość;
3. periodyzacja dziejów;
4. wyłonienie mechanizmu dziejowego;
5. określenie podmiotu historii4.

1  Różne typologie filozofii dziejów czytelnik odnajdzie w: P. Moskal, Problemy filozofii dziejów, Redakcja Wy-
dawnictw KUL, Lublin 1993, s. 10-12; F. Kamiński, Główne koncepcje filozofii dziejów, „Studia Philosophie 
Christianae” 18/1982, nr 2, s. 89-121.

2  K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, Wyd. Antyk, Kęty 2002, s. 5.
3  Tamże, s. 5. Zbliżoną definicję podaje Stanisław Kamiński. Według niego filozofia dziejów, zwana także historio-

zofią, jest dyscypliną filozoficzną o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako ca-
łości. (O filozofii dziejów u Kamińskiego zob. S. Kamiński, Próba typologii metod filozofowania, „Summarium” 
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 4 (24): 1975, s. 3-10.)

4  Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 15-17.
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Na podstawie niniejszych ustaleń można powiedzieć, że poprzez teologię dziejów 
rozumieć będziemy taką refleksję nad historią, która zmierza do wyjaśnienia proce-
su dziejowego, jego sensu i celu oraz wzajemnych powiązań pomiędzy składającymi 
się nań wydarzeniami, przy uwzględnieniu przesłanek wypływających z przyjęcia 
objawienia chrześcijańskiego. 

W odniesieniu do uwag Kuderowicza, ukazujących nam istotne konstrukcyjne 
momenty modelu historiozoficznego, należy powiedzieć, iż szczególnie istotną jawi 
się przesłanka czwarta, dotycząca mechanizmu dziejowego. Chodzi tutaj o ukaza-
nie jakiejś prawidłowości, determinanty, zasady bądź też prawa rządzącego historią. 
Doskonałym przykładem takiego prawa jest oświeceniowe pojęcie postępu. Idea 
postępu porządkowała dzieje i pozwalała na ukazanie ich wewnętrznej harmonii w 
kluczu stopniowego wzrostu uspołecznienia, rozwoju wrażliwości etycznej, świado-
mości społecznej, której towarzyszyła demokratyzacja systemów politycznych czy 
wreszcie kumulacyjny postęp objawiający się w kolejnych odkryciach naukowych. 
Niemal dogmatyczna wiara w ideę postępu przenika historiozofie takich myślicieli 
jak Condorcet, Comte, Hegel czy Marks. Zauważyć jednak należy, że idea postępu nie 
jest ani jedyną, ani nawet pierwszą opisywaną przez historiozofów zasadą dziejów. 
Posiada ona bowiem silną konkurencję w postaci opatrzności bożej5, nemezis, „tra-
fu” (τύχη ), czy też fortuny6. Nas wszakże interesować będzie próba ukazania jeszcze 
innej zasady dziejów, a mianowicie Bożej pedagogii.

Aby wypełnić to zadanie musimy przenieść naszą uwagę do czasów nam odle-
głych, do zmierzchającego antyku, okresu starości świata, senectus mundi, która 
splotła się w dziejach z rozrostem chrześcijaństwa. Wybór takiej właśnie opoki jest 
podyktowany chęcią ukazania samych fundamentów refleksji nad historia z per-
spektywy chrześcijańskiej. Chciałbym tym samym dotknąć myśli tego czasu, kiedy 
mowa o karze i pomście wymierzanej przez Boga nie była jeszcze wytartym slo-
ganem i wygodną sztuczką w użyciu napuszonych moralizatorów. Jest to okres w 
którym chrześcijańska teologia dziejów jeszcze nie okrzepła, stąd poświęcenie uwa-
gi dobie patrystycznej pozwoli nam na obcowanie z pierwocinami refleksji wokół 
dziejów, ich tajemniczego sensu i celu. 

Zagadnienie pedagogii Bożej postaram się ukazać z perspektywy patrystyki 
aleksandryjskiej. Dla zilustrowania tego stanowiska odwołam się do przytoczenia 
Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa. W tym miejscu wymaga wyjaśnienia po-
minięcie samego Augustyna – w oczach wielu ojca teologii dziejów. Dzieje się to za 
sprawą prostego faktu, że chociaż w jego pracach pojawia się wątek Bożej pedago-
gii, to jednak należy go omawiać w powiązaniu z augustyńską koncepcją łaski, we-
dle której ludzie są z góry skazani na potępienie lub zbawienie na mocy arbitralnej 
woli Boga. Toteż tak jak państwo, w opinii biskupa z Hippony, nie może nawrócić 
żadnego syna zatracenia, zaś funkcja władzy monarszej ogranicza się do tępienia 

5  Godnym polecenia studium dotyczącym opatrzności jest książka Porządek i miłość pióra Tomasza Stępnia (T. 
Stępień, Porządek i miłość, Koncepcja opatrzności Bożej w myśli starożytnej, Wyd: Teologia Polityczna, Warsza-
wa 2019.) 

6 O „nemezis” jako „prawie kompensacji” za pomocą którego Herodot tłumaczy dzieje, „trafie” u Tukidydesa i 
rzymskiej fortunie zob. Ch. N. Cochrane, Chrześcijaństwo i kultura antyczna, PAX, Warszawa 1960, s. 448 i 
następne.
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występnych7, tak też i kary w postaci nieszczęść spadających na ludzkość nie mogą 
wpłynąć na zbawienie obywateli państwa diabelskiego, których serca zatwardził już 
brak łaski. Wreszcie, ze względu na planowany rozmiar niniejszego tekstu pominę 
również zagadnienie opatrzności Bożej, które, chociaż jest pokrewne kwestii peda-
gogii Bożej, mogłoby uwikłać tok wywodu w liczne, niepotrzebne dygresje i niuanse. 

Nie poświęcę uwagi również innym przedstawicielom tradycji zachodniej. 
Wprawdzie możemy odnaleźć elementy koncepcji pedagogii Bożej już u Minucjusza 
Feliksa i Tertuliana, jednak ich refleksja na ten temat nie jest pogłębiona. Ponadto 
Tertuliana lokować należy w gronie millenarystów. Millenaryzm zaś wyrasta z in-
nych fundamentów historiozoficznych niż te, z którymi związana jest Boża pedago-
gia. Trzeba wreszcie powiedzieć, że w piśmiennictwie zachodnim doby Augustyna i 
niewiele późniejszym, a mam tutaj na myśli w szczególności Pawła Orozjusza i Sal-
wiana z Marsylii, koncepcja pedagogii zajmuje istotne miejsce. Jednak zajmując się 
tymi autorami wkraczalibyśmy już w okres przełomu starożytności i średniowiecza. 
Poza tym ich pojmowanie pedagogii jest znacznie słabiej osadzone w jakimś kon-
kretnym systemie metafizycznym. 

2. Fundamenty Bożej pedagogii – Klemens Aleksandryjski i monizm sote-
riologiczny

Zanim przejdziemy do ukazania Boga jako pedagoga, wypada wskazać na pewne 
przesłanki teoretyczne, które legły u podstaw omawianej teorii. Odnajdujemy je już 
u Klemensa Aleksandryjskiego. 

Wychowany w duchu szkoły aleksandryjskiej Klemens nie odrzucał filozofii po-
gańskiej8, lecz starał się w niej dostrzec Bożą mądrość, która w kulturze pogan peł-
niła analogiczną funkcję, co Pięcioksiąg u Żydów9. Stąd też nie stronił on od wyko-
rzystania w swojej myśli ustaleń o proweniencji platońskiej10. Istotnym wkładem 
Klemensa jest wskazanie dwóch przesłanek teoretycznych, na gruncie których moż-
na mówić o boskiej pedagogii. 

Po pierwsze, określenia wymagała kwestia zła. Jaki jest status ontologiczny 
zła? Wydaje się, że stanowisko Klemensa w tej materii nosi posmak apologetyczny 
względem niektórych nurtów gnostyckich uznających dualizm kosmicznych zasad. 
Jak słusznie zauważa Wojciech Szczerba w oczach autora Kobierców zło jawi się jako 
nieobecność dobra11. Tym samym ciężko jest mówić o jakiejś substancji zła. Jest ono 
pewnego rodzaju brakiem, zasadą negatywną, rzec można. 

Przesłankę tę należy rozpatrywać w powiązaniu z drugą, a mianowicie bezgra-
niczną dobrocią Boga. Oddajmy głos Klemensowi: 

Lecz przecież z natury „Bóg bogaty w miłosierdzie” właśnie w swej dobroci troszczy 
się o nas, choć nie jesteśmy Jego cząstkami, ani też Jego dziećmi z natury. Ściśle biorąc, 

7  J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 49.
8  J. Niemirska-Pliszczyńska, Wstęp, [w:] Klemens Aleksandryjski, Kobierce, t.1, PAX, ATK, Warszawa 1994, s. XIV.
9  E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, PAX, Warszawa 1987, s. 34.
10  Należy zauważyć, że koncepcja Boskiej pedagogii nie była całkowicie obca światu pogańskiemu. Jej elementy odnajdu-

jemy w neoplatonizmie i neopitagoreizmie. Dobrym przykładem może być także dzieło Plutarcha: Plutarch z Cheronei, 
O odwlekaniu kary przez bogów, tłum. Z. Abramowiczówna, [w:] Plutarch, Moralia II, BKF, PWN 1988.

11  W. Szczerba, A Bóg będzie wszystkim we wszystkim... Apokatastaza Grzegorza z Nyssy. Tło, źródła, kształt 
koncepcji, WAM, Kraków 2008, s. 65.
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jest to chyba największy dowód dobroci Boga, właśnie dlatego, że choć tak się mamy 
w stosunku do Niego i choć z natury jesteśmy Mu obcy, troszczy się o nas bardzo12.

Próbując zatem wyjaśnić działanie Boga względem człowieka, przy jednoczesnym 
uznaniu ważności powyższych przesłanek, należy uznać wszelkie zdarzenia histo-
ryczne, nawet te tragiczne, jak wojny, plagi, czy też klęski żywiołowe, jako zabiegi 
pedagogiczne mające na celu nawrócenie człowieka. Nie są one zemstą, egzekucją, 
wykonaniem prawa talionu, gdy Bóg bierze odwet na grzesznej ludzkości. Stanowią 
raczej element pouczenia, za pomocą którego troskliwy ojciec lub nauczyciel kierują 
wychowaniem dziecka. Zaś wychowanie to ma na względzie dobro podopiecznego:

Lecz podobnie jak dzieci są karane przez nauczyciela lub ojca, tak my przez 
Opatrzność. Bóg się nie mści – bo zemsta jest odpłatą za zło – lecz karze ku indy-
widualnemu pożytkowi karanych, zarówno ich wspólnemu jak i indywidualnemu.13

 Istotnym elementem tego wychowania jest jego eschatologiczny horyzont. Kle-
mens, mianowicie, wcale nie zamyka koncepcji swojej pedagogii w ramach pożytku 
doczesnego. Nauczyciel i rodzic ziemski starają się kierować procesem dydaktycz-
nym w taki sposób, aby wychowanek nabył odpowiednich sprawności potrzebnych 
mu przede wszystkim do życia w określonej, historycznej grupie społecznej. Inaczej 
działa Bóg, bo i inna jest Jego perspektywa. Kary (i nagrody) Boga w ostatecznym 
rozrachunku mają cel eschatologiczny. Nie chodzi Mu wcale o jakieś dobro doczesne, 
lecz wiekuiste – zbawienie. Klemens tak oto pisze:

Kary bowiem, jakie Bóg zsyła, mając charakter zbawczy i wychowawczy, prowadzą 
dusze do nawrócenia i mają na celu raczej skruchę grzesznika niż jego śmierć14. 

Jak się wydaje, takie pojęcie interwencji Boga w historię, jako zdarzeń mających 
na względzie w pierwszej kolejności wymiar pedagogiczny, jest uwarunkowane 
odpowiednim podejściem do spraw ostatecznych. Biorąc zaś za punkt odniesienia 
eschatologię, należy lokować Klemensa Aleksandryjskiego wśród teologów zdra-
dzających skłonność ku koncepcji monizmu soteriologicznego. 

 W tym punkcie naszych rozważań dochodzimy do ważnego rozróżnienia, które 
jest istotne dla odpowiedniego pojmowania koncepcji pedagogii rozwijanej przez 
szkołę aleksandryjską. W dziejach teologii chrześcijańskiej, mianowicie, dają się 
zaobserwować dwa stanowiska na kwestie eschatologiczne. Są nimi monizm i du-
alizm soteriologiczny. Punktem odniesienia dla tego podziału jest wieczność stanów 
eschatologicznych. Tak tedy, wedle drugiego z wymienionych, wieczny jest stan za-
równo zbawienia, jak i potępienia. Dwie są możliwości ostatecznego przeznaczenia 
człowieka, i obie mają wymiar kategoryczny. Z kolei monizm soteriologiczny uznaje 
tylko stan zbawienia za wieczny. Wedle tej tradycji piekło w żadnej mierze nie może 
cieszyć się przymiotem wieczności, który w swoim absolutnym wymiarze przysłu-
guje jedynie Bogu. Znaczenie kar piekielnych zatem wyczerpuje się w funkcji po-
prawczej, pedagogicznej właśnie. Źródła obydwu koncepcji są obecne już w Piśmie 
Świętym, gdzie wzmiankom o katuszach potępieńców możemy przeciwstawić prze-
pełnione nadzieją deklaracje o uniwersalnej woli zbawczej. 

Odnajdujemy je w teologii janowej: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

12  Klemens Aleksandryjski, Kobierce II, 74, 4-75, 1, t. 1, s. 179.
13  Klemens Aleksandryjski, Kobierce VII, 102, 5, t. 2, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, PAX, ATK, Warszawa 1994, s. 302.
14  Tamże VI, 46, 3, s. 138.
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swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17), oraz w Drugim Liście 
Piotra: Nie chce bowiem [Bóg] niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 
nawrócenia (2 P 3,9). 

Jednak najpełniejszej wyraz przeświadczeniu o uniwersalnej woli zbawczej daje 
święty Paweł. Potwierdzają to liczne fragmenty jego spuścizny epistularnej. W Li-
ście do Filipian (2, 9-10) czytamy: Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i 
darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich, i i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Z kolei w Pierwszym Liście do Tymote-
usza jest mowa o tym, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy (1Tm 2,4), a także nieco dalej Paweł pisze, iż: złożyliśmy nadzie-
ję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących (1Tm 
4,10). Ten motyw teologii pawłowej znajduje rozwiniecie również w Drugim Liście 
do Koryntian (5, 14-15), gdzie czytamy: Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, 
pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Właśnie 
za wszystkich umarł <Chrystus> po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla 
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Z kolei w Liście do Kolosan (Kol 1, 19-
20) Apostoł powiada: Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała pełnia, i 
aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, 
co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

Godnym podkreślenia wątkiem, ściśle związanym z uniwersalizmem zbawienia i 
Bożą pedagogią, jest pogląd, iż proces dziejowy wiedzie do eschatologicznego finału, 
kiedy to całość stworzenia zjednoczy się w Chrystusie. Jego podstawy biblijne odnaj-
dujemy w wypowiedzi Pawła, iż Bóg objawił tajemnicę swej woli dla dokonania pełni 
czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to co w niebio-
sach, i to, co na ziemi (Ef 1,10). Ten zaś element soteriologiczny będzie dominującym 
akcentem w eschatologii Orygenesa. 

3. Exitus-reditus w koncepcji Orygenesa 
Dla lepszego przedstawienia teologii zdradzającego rozmiłowanie w sztuce spe-

kulacji Orygenesa należy wyjść od przytoczenia zarysu jego metafizyki. Wedle roz-
ważań zawartych na kartach dzieła O zasadach poza wszelkim stworzeniem Bóg zra-
dza Syna. Rodzenie to jednak nie może być pojmowane przez pryzmat prostej analo-
gii do ziemskiego płodzenia. Uwzględniając niezmienność i doskonałość Ojca należy 
raczej stwierdzić, że rodzi On Syna odwiecznie15. Syn z kolei jest Mądrością Boga i 
nosi w sobie „początek dróg Bożych”. W tym miejscu pojawia się wątek stworzenia. 
Jak twierdzi Orygenes, Mądrość owa została stworzona wraz z uprzednio ukształ-
towanymi w niej zasadami całego stworzenia16. W tej duchowej postaci stworzenie 
ukazało się po raz pierwszy. Można powiedzieć, że sposób jego bytowania zbliżony 
był do sposobu istnienia platońskich idei. Zaś byty owe w radującej miłości kontem-
plowały majestat Boga. 

Jednak na skutek złego użycia woli, owe czyste umysły poczęły oddalać się od 

15  Orygenes, O zasadach I, 2, 2, tłum. S. Kalinkowski, WAM, Kraków 1996, s. 68.
16  Tamże I, 2, 3, s. 68.
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swojego Stwórcy i odpadać od Jego miłości17. Aby lepiej wyrazić ten proces, Oryge-
nes sięga po analogię do stygnięcia. Poprzez stopniowe studzenie pierwotnej miło-
ści byty stawały się coraz cięższe i oddalały się od Boga18. Znawca Orygenesa, Hen-
ryk Pietras podkreśla, że taka właśnie była geneza stworzenia świata materialnego. 
Bóg mianowicie, aby zapobiec sytuacji, w której byty będą oddalały się bez końca, 
umyślił sobie stworzyć świat form widzialnych i utkanych z materii, jako ostateczną 
granicę, poza którą dusze odejść już nie mogą19. Stopień oddalenia jednak nie jest 
dla wszystkich istot jednaki, lecz warunkuje go wielkość winy, jaka na nich zaciążyła. 
Tak też, poprzez wyznaczenie ostatecznej granicy dla „spadania”, otrzymaliśmy ob-
raz świata złożonego z przeróżnych bytów niebiańskich, powietrznych, ziemskich i 
podziemnych20. Oddajmy głos mistrzowi z Aleksandrii:

Tymczasem jednak zarówno w światach widzialnych i przemijających, jak i w nie-
widzialnych i wiecznych wszystkie te istoty są rozmieszczone wedle stanu, wartości, 
stopnia i godności zasług: dzieje się tak, że jedne z nich w pierwszych wiekach, inne 
w następnych, a niektóre nawet w czasach ostatecznych znosząc wielkie, ciężkie oraz 
długotrwałe i, że się tak wyrażę, przez wiele wieków trwające kary, są odnawiane za 
pomocą surowych skarceń i przywracane do dawnego stanu najpierw przez aniel-
ską naukę, a potem przez potęgi wyższych stopni, a dźwigając się dzięki temu coraz 
wyżej docierają aż do tego, co jest niewidzialne i wieczne, oczywiście wypełniwszy 
uprzednio wszystkie obowiązki niebieskich mocy na określonym poziomie nauki21.

W ten sposób Orygenes dochodzi do swojej koncepcji apokatastazy, czyli nadziei 
na możliwość zbawienia całego stworzenia22. Opiera się ona na schemacie soterio-
logicznym exitus-reditus wedle, którego całość historii zbawienia daje się zamknąć 
w procesie wyjścia i powrotu bytów do Boga. Historia zatem rusza swój bieg wraz z 
odejściem bytów od Boga i trwać będzie, aż do owego szczęsnego momentu, gdy we-
dle słów Apostoła Bóg będzie wszystkim we wszystkich (1Kor 15.28). Tak tedy dzieje 
stanowią stopniowy powrót bytów ku utraconej jedności. Pomocą zaś, która ma tę 
drogę jest pedagogiczne działanie Boga w dziejach. 

W piśmie Przeciw Celsusowi Orygenes podaje pewne informacje pozwalające na 
wzbogacenie naszych rozważań. Otóż dowodów na to, że Bóg w sposób tajemny kie-
ruje procesem dziejowym zmierzając do zjednoczenia wszystkich bytów w Sobie, 
dostarcza także historia polityczna. 

W polemice z chrześcijaństwem filozof Celsus podnosi zarzut, jakoby chrześcija-
nie nie uznawali pluralizmu religijnego imperium i w ten sposób godzili w zasady na 
których wspiera się państwo rzymskie. Orygenes przytacza nam argument Celsusa 
w następującej formie: 

Zapytam najpierw [...], dlaczego nie należy czcić demonów. Czy nie wszystko jest 
kierowane zgodnie z wolą Bożą? Czy nie od Boga pochodzi wszelka Opatrzność? Jeśli 

17  Tamże II, 9,2.
18  Tamże II, 8, 3-4, s. 189-192.
19  H. Pietras, Eschatologia pierwszych czterech wieków Kościoła, WAM, Kraków 2007, s. 84.
20  Orygenes, O zasadach II, 9,6.
21  Tamże I, 6, 3, s. 110-111.
22  Również i dzisiaj temat ten jest obecny wśród teologów. Zob. Puste piekło. Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza 

nadziei zbawienia dla wszystkich, red. J. Majewski, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2000.
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wszystko na świecie jest dziełem Boga, aniołów, innych duchów albo herosów, to 
czyż wszystko nie zawiera w sobie prawa pochodzącego od najwyższego Boga? Czyż 
na zwierzchników określonych spraw nie zostały powołane istoty, które otrzymały 
od Boga władzę dlatego, że zostały uznane za godne jej otrzymania? Czyż więc ten, 
kto czci Boga, nie powinien również słusznie czcić istot, które otrzymały od Niego 
władzę? Nie może przecież – powiada – jeden człowiek służyć wielu panom23.

 Nie trudno zgadnąć, że za sprzeciwem Celsusa względem chrześcijańskiego mo-
noteizmu stoi pewna wizja imperium, jako państwa wielonarodowego. Ów plura-
lizm urządzeń administracyjnych i prawnych, był doskonale znany prawu rzymskie-
mu, a w oczach zatwardziałego konserwatywnego Celsusa stanowił element wręcz 
konstytutywny dla imperium. W tym kontekście roszczenie chrześcijańskiego Boga 
do wyłączności Jego kultu jawi się niemalże jako zamach stanu24. 

Odpowiadając na tak postawione zarzuty Orygenes sięga po cytat z proroka Sofo-
niasza, gdzie mowa o zjednoczeniu wszystkich ludów w czasach ostatecznych:

My (chrześcijanie – M.T.) zaś twierdzimy, że Słowo zapanuje nad całą rozumną 
naturą i przekształci każdą duszę wedle swej własnej doskonałości, gdy każdy swo-
bodnie wybierze to, co chce, i osiągnie to, co wybrał. [...] Proroctwa mówią wiele 
i niejasno o zupełnym pokonaniu grzechów i o naprawie każdej duszy; w obecnej 
chwili wystarczy przytoczyć następujące słowa Sofoniasza: „Bądź gotów, wstawaj 
rano, wszelka ich latorośl została zgubiona. Przeto czekajcie na Mnie, mówi Pan, w 
dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody i zebrać 
królestwa, aby wylać na nie Moje oburzenie, cały żar Mego gniewu, bo ogień Mej 
żarliwości pochłonie całą ziemię. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, 
aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Zza rzek Etiopii przy-
niosą mi dar. W dniu tym nie będziesz się wstydzić z powodu wszystkich twoich 
uczynków, przez które dopuściłeś się grzechu względem mnie; usunę bowiem wtedy 
z pośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać 
na świętej górze mojej. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a będą mieć 
nadzieję w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić 
kłamstwa, i zwodniczy język nie znajdzie się w ich ustach, gdy paść się będą i odpo-
czywać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył”25.

Optymistyczna wiara w możliwość przełamania pluralizmu religijnego i triumf 
prawdziwej wiary jest uwarunkowana uznaniem Słowa, jako elementu działającego 
w sposób ukryty w dziejach i odmieniającego każdą naturę zwracając ją ku prawdzi-
wemu Bogu. Obserwujemy zatem jednoczący ruch w historii. O ile wyjście bytów z 
Boga powodowało rozbicie stworzenia i powstanie pluralizmu istnień, tak też po-
wrót ma charakter nie tyle unifikacyjny, co właśnie jednoczący. 

Lecz, w jaki sposób działa to Słowo? – ktoś mógłby zapytać. Czy jest to rodzaj 
prywatnej iluminacji? Czy może realizuje ono zamysł o szerszym, dziejowym i poli-
tycznym wręcz wymiarze. Sięgnijmy po kolejny cytat:

Bóg bowiem przygotowując narody do przyjęcia Jego nauki oddał je pod władzę 

23  Orygenes, Przeciw Celsusowi VII, 68, tłum. S. Kalinkowski, ATK, Warszawa 1986, s. 380. Zob. też: Tamże  VIII, 
35, s. 402; I, 24, s. 51; V, 25, s. 261-262.

24  E. Peterson, Monoteizm jako problem polityczny, „Respublica nowa”, nr 20/2012, s. 50.
25  Orygenes, Przeciw Celsusowi VIII, 72 s. 423-424.
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jednego cesarza rzymskiego, aby istnienie wielu królestw i brak wzajemnych kon-
taktów miedzy narodami nie stanowiły dla apostołów zbyt wielkiej trudności w wy-
pełnianiu polecenia Jezusa [...].

Istnienie wielu królestw stanowiłoby przeszkodę w rozszerzaniu się nauki Jezusa 
na całą ziemię nie tylko z tych powodów, które podaliśmy lecz również z powodu ko-
nieczności prowadzenia wojen i toczenia walki dla obrony ojczyzny działo się tak, za-
nim August objął władzę, jak i wcześniej, gdy na przykład musiała wybuchnąć wojna 
mieszkańców Peloponezu z Ateńczykami oraz zmagania wojenne innych narodów26.

Orygenes sięga tutaj po stary argument, obecny również w piśmiennictwie zachod-
nim, wedle którego panowanie Augusta było otoczone specjalną boską troską, ponie-
waż w tym też czasie na świat miał przyjść Chrystus. W tym cytacie warto jednak 
zwrócić również uwagę na rozwój samej pedagogii. Jej kluczowym elementem nie są 
już tylko kary; w ramach pedagogii Bożej mamy do czynienia także z permanentną 
troską o bieg dziejowy. Pokój Rzymski uradował zapewne wszystkich (albo przynaj-
mniej większość) mieszkańców imperium, jednak zapanował on właśnie poprzez 
zrządzenie opatrznościowe, które jest jednocześnie elementem boskiej pedagogii. 
Bóg, mianowicie, jako pedagog nie tylko karze podopiecznego, lecz również roztacza 
wokół niego warunki odpowiednie dla przyjęcia nauki, jaką zamierza mu przekazać.

Należy także zauważyć, że w odróżnieniu od swojego adwersarza Orygenes dys-
ponował większą ilością naocznych dowodów wypełniania się przepowiedni o jed-
noczeniu ludzkości. Szacuje się, że Celsus pisał swoje dzieło polemiczne Prawdziwe 
słowo w okolicach roku 17827. Jeśli zaś wierzyć ustaleniom patrologów, na odpo-
wiedź ze strony Orygenesa przyszło mu czekać całe dziesięciolecia, bowiem Prze-
ciw Celsusowi ujrzało światło dzienne dopiero w połowie wieku III28. Pomiędzy tymi 
datami miało miejsce bardzo doniosłe wydarzenie w dziejach Rzymu. Cesarz Kara-
kalla wydał edykt, znany też jako Constitutio Antoniniana, w którym nadawał oby-
watelstwo rzymskie niemal wszystkim wolnym mieszkańcom państwa. Tym samym 
został zniesiony wcześniejszy pluralizm w ramach rzymskiego status civitatis, który 
pod względem praw obywatelskich dzielił ludzi na obywateli, latynów juniańskich 
i peregrynów29. Wszystkie znaki na niebie i ziemi zdawały się zatem potwierdzać 
głoszoną przez Orygenesa filozofię o ukrytym działaniu w historii troskliwego na-
uczyciela – Słowa. Niemal równo wiek po wydaniu Constitutio Antoniniana Konstan-
tyn Wielki w edykcie mediolańskim zapewnia swobodę wyznania chrześcijanom, 
zaś w ciągu kolejnego stulecia chrześcijaństwo stało się oficjalną doktryną religijną 
imperium. Warto dodać, że twórcą teologii politycznej Imperium Christianorum był 
Euzebiusz z Cezarei, który pozostawał pod silnym wpływem Orygenesa.

Zakończenie
Reasumując powyższe rozważania, należy powiedzieć, iż pedagogia Boża w uję-

ciu szkoły aleksandryjskiej reprezentującej jeden z istotnych nurtów w dziejach 
refleksji wczesnochrześcijańskiej, jest moderowaną przez Boga całością zdarzeń 
historycznych, zarówno tych, na które człowiek ma wpływ, jak i niezależnych od 

26  Tamże II, 30 s. 109-110.
27  S. Kalinkowski, Wstęp, [w:] Orygenes, Przeciw Celsusowi, s. 17.
28  Tamże, s. 30.
29  O edykcie Karakalli: Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1986, s. 40.
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ludzkiej woli, zmierzających do kierowana procesem dziejowym ku ostatecznemu 
zjednoczeniu wszystkich istot ze Stwórcą.

Analizując przedstawiony materiał, w tej liczbie podstawy biblijne, myśl Kle-
mensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, możemy stwierdzić, że omawiana koncepcja 
wspiera się na pewnych założeniach natury metafizycznej. Po pierwsze postrzega 
ona zło jako brak dobra, czyli coś, co jest pozbawione własnej substancji. Po drugie, 
głosi nieskończoną dobroć Boga, który pragnie zbawienia wszystkich swoich stwo-
rzeń. Z dwóch tych przesłanek wynika wniosek, iż „kary” Boże, nie mają charakteru 
pomsty lub egzekucji na grzesznej ludzkości, lecz należy je interpretować w kluczu 
tejże właśnie dobroci Bożej, której najwyższą troską jest zbawienie. Po trzecie, istot-
nym elementem pedagogii jest pojęcie historii jako ruchu wyjścia i powrotu bytów 
do jedności w Bogu. Historiozoficzny swój wyraz znajduje ona również na polu po-
litycznym. Stoi za nią określona wizja dziejów, jako ciągu zdarzeń zmierzających do 
triumfalnego pochodu chrześcijaństwa, aż do ostatecznego poznania Bożej prawdy 
przez wszystkie ludy; co jest także związane z odrzuceniem poliarchii na rzecz uni-
wersalistycznego imperium. 

Jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski my, ludzie żyjący ponad siedemnaście 
wieków po Orygenesie, otoczeni całkiem innymi okolicznościami politycznymi i 
światopoglądowymi? 

Pierwszym i najogólniejszym wnioskiem jest zalecenie, aby argument opierający 
się na karach Bożych stosować z wielką ostrożnością. Inne są bowiem nasze realia 
od tych, w których rzeczony argument został teologicznie opracowany; inna jest 
wrażliwość jego obecnych odbiorów, inaczej też patrzą oni na świat. Stąd chrześcija-
nin głoszący twierdzenia, iż katastrofy ekologiczne są karą Bożą, powinien czynić to 
z najwyższą roztropnością i odpowiedzialnością. 

Po drugie, mówienie o karach Bożych w dziejach musi być poprzedzone odpo-
wiednim namysłem. Jak zostało to wykazane, koncepcja Bożej pedagogii nie jest, 
że się tak wyrażę, swobodną ekspresją skorych do moralizatorstwa kaznodziejów, 
lecz posiada solidne uwarunkowania natury teologicznej. Sięgający po ten argument 
mówca powinien być ich świadom, ponieważ bądź co bądź, milcząco się z nimi godzi. 

Po trzecie, mając na względzie mądrość i dobroć Boga, należy rozważyć, jaką lek-
cję chcę On nam przekazać poprzez dopuszczenie określonej katastrofy. Odwołując 
się do przykładu ze wstępu, można by zapytać, czy rzeczywiście pożary lasów mają 
nas skłonić do refleksji nad homoseksualizmem, czy może powinny stanowić inspi-
rację do rachunku sumienia wokół kwestii związanych z beztroskim, technokratycz-
nym i nierzadko wręcz okrutnym naszym postępowaniem względem przyrody.

Po czwarte, mówiąc o karach Bożych w dziejach, należy mieć zawsze na wzglę-
dzie to, iż mają one charakter pedagogiczny. Nie można zatem myśleć o nich jako o 
wybuchu Bożego gniewu, za którym stoi prymitywna intencja pastwienia się nad 
stworzeniem. Bóg nikogo nie karze dla samej kary, po to żeby wypełnić prawo talio-
nu. Interpretując boskie wyroki trzeba patrzeć bardziej dalekosiężnie, uwzględniać 
wymiar resocjalizacyjny i zbawczą wolę. Szczególnie przy okazji publicznych wypo-
wiedzi należy podkreślać ten wymiar boskiego działania w dziejach. 

Po piąte, tak jak od strony metafizycznej koncepcja boskiej pedagogii nie jest 
wolna od pewnych uwarunkowań, tak też posiada ona swoje implikacje w sferze 
politycznej. W myśli teologów antycznych znajdowała ona swój wyraz polityczny w 
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wizji uniwersalistycznego imperium. Zatem odwołujący się do kar Bożych mówca, 
powinien wcześniej się zastanowić, czy aby na pewno nie stoi to w sprzeczności z in-
nymi jego poglądami na sferę polityczną. Bo pod tym względem koncepcja pedagogii 
Bożej też nie jest neutralna. 

Wreszcie po szóste, szczególnie istotne dla pobożnego chrześcijanina, trzeba 
wiedzieć, że wypowiadając się na temat kar spadających na grzeszną ludzkość, w 
umysłach słuchaczy kreuje się pewien obraz Boga. Czy rzeczywiście jest to ten sam 
Bóg, którego opisywali Klemens i Orygenes? Bo Bóg w ich pojęciu jest dobrym oj-
cem, pedagogiem i nauczycielem; troskliwie zabiegającym o ostateczną szczęśliwość 
swoich dzieci.

Streszczenie:
Autor wychodzi od pytania o dopuszczalność interpretacji doświadczanych w 

dziejach katastrof jako kar zsyłanych przez Boga. Znajduje ono rozwinięcie w kon-
cepcji Bożej pedagogii, która z kolei jest elementem filozofii, czy też teologii dziejów. 
W toku wywodu zaprezentowane zostały początki myślenia o Bogu jako dobrym 
pedagogu, który poprzez, nierzadko bardzo tragiczne doświadczenia historyczne 
prowadzi ludzkość poprzez dzieje ku ostatecznemu zbawieniu. Autor czyni to na 
podstawie teologii Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, przy uwzględnieniu 
źródeł biblijnych. Ukazane zostają podstawy metafizyczne i implikacje historiozo-
ficzne koncepcji pedagogii Bożej oraz określony obraz Bóstwa, jako dobrego ojca 
i nauczyciela. W zakończeniu zostają przedstawione wnioski oraz sformułowane 
zalecenia dla tych, którzy chcieliby poszukiwać teologicznego wyjaśnienia zdarzeń 
historycznych przy uwzględnieniu koncepcji Bożej pedagogii. 

Słowa klucze: pedagogia Boża, patrystyka, filozofia dziejów, Klemens Aleksan-
dryjski, Orygenes

Summary:
The image of God as a pedagogue in early Christian historiosophy
The author begins by asking about the admissibility of interpreting the cata-

strophes experienced in the history as a form of God’s punishment. This question 
is developed in the concept of God’s pedagogy, which in turn is part of the philo-
sophy or theology of history. In the course of the argument, there were presented 
the beginnings of thinking about God as a good pedagogue, who through often very 
tragic historical experiences leads humanity through history towards ultimate sa-
lvation. The author does this on the basis of the theology of Clement of Alexandria 
and Origen, also taking into account biblical sources. The metaphysical foundations 
and historiosophical implications of the concept of God’s pedagogy are shown, along 
with a specific image of the Deity as a good father and teacher. Finally, conclusions 
are presented, as well as recommendations for who would like to seek theological 
explanation of historical events, taking the concept of God’s pedagogy into account.

Keyword: divine pedagogy, patristics, philosophy of history, Alexandr Clement,
Origen
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Pedagogiczna praca z dzieci ze spektrum 
autystycznym – z doświadczeń praktyka

Radna powiatu krośnieńskiego na kadencję 2018-2023

 

 mgr Józefa Winnicka-Sawczuk - Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Wstęp 
Autyzm to swoistego rodzaju niepełnosprawność, która stanowi poważny pro-

blem osób dotkniętych tą ułomnością oraz ich rodzin. W ogóle niepełnosprawność 
we współczesnym świecie stanowi poważne wyzwanie dla państw i społeczności, 
szczególnie rodziny1. Jej konsekwencje są poważne. Warto wspomnieć tu, że poję-
cie niepełnosprawności jest różnie definiowane2. Pojęcie „spektrum zaburzeń au-
tystycznych” lub „spektrum autyzmu” (od ang. autism spectrum dis order, ASD) 
najczęściej rozumiane jest jako zaburzenia osobowe (autystyczne) powodujących 
trudności rozwojowe. Osoby ze spektrum autyzmu mają poważne problemy z in-
terakcjami społecznymi i dlatego ich funkcjonowanie z innymi jest utrudnione3. W 
Polsce każde dziecko, również z autyzmem, ma prawo do rozwoju, nauki, wychowa-
nia, opiek. Gwarantuje mu to Konstytucja RP oraz Konwencja o Prawach Dziecka i 
Ustawa o systemie oświaty4. Autyzm dziecięcy należy do grupy tzw. całościowych 
zaburzeń neurorozwojowych, które charakteryzują się brakiem odpowiednich dla 
wieku umiejętności5.

Kiedy siedemnaście lat temu rozpoczęłam pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu, 
nie przypuszczałam wówczas, że wejdę – a raczej będę próbowała wejść – w cie-
kawy świat niezwykłych doświadczeń. Być może dlatego, że fenomen autyzmu jest 
nadal nie w pełni odkryty ijest owiany tajemniczością nawet dla największych auto-
rytetów tej dziedziny nauki. A być może dlatego, że patrząc na twarz „mojego” dziec-
ka ze spektrum autyzmu zastanawiam się często co ono w tym momencie myśli, co 
chciałoby mi przekazać, czym podzielić się ze mną, jak się czuje, o czym myśli, czy 
podoba się mój strój czy zapach perfum. Jako praktyk, który kilkanaście lat pomaga 
takim dzieciom w rozwoju, zawsze dążę do tego, aby rozumieć i odczytać odczucia i 
potrzeby dzieci z autyzmem, które nie komunikują się werbalnie. 

W pedagogicznej pracy z dziećmi autystycznymi ważna jest profesjonalna wiedza 
i doświadczenie. Pomimo stałego postępu w tej dziedzinie stan wiedzy o autyzmie 

1  L. Frąckiewicz, Niepełnosprawność w środowisku społecznym, Katowice 1991, s. 65.
2  R. Kościelak, Integracja osób niepełnosprawnych umysłowo, Gdańsk 1995, s. 11.
3  J. Kirenko, Oblicza Niepełnosprawności, Wyd. Akademickie WSSP, Lublin 2006.
4  Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. 1991r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami.
5  G. Jagielska, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i 

opiekunów, Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
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nadal pozostaje niezadawalający6. Zagadnienia autyzmu wciąż stanowią wątpliwość 
nie tylko dla medycyny ale również dla różnych dziedzin nauki. Prowadzone badania 
starają sie wyjasnić przyczyny, skutki i następstwa autyzmy

1. Rozumienie pojęcia autyzm
Termin „autyzm” został wprowadzony do literatury przez Leo Kannera w 1943 r. 

Kanner jest uznawany za twórcę psychiatrii dziecięcej. Opisał grupę 11 dzieci, u któ-
rych zaobserwował specyficzny wzorzec zachowania, a występujące u nich zaburze-
nie nazwał autyzmem wczesnodziecięcym. Nawiązał do greckiego słowa autos ozna-
czającego „sam”, bowiem wspólną i nietypową cechą zachowania tych dzieci było izo-
lowanie się, preferowanie samotności i brak dążenia do kontaktów z innymi ludźmi. 
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił duży postęp w wiedzy na temat autyzmu7.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym. Znajduje wyraz we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania dziecka dotkniętego tą niepełnosprawnością. Naj-
bardziej charakterystyczną cechą są trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi 
oraz zakłócenia funkcjonowania umysłowego, a także motorycznego i nieumiejęt-
nością posługiwania się mową. Spektrum zaburzeń autystycznych lub spektrum au-
tyzmu (także spektrum autystyczne, od autism spectrum dis order; ASD) to zaburze-
nia rozwojowe o różnych mechanizmach, wyrażające się w poważnych problemach 
z komunikacją i interakcjami społecznymi. U podłoża tych zaburzeń leżą defekty 
neurologiczne; najczęściej wymieniane są czynniki genetyczne. W klasyfikacji Dia-
gnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) do zaburzeń w rozwoju 
zaliczany jest autyzm i niepełnosprawność intelektualna8. W literaturze dotyczącej 
autyzmu spotykamy wiele definicji tego zaburzenia. Najbardziej rozpowszechnione 
są definicje o charakterze symptomatologicznym, przedstawiające listę charaktery-
stycznych dla danego zjawiska objawów9. 

Należy zauważyć, że pomimo niewątpliwego postępy wiedzy o tej niepełnospraw-
ności, nadal funkcjonuje wiele stereotypów dotyczących autyzmu10. Niektóre z nich, 
mimo naukowego ich obalenia, wpływają na stosunek społeczeństwa tak do osób z 
autyzmem, jak i do ich rodzin. Dzięki ewaluowaniu poglądów na temat choroby, jej 
etiologii, przebiegu i możliwości rozwojowych dzieci dotkniętych tą niepełnospraw-
nością, współcześnie ukształtowała się koncepcja profesjonalnego, naukowego uję-
cia autyzmu. Wiadomo, że spektrum autystyczne obejmuje triadę zachowań, takich 
jak: naprzemienne interakcje społeczne; werbalne i pozawerbalne komunikowanie 
się oraz występowanie sztywnych, powtarzanych wzorców zachowań, ujawniają-
cych się np. w zabawie11. 

Niektórzy badacze konstatują, że liczba przypadków zaburzeń ze spektrum 
autyzmu (ASD) rośnie. Uważają, że wielopłaszczyznowy zakres widocznych 
symptomów autyzmu można wręcz uniknąć lub zniwelować. Robert Melillo twierdzi: 
„…piszę o tym, co możemy zrobić, by powstrzymać autyzm – uważany powszechnie 

6  J. Skibska, Słowo wstępne, [w:] Konteksty pedagogiczne spektrum autyzmu, nr 1, Wyd. LIBRON, Bielsko-Biała 2013, s.14.
7  E. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2016, s. 10.
8  J. Błeszyński, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju, Wyd. Harmonia, Toruń 2011, s.55.
9  J. Błeszyński, Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uczelniane WSP, Słupsk 1998.
10  E. Pisula, Rodzice dzieci z autyzmem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
11  L. Wing, J. Gould, Severe impairment of social interaction and associated abnormalities in children:
 epidemiology and classification. J. Autism Dev. Disord. 9, 1979, s. 11–29.
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za chorobę genetyczną , a więc taką, której nie da się zapobiegać ani leczyć. Istnieją 
dowody wskazujące na to, że autyzm, a zwłaszcza najpowszechniejszy typ zwany 
jako autyzm podstawowy, w przeważającym stopniu wynika z wpływu środowiska, 
w którym żyjemy, a więc jest związany ze współczesnym stylem życia. Dlatego w 
kwestii zapobiegania autyzmowi mamy szerokie pole do popisu, a działania należy 
rozpocząć jeszcze zanim dziecko zostanie poczęte. Jeśli istnieją predyspozycje gene-
tyczne do autyzmu – a badania wskazują, że z pewnością tak jest – prawdopodobnie 
da się przewidzieć, których rodziców dotyczy ryzyko wystąpienia autyzmu u dziec-
ka. Podobnie możliwe są działania, które to ryzyko obniżą”12. Ogólnie stwierdza się, 
że podłożem każdego rodzaju autyzmu są odmienności neurologiczne w zakresie 
morfologii i działania mózgu. Rozwój mózgu nowo narodzonego dziecka ze spek-
trum autyzmu przebiega inaczej niż w przypadku dzieci neurotypowych13. Wpraw-
dzie rośnie liczba cennych spostrzeżeń dotyczących omawianego tematu, ale nadal 
nie ma pełnej wiedzy o genezie i rozwoju tej niepełnosprawności. Każda osoba au-
tystyczna jest inna i bardzo zróżnicowane są zachowania takich osób, dlatego trudna 
jest pełna diagnoza i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych. 

2. Stygmatyzacja i autostygmatyzacja
Stygmatyzacja to proces nadawania epitetów jednostkom i grupom społecznym 

w wyniku czego przyjmują one nadane im cechy i maja tendencję do działań zgod-
nych z przypisanymi im etykietami. Stygmatyzacja to inaczej etykietowanie. Zawsze 
ma negatywną grupę odniesienia. Osoby stygmatyzowane są w ten sposób depre-
cjonowane, a na tej podstawie tworzą się stereotypy które mają już o wiele szerszy 
i mocniejszy zasięg niż opinia jednostek. Skutki stygmatyzacji mogą być opłakane: u 
wielu jednostek takie etykietowanie stanowi przyczynę depresji, a nierzadko także 
prób samobójczych. Osoba z przyklejoną, negatywną etykietką, może zostać wyklu-
czona ze społeczności. Stygmatyzacja, to najprościej mówiąc, przypisywanie danej 
jednostce, grupie, bądź kategorii społecznej, pewnych cech. Najczęściej bierze się 
ona z widocznych cech jednostki : wyglądu, sposobu poruszania się, zachowania. 
Stygmatyzacja jest najgroźniejsza w małych hermetycznych środowiskach; na wsi, 
na osiedlu czy w zakładzie pracy. Pozostali mogą stać się uprzedzeni wobec nazna-
czonej jednostki i wykluczyć ją ze swego grona. To często powoduje depresję i myśli 
samobójcze, u źródeł których leży poczucie bezradności i niemożności przeciwsta-
wienia się temu negatywnemu procesowi14.

Niewątpliwie bardzo krzywdzące było stwierdzenie upowszechniane w latach 
pięćdziesiątych XX wieku, że geneza autyzmu tkwi emocjonalnym wycofaniu matki 
(funkcjonowało określenie: „zimnymi matki”). Było to określenie całkowicie nieuza-
sadnione, a w konsekwencji powodowało stygmatyzację matek. Fakty są takie, że 
autyzm jest chorobą wrodzoną, a skłonność do autyzmu jest dziedziczona polige-
nowo. Odziedziczenie po przodkach skłonności nie oznacza jednak bezwzględnej 
determinacji jego wystąpienia, albowiem ujawnienie się autyzmu jest wypadkową 

12  R. Melillo, Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia 
dla rodziców, przekład: A. Pałynyczko-Ćwiklińska, Harmonia Universalis, Kraków 2017, s. 16- 17.

13  K. Patyk, M. Panasiuk, Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Sopot 2017, s. 124,
14  https://www.chillizet.pl/Zdrowie/Psychologia/Stygmatyzacja-co-to-jest-stygmatyzacja-spoleczna-w-

psychiatrii-113, dostęp 18.10.2019 r., godz. 21.45
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działania zarówno czynników genetycznych, jak i pewnych niekorzystnych czynni-
ków środowiskowych15.

Z moich wieloletnich obserwacji wszystkich płaszczyzn życia społecznego rodzin 
z dzieckiem autystycznym mogę wywnioskować i stwierdzić , że stygmatyzacja po-
została i głęboko tkwi zarówno w społeczeństwie, jak i przede wszystkim u samych 
matek, co można określić jako autostygmatyzacją. Autostygmatyzacja to stan, skut-
kujący obniżoną samooceną, skutkującą zaburzeniami w pełnieniu ról społecznych 
w pracy i w życiu osobistym16. Faktem jest, że w społecznościach miejskich podej-
ście do osób z autyzmem i ich matek uległo współcześnie poprawie, to w małych 
środowiskach lokalnych niestety stygmatyzacja i autostygmatyczacja związana z au-
tyzmem jest powszechna. Przykładem jest przeprowadzona przeze mnie rozmowa z 
mamą chłopca ze spektrum autyzmu.

Przeprowadziłam rozmowę z mamą chłopca autystycznego z którym pracowa-
łam przez sześć lat. Wówczas chłopiec miał niespełna pięć lat. Przebieg swobodnego 
wywiadu był następujący17 (skróty: A = autorka wywiad i, M = matka dziecka):

A: Pani Moniko, jakie pytania zadałaby pani matce chłopca ze spektrum auty-
zmu, gdyby miała pani przeprowadzić wywiad ?; M: Zapytałabym o mnóstwo spraw, 
jednak kluczowe byłyby następujące ; - czy otrzymała pani wsparcie psychologa po 
diagnozie dziecka ? – Czy objęto właściwą terapią całą rodzinę, po stwierdzeniu, że 
syn ma spektrum autyzmu, czy tylko dziecko ? – Czy wymagano od pani natych-
miastowej lub odwleczonej w czasie wiedzy na temat terapii ? – Ilu terapeutów 
pomagało w terapii ? – Czy pani zostało przydzielone, rozdzielone postępowanie 
wychowawcze dziecka , a resztą czy zajęli się terapeuci?Takie pytania bym zada-
ła, ale od razu na wszystkie pytania odpowiedziałabym NIE. Uważam, że w całej 
Polsce większość rodziców dziecka autystycznego tak by odpowiedziała. A: Proszę 
mi powiedzieć, jakich pytań lub stwierdzeń nigdy pani nie usłyszała, lub słyszała je 
bardzo sporadycznie: od swojej najbliższej rodziny, przyjaciół, znajomych, terapeu-
tów, pracowników ośrodków wielopłaszczyznowej opieki, nauczycieli, a na które 
pani czekała. M: Prawda jest taka, że zawsze oczekiwałam na takie chwile, w których 
ktoś zapytałby mnie o wiele rzeczy, takich najprostszych , zwyczajnych. Na pewno 
dobrze bym się z tym czuła, na pewno dałoby mi to siły do dalszej walki o moje 
dziecko, które było moje, a obce i dalekie. Nie było tych pytań ani ze strony męża, 
którego ta sytuacja przerosła i w pewnym momencie zostawił mnie i dziecko, ani 
ze strony moich bliskich, znajomych czy sąsiadów. Chciałam usłyszeć najzwyklejsze 
słowa otuchy, wiary we mnie i w syna… Nie padło pytanie typu - Jak się czujesz, czy 
dajesz radę tej sytuacji, może Ci coś pomóc ? - Jesteś zmęczona? Pojechać z Tobą i 
Jackiem (podane imię jest zmienione ) do lekarza, na badania, na spacer? - Zostać na 
chwilę z Jackiem? Nie usłyszałam też - Jedź gdzieś na chwilę, do kina, na kawę, idź na 
spacer a ja pobędę z dzieckiem lub – na pewno wszystko będzie dobrze, dasz radę, 
jestem / jesteśmy z tobą/ wami. Ale najbardziej pragnęłam by ktoś mi powiedział, 
że mój syn jest wyjątkowy, cudowny i kochany. To przykre, co mówię, ale niestety 

15  Por. B. Winczura, Autyzm. Na granicy zrozumienia, Kraków 2010, s. 15.
16  M. Podogrodzka-Niell, M. Tyszkowska, Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych- czyn-

niki związane z funkcjonowaniem społecznym, [w:] „Psychiatria Polska”, Warszawa 2014, k: 1201-1211.
17  Wywiad przeprowadzony przez autorkę z panią Moniką Zborowską dnia 26.10.2019 r. / w posiadaniu autorki
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prawdziwe. Wypaliłam się bardzo szybko, niskie poczucie własnej wartości, bezrad-
ność i samotność doprowadziły mnie na skraj rozpaczy. Sięgnęłam emocjonalnego 
dna, depresja i jej skutki doprowadziły do skrajnego wyczerpania mojego organi-
zmu. Jednak gdzieś głęboko, na samym dnie mojej nadziei i sama nie wiem czego 
postanowiłam , że wstanę i będę walczyła o syna ze wszystkich sił, ile tylko zdołam. 
A: Czy obarczała Pani siebie za to że syn ma spektrum autyzmu, czy raczej przyjęła 
Pani tę sytuację bez obarczania siebie? M: Przez wiele lat obwiniałam siebie za to, 
że syna dotknęło to zaburzenie, nie umiałam sobie wytłumaczyć, że tak nie jest, tym 
bardziej , że nie odczuwałam żadnego wsparcia. Katowałam siebie dniami i nocami, 
nie mogłam spać ani jeść. Najpierw płakałam na okrągło, a później już tych łez za-
brakło. Zachowania autodestrukcyjne też nie były mi obce a silna depresja o mało 
nie doprowadziła mnie do skrajnie tragicznego zachowania w stosunku do swojej 
osoby. A: A problem stygmatyzacji czy dotknął Was, jeśli chodzi o wystąpienie w 
rodzinie tego zaburzenia? M: Oczywiście i to wiele razy odczuwałam ze strony lu-
dzi objawy napiętnowania nas, wyśmiewania, niechęci, pokazywania inności syna 
, strachu przed nim, dziwnego współczucia, patrzenia z przekąsem i nawet chyba z 
satysfakcją… a być może niektóre sytuacje wyolbrzymiam, sama nie wiem. Ale jedno 
wiem, że w takich małych miejscowościach jak nasza, podejście do dzieci czy osób 
starszych z jakimkolwiek zaburzeniem sprowadza się do najniższych zachowań i 
relacji międzyludzkich. Nawet ze strony ludzi wykształconych spotkało mnie wiel-
kie niezrozumienie ….. nawet pojawiło się stwierdzenie – patologia- nie wiem, czy 
dlatego, że zostałam z problemami bez męża, czy jakaś inna przyczyna sprawiła, że 
wykształcony człowiek użył takiego sformułowania… nigdy tego nie zapomnę. A: Co 
chciałaby Pani powiedzieć wszystkim mamom, które mają dziecko autystyczne? M: 
Przede wszystkim, aby nie szukały u siebie przyczyny, która spowodowała rozwi-
nięcie u dziecka spektrum autyzmu. By nie dopatrywały się przyczyn u siebie , aby 
nie popadły w skrajności emocjonalnego odreagowywania. Żeby przestały obarczać 
siebie , swój charakter, temperament, styl życia, zachowania z przeszłości, podejście 
do wiary i wreszcie aby nie przerzucały winy na współmałżonka, ojca dziecka. Bo 
wcześniej czy później takie podejście do problemu, który pojawił się w rodzinie, do-
prowadzi do jakiegoś załamania… rozwodu, depresji, utraty przyjaźni”.

Wnioski pedagogiczne
Praktycznie wszyscy rodzice dzieci z którymi przez 17 lat prowadziłam zajęcia z 

indywidualnej rewalidacji i zajęć indywidualnych twierdzili, że przyczyną powstania 
autyzmu było podanie szczepionki, szczególnie potrójnej przeciwko odrze, śwince i 
różyczce i że u podłoża może leżeć ekspozycja na thiomerosal, środek konserwujący 
stosowany w szczepionkach, zawierający rtęć. Byli również przekonani, że niektóre 
osoby – w tym właśnie ich dziecko – cechują się upośledzeniem wydalania rtęci, która 
kumulowana w narządach wewnętrznych , w tym w mózgu, jest przyczyną jego uszko-
dzenia. Nie zmienili zdania nawet wówczas, gdy thiomerosal usunięto ze szczepionek i 
mimo to liczba nie obniżyła się zapadalność na autyzm w późniejszym okresie.

Przekonanie takie doprowadziło wielokrotnie do tragicznych wręcz skutków. 
Pamiętam sytuację, kiedy to rodzice dziecka autystycznego zaprzestali szczepienia 
wszystkich swych dzieci, nie chodzili do lekarza, nie leczyli żadnego schorzenia z 
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użyciem środków farmakologicznych, wszystkie zdrowotne problemy „leczyli” zio-
łami. Doprowadziło to w pewnym momencie do tak silnego zapalenia płuc u jednego 
z ich dzieci, że musiało zostać doprowadzone do stanu śpiączki farmakologicznej i 
utrzymywane w niej przez dwa miesiące. Krytycznym zostało zdiagnozowanie sep-
sy, która doprowadziła do całkowitego osłabienia i wyczerpania organizmu dziec-
ka. Wielomiesięczne leczenie szpitalne przyniosło w końcu efekty – zdrowe dziecko 
powróciło do domu. Zaznaczyć chciałam zachowanie rodziców; pomimo, iż przeży-
li wiele traumatycznych chwil związanych z ciężką chorobą i krytycznym stanem 
dziecka, to jednak nie zmienili swego zdania dotyczącego szczepień. 

Obserwowałam sytuacje, kiedy to rodzice dzieci ze spektrum autyzmu pozostając 
bezsilnymi podejmowali kroki nieadekwatne do całej zaistniałej sytuacji, np. rozma-
wiając z jedną z mam usłyszałam, że zaczyna szukać pomocy w półświatku, tak zwa-
nym ezoterycznym, u hipnoterapeuty, bioenergoterapeuty czy nawet u kobiety, któ-
rą nazwę ją pseudo-wróżką. Jej determinacja była tak wielka, że nie pomogły żadne 
argumenty zdroworozsądkowe. Relacje z mężem uległy drastycznemu pogorszeniu, 
co ostatecznie doprowadziło do rozwodu.

Przykłady z życia społecznego dotyczące stygmatyzacji osób z autyzmem są dra-
styczne i przykre. W 2007 roku na pewnych stronach internetowych zamieszczo-
no informacje o nowej kampanii społecznej. Właśnie zaczęły pojawiać się pierwsze 
billboardy, a wkrótce plakaty miały trafić również na strony różnych magazynów. 
Zdaniem pedagogów forma była oburzająca. Wystarczyło spojrzeć na grafikę, aby 
stwierdzić, że plakat wyglądał jak list od porywacza. Na jednym z plakatów można 
było przeczytać: Mamy twojego syna. Zadbamy o to, żeby nie potrafił zadbać o siebie 
ani wchodzić w interakcje towarzyskie przez całe swoje życie. Tak wówczas rozpo-
częła się kampania Centrum Badań Dzieci przy Uniwersytecie Nowojorskim, zaty-
tułowana „List od porywaczy”. Agencja marketingowa przygotowała do publikacji 
całą serię niezwykle wiarygodnych listów, na przykład taką wypisaną drukowanymi 
literami wiadomość: MAMY TWOJEGO SYNA. NISZCZYMY JEGO UMIEJĘTNOŚĆ NA-
WIĄZYWANIA RELACJI TOWARZYSKICH. Prace nad projektem trwały kilka miesię-
cy. Kampania miała być, według jednego ze specjalistów od reklamy, wezwaniem 
dla rodzin, pedagogów i służby zdrowia oraz impulsem wywołującym dialog, aby 
dzieci otrzymały pomoc. Rzekome listy zostały wywieszone. Według komunikatu 
prasowego NYU pierwsza seria miała liczyć ponad siedemset milionów wydruków. 
Jednak kampania była nieudana18.

Wiele przykładów z życia zdeterminowanych rodziców zostało opisanych w róż-
nych opracowaniach. Oto jedno z nich: Opowiesz o najtrudniejszych momentach? Z 
poczucia winy, że nie zrobiłam wszystkiego, co mogło pomóc Piotrkowi, już się wyle-
czyłam. Kiedyś dopadało mnie ono nierzadko. Zrobiłam wszystko, co było możliwe, co 
mogłam zrobić sama w takich warunkach, jakie mamy w Polsce. Zawsze mi też bardzo 
przykro, gdy Piotr uśmiecha się do rówieśników, a oni się z niego śmieją. Trudno mi 
wtedy powstrzymać łzy. Ale dziś chyba najtrudniejszy jest dla mnie mój własny bilans…
boję się o przyszłość Piotra, bo zwyczajnie brakuje mi już sił do dalszej walki. No wła-
śnie, walki. Przeszłam depresję i terapię, jakoś się trzymam, ale jak długo jeszcze? Dość 

18  Por. J. Donvan, C. Zucker, Według innego klucza. Opowieść o autyzmie, Kraków 2017, s. 504-505.
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mam tych ciągłych upokorzeń, tej ewidentnej dyskryminacji”19.
Osoby ze spektrum autyzmu najczęściej spotykają się z brakiem akceptacji i zrozu-

mienia ze strony otoczenia. Troski i niepokoje rodziców wychowujących autystyczne 
dzieci są bardzo podobne, jedną z najpoważniejszych jest na pewno obawa o dorosłe 
życie dziecka. Świadczy o tym wypowiedź: Ja proszę Boga, żeby Agnieszka szybciej 
umarła niż my, ja i mąż – dodaje drżącym od wzruszenia głosem – cicho, jakby Agniesz-
ka, mimo iż jest nieobecna, mogła to usłyszeć. Wtedy dopiero będziemy o nią naprawdę 
spokojni”20. Zacytowana wypowiedź mamy dziecka autystycznego świadczy o wiel-
kim zmęczeniu psychicznym i fizycznym, które może doprowadzić do niebezpiecz-
nych stanów depresyjnych. Jeśli nie nastąpi zmiana i kobieta nie otrzyma właściwych 
wzmocnień, wówczas prognozy stopniowego wyprowadzania dziecka są bardzo zni-
kome, nawet śmiem twierdzić, że żadne. Otrzymane wsparcie powinno doprowadzić 
do prawdziwej przemiany kobiety. Z biernej, zastraszonej, zrezygnowanej matki cho-
rego dziecka winna stać się osobą walczącą o dobro swojego dziecka. Bardzo waż-
nym jest umieć wygrać ze samym sobą, dać sobie prawo na wyrażenie sprzeciwu, na 
który wcześniej nie pozwalało niewłaściwe spostrzeganie samej siebie. Dojrzeć na 
tyle, aby wyeliminować niewłaściwie wytworzone wewnętrzne poczucie braku kom-
petencji rodzicielskich lub uczucie utraty tych kompetencji. Zawsze należy pamię-
tać, że zachowanie rodzica – najczęściej matki – stanowi wzmocnienie dla dziecka, 
a sygnały wysyłane przez dziecko są wzmocnieniem dla matki. Natomiast niektórzy 
rodzice odczuwają złość, ogarnia ich poczucie bezsilności i winy, wpadają w szok lub 
zaczynają wierzyć, że ich starania są niewystarczające, podczas gdy inni przechodzą 
okresy głębokiego załamania i depresji. Takie reakcje emocjonalne pogłębia jeszcze 
fakt, że większość dzieci autystycznych przy urodzeniu wygląda normalnie i zdrowo. 
Autyzm przychodzi niepostrzeżenie. Fakt, że istnieje okres , kiedy dziecko wydaje się 
zupełnie normalne i zdolne spełnić wszystkie oczekiwania rodziców powoduje, że 
pogodzenie się ze stopniowym narastaniem symptomów zaburzenia i z diagnozą jest 
szczególnie trudne i stresogenne dla rodziców21.

Rodzice dziecka autystycznego, od chwili gdy spostrzegą , że jego rozwój nie prze-
biega w sposób prawidłowy, przeżywają najpierw ogromny wstrząs, a następnie 
szok emocjonalny. Rodzi się w nich poczucie smutku, buntu, żalu, zaczynają stygma-
tyzować siebie i obwiniać życie. Często w takiej sytuacji obserwowałam „zamykanie 
się” całych rodzin we własnym świecie, który zaczął się „kręcić” tylko wokół dziecka 
autystycznego. Uniemożliwiało to udzielenie wsparcia i pomocy z zewnątrz, które 
są niezbędne , szczególnie w trudnych sytuacjach. Koło złych emocji „zamykało” się 
i niemożliwym stawało się wtedy rozładowanie napięcia, które samoistnie wytwa-
rzało się pod wpływem współżycia z zaburzonym dzieckiem. 

Rodzice , którzy zaczynają iść przez życie z dzieckiem ze spektrum autyzmu po-
trzebują mnóstwa pozytywnych wzmocnień od siebie wzajemnie, od przyjaciół, 
znajomych, i całego środowiska, w którym się znajdują w różnych sytuacjach życio-
wych. Konieczna jest ich ścisła współpraca z psychiatrą dziecięcym, psychologiem, 
logopedą, pedagogiem, a niekiedy dietetykiem, terapeutą i wszystkimi instytucjami 
wspierającymi rozwój dziecka. Podstawą osiągania małych codziennych sukcesów 

19  Por. G. Zalewski, Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, Warszawa 2012, s.137.
20  A. Kaik „Deszczowi ludzie”, s. 24, Kraków 2017
21  Por. P. Randall, J. Parker, Autyzm. Jak pomóc rodzinie”, Sopot 2010, s. 31.
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w wychowaniu i nauczaniu dziecka ze spektrum autyzmu jest konieczność stałe-
go poszerzania zakresu swojej wiedzy na temat autyzmu poprzez czytanie i anali-
zę odpowiednich książek i wszelakich dostępnych informacji. Może im to pomóc w 
lepszym przyjęciu i zaakceptowaniu zaistniałej sytuacji oraz w lepszym radzeniu 
sobie z problemami, z jakimi muszą się codziennie zmagać. Bardzo ważnym jest, aby 
rodzice potrafili uwzględnić w swoich zajęciach i zmaganiach czas dla siebie, kiedy 
mogą pobyć ze sobą, zrelaksować i odpocząć. Ważnym jest, aby nie angażować nad-
miernie rodzeństwa do opieki nad autystycznym dzieckiem. Należy mu poświęcić 
wiele uwagi i troskliwości, a jednocześnie kształtować postawę akceptacji, szacunku 
i tolerancji w stosunku do chorego brata lub siostry. Oczywiście opieka nad dziec-
kiem autystycznym i troska o jego rozwój to z pewnością źródło napięcia, obciąże-
nia, ale może być tez powodem określonych radości i satysfakcji rodziców22.

Przeprowadzone przeze mnie przekonały mnie, że istnieje duże niebezpieczeń-
stwo stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób i rodzinom w których jest dziecko au-
tystyczne. Występuje też niebezpieczeństwo degradacji życia rodzinnego. Udało mi 
się szczerze porozmawiać z mamą, która ma takie dziecko. Jednak nie udało mi się 
nakłonić do rozmowy mamy chłopca ośmioletniego, która sama przyznała, że nie 
chce rozmawiać na ten temat z nikim. Doświadczenie pozwali mi na sformułowanie 
stwierdzenia, że w środowisku wiejskim często ujawnia się stygmatyzacja i auto-
stygmatyzacja rodziny z dzieckiem autystycznym i taka sytuacja często bywa de-
strukcyjnym elementem życia rodzinnego, szczególnie wówczas gdy rodzice podda-
dzą się sytuacji. Należy dążyć do tego, aby jak najwcześniej realizować właściwą dia-
gnozę dziecka i podejmować profesjonalne działania, czyli podjęć terapię, zarówno 
z dzieckiem autystycznym, jak i z całą rodziną. Mam nadzieję, że kolejne pogłębione 
badania i analizy pozwolą mi na bliższe poznanie tego fenomenu.

Przedstawione w tekście sytuacje mogą się wydawać niejednolite i chaotyczne. 
Oczywiście każdy człowiek jest inny i każdy przypadek autyzmu jest inny. A jednak 
wszystkie te przypadki łączy ten sam problem, który pojawia się we wszystkich ro-
dzinach, a który łączy wszystkie osoby mające do czynienia z opieką, wychowaniem 
i terapią dziecka ze spektrum autyzmu. Postawiona przeze mnie teza brzmi: należy 
bronić się przed stygmatyzacją i autostygmatyzacją rodzin z dzieckiem autystycz-
nym, ponieważ taka sytuacja jest destrukcyjnym elementem degradującym życie 
rodzinne. Potwierdza to moja praktyka pedagogiczna i praca z dziećmi ze spektrum 
autyzmu oraz ich rodzinami. Jako praktyk, który kilkanaście lat pomaga takim dzie-
ciom w rozwoju, zawsze dążę do tego, aby rozumieć i odczytać odczucia i potrzeby 
dzieci z autyzmem, które nie komunikują się werbalnie. Mając codzienny kontakt z 
dziećmi autystycznymi, wiem jak ważne są relacje z ich rodzinami; rodzicami, ro-
dzeństwem, krewnymi. Ważna jest również pedagogiczna praca z całym środowi-
skiem szkolnym i lokalnym. 

Zawsze należy mieć na uwadze to, że jednym z ważniejszych celów edukacji 
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno stać się przygotowanie 
go do bycia pełnoprawnym członkiem społeczności, z uwzględnieniem umiejętności 
składowych – odpowiedzialnego współdziałania i kierowania swoim zachowaniem 
oraz kształtowania zaradności życiowej i samodzielności na miarę indywidualnych 
możliwości, a także samoakceptacji. Każdy z nas chce być rozumiany, akceptowany 

22  H. Jaklewicz, Autyzm wczesnodziecięcy, dz. cyt. s. 7, 
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po to, by móc doświadczać świata przyjaznego, w którym można realizować siebie i 
własne marzenia.

Zakończenie
Pragnę podkreślić, że zagadnienie autyzmu podjęłam, ponieważ dotyczy ono mo-

jej profesji zawodowej. Pedagogiczna praca z dziećmi ze spektrum autyzmu utwier-
dziły mnie w przekonaniu, jak ważne, istotne i konieczne jest wnikliwe poznawanie 
tej niepełnosprawności oraz uświadamianie rodzicom, pracownikom szkoły i społe-
czeństwu lokalnemu, że dzieciom takim, należy się pełny szacunek, aprobata i tole-
rancja oraz one potrzebują szczególnej akceptacji i miłości. 

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu ma wyjątkowy charakter, jest wyzwaniem, 
ale daje satysfakcję. Wymaga akceptacji podopiecznego i naturalnej empatii, a tak-
że niezwykłej siły i zaangażowania innych, szczególnie rodziców i innych członków 
rodziny oraz nauczycieli i szkoły. Z własnego doświadczenia wiem, że zdarzają się 
sytuacje, którym niełatwo stawić czoła. Jednak na podstawie doświadczenia wiem, 
że istnieje możliwość satysfakcjonującej pracy z takimi dziećmi i rodzinami do-
tkniętych tego rodzaju problemem. Konieczne jest jednak większe zaangażowanie 
środowiska lokalnego oraz władz samorządowych i rządowych. Bowiem aktualnie 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie są wstanie w pełni odpowiadać na ocze-
kiwania osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. 

Słowa kluczowe: autyzm, stygmatyzacja, autostygmatyzacja, depresja, rodzina 

Streszczenie:
W pedagogicznej pracy z dziećmi autystycznymi ważna jest profesjonalna wiedza 

i doświadczenie. Pomimo stałego postępu w tej dziedzinie stan wiedzy o autyzmie 
nadal pozostaje niezadowalający. Artykuł zawiera zarówno treści dotyczące teore-
tycznej wiedzy na temat spektrum autyzmu, poparty literaturą naukową jak rów-
nież badania przeprowadzone podczas próby odpowiedzi na postawioną hipotezę 
dotyczącą stwierdzenia, że stygmatyzacja ze strony środowiska i auto stygmatyzacja 
matek dziecka autystycznego wpływa destrukcyjnie na całą rodzinę, niszczy relacje 
interpersonalne i doprowadza do skrajnie niebezpiecznych sytuacji zagrażających 
zdrowiu czy nawet życiu, np. silna depresja. Przedstawione przykłady miały miejsce 
w małej miejscowości miejskiej i w środowisku wiejskim. Wbrew pozorom ma to 
ogromne znaczenie, ponieważ przejawy negatywnych , bądź niewłaściwych zacho-
wań w stosunku do osób ze spektrum autyzmu są tutaj bardziej nasilone. Faktyczne 
sytuacje opisane przez mamy dzieci autystycznych potwierdzają założoną hipotezę, 
jednak wyłonione tezy należy rozszerzyć i dodać, że jeśli rodzina z dzieckiem auty-
stycznym otrzyma natychmiastowe wsparcie , pomoc i terapie , wówczas cały proces 
oswajania i uczenia się autyzmu na zasadzie życia z dzieckiem ze spektrum autyzmu 
przebiega znacznie łagodniej, bez ocierania się o skrajnie niebezpieczne sytuacje 
typu depresja. Autyzm jest ściśle związany z moją wieloletnią pedagogiczną pracą z 
dziećmi autystycznymi i tym samym współpracą z rodzicami. Wnikliwe poznawanie 
tej niepełnosprawności jest konieczne do prowadzenia właściwej terapii, pamięta-
jąc, że każe dziecko jest inne, każdy przypadek autyzmu jest inny.

Słowa kluczowe: autyzm, stygmatyzacja, autostygmatyzacja, rodzina, depresja
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Summary:
Professional knowledge and experience are crucial in pedagogical work with au-

tistic children. Despite constant progress in this field, the knowledge about autism 
remains unsatisfactory. The article contains both the content of theoretical know-
ledge about the autism spectrum, supported by scientific literature, as well as rese-
arch carried out while trying to answer the hypothesis regarding the statement that 
stigmatization from the environment and self-stigmatization of mothers of autistic 
children destructively affects the whole family, destroys interpersonal relations and 
leads to extremely dangerous situations threatening health or even life, e.g. severe 
depression. The examples presented took place in a small urban town and in a rural 
environment. Contrary to appearances, this is of great importance, because the ma-
nifestations of negative or inappropriate behavior towards people with the autism 
spectrum are more intense here. The actual situations described by mothers of au-
tistic children confirm the hypothesis, but the emerging theses should be expanded 
and added that if a family with an autistic child receives immediate support, help 
and therapies, then the entire process of taming and learning autism on the basis of 
living with a child from the autism spectrum much milder, without brushing against 
extremely dangerous situations such as depression. Autism is closely related to my 
many years of pedagogical work with autistic children and thus cooperation with my 
parents. Careful learning about this disability is necessary to conduct proper thera-
py, remembering that the each child and case of autism is different.

Keywords: autism, stigmatization, auto stigmatization, family, depression 
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Wstęp
Dynamika współczesnego świata spowodowała, że żyjemy w ogromnym natłoku 

informacji i szumie informacyjnym, który bardzo często uniemożliwia nam na stwier-
dzenie o autentyczności danej informacji. Każdego dnia dociera do nas tak dużo in-
formacji, że nasz mózg nie jest w stanie ich przetworzyć. Prowadzi to do sytuacji, że 
nie mamy wystarczająco dużo czasu by analizować wszystkie komunikaty i przyjmu-
jemy je bez większej refleksji. Jednak w tym biegnącym świecie coraz częściej mamy 
do czynienia z informacjami tworzonymi na potrzeby rozgłosu i wzbudzenia emocji, 
które jak się finalnie okazuje zostały wywołane przez kłamstwo. Tworzone są komu-
nikaty, które mają wywołać konkretną reakcję i nie mają nic wspólnego z autentycz-
nością i rzetelnością dziennikarską. W takim świecie młodzi ludzie dorastają, uczą się 
i poszukują wzorców. W świecie, gdzie kłamstwo potrafi pojawić się na pierwszych 
stronach portali informacyjnych i bronić się pomimo widocznej sprzeczności. Wobec 
tego typu nieetycznych praktyk nie są wolne żadne wartości. Potrzebne jest zatem 
miejsce gdzie młodzi ludzie będą mogli otaczać się prawdą i poszukiwać autorytetów, 
bez obawy, że mają do czynienia z kreowaniem rzeczywistości. Od średniowiecza to 
uniwersytety stanowiły miejsce, gdzie najważniejsze było poszukiwanie prawdy, a 
szacunek względem profesorów pozwalał stać się im prawdziwymi autorytetami w 
oczach młodych adeptów nauki. Uczelnia od zawsze była miejscem szczególnym i 
istotnym dla całego społeczeństwa. To tutaj młodzi ludzie stykają się z wiedzą, war-
tościami i kształtowane są ich postawy po raz ostatni przed wkroczeniem w dorosłe 
życie. Znaczenie autorytetów na uczelniach jest zatem szczególnie istotne. Dbałość o 
nie jest kluczowa nie tylko dla podtrzymywania tradycji uniwersytetu ale i dla mło-
dych adeptów nauki dla których kontakt z mistrzem jest czymś, co może mieć ogrom-
ny wpływ na decyzje podejmowane w życiu dorosłym. Celem niniejszego artykułu 
jest wskazanie znaczenia autorytetu na uczelni, a także jego ewolucji wynikającej ze 
zmian społeczno-gospodarczych i uwarunkowań prawnych.
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1. Znaczenie autorytetu
Pojęcie autorytet wywodzi się z łaciny, gdzie auctoritas, auctoritatis oznacza wzór, 

przykład, a także postawę pełną godności, poważanie, znaczenie, powagę i wpływ1. 
Zgodnie z definicją słownikową autorytetem określamy człowieka mającego duże 
poważanie, które związane jest z jego wiedzą albo postawą moralną, stawiany 
jest jako wzór do naśladowania, a także przypisywany jest mu wpływ na postawy 
oraz postrzeganie rzeczywistości przez innych ludzi2. Słowo autorytet jest zatem 
zarezerwowane by określić kogoś tym mianem. Zarezerwowane jest by docenić 
drugiego człowieka, jego wiedzę, postawę i doświadczenie. W tym rozumieniu auto-
rytetem nie może być rzecz, ani twór wirtualny. 

W nauce autorytet określany jest poprzez istnienie swoistej relacji, na którą składa-
ją się trzy człony: podmiot - osoba, która jest określana mianem autorytetu, przedmiot 
– odnoszony jest do osoby, grupy bądź społeczności dla której dana osoba jest auto-
rytetem, dziedzina – zakres kompetencji, względem których określamy kogoś autory-
tetem3. O autorytecie w świecie nauki możemy mówić tylko wówczas, gdy zaistnieją 
wskazane trzy elementy składowe. Takie ujęcie autorytetu jest w pełni dostosowane 
do uwarunkowań środowiska akademickiego, gdzie gromadzą się osoby chcące zdo-
bywać wiedzę wokół nauczycieli, którzy ich prowadzą przez ten proces. Zatem istotą 
autorytetu w środowisku akademickim jest tworzenie relacji, która pozwala na wyło-
nienie autorytetów.

Podkreślić należy, że autorytet stanowi istotny aspekt w wychowaniu każdego czło-
wieka. Natomiast potrzeba posiadania wzorca jest najsilniejsza u młodych ludzi, którzy 
dopiero poszukują swojego miejsca na świecie, jak i poszukują samego siebie i swojej 
tożsamości. Zauważyć przy tym należy, że we współczesnym świecie przeżywamy 
kryzys autorytetów. Dotyka on nie tylko młodych ludzi ale i dorosłych, którym trudno 
odnaleźć się w świecie pełnym bodźców, natłoku informacji i samozwańczych autory-
tetów. Pomimo takiej sytuacji, badania psychologiczne potwierdzają, że człowiek ma 
naturalne skłonności do naśladowania innych ludzi. Poszukiwanie wzorów możliwych 
do naśladowania uznać należy za naturalny mechanizm rozwojowy każdego człowie-
ka4. Kryzys autorytetów w żaden sposób nie przekłada się na zapotrzebowanie na nie. 
W związku z tym coraz trudniej odnaleźć autorytety, których tak bardzo potrzebuje 
społeczeństwo, dla prawidłowego rozwoju.

W literaturze podkreślane jest również, że nie jest możliwe wychowanie bez autory-
tetów, ponieważ nie spełniałoby ono społecznych oczekiwań5. Autorytetu towarzyszą 
człowiekowi na różnych etapach życia. Pozwalają rozwijać się człowiekowi zarówno w 
kontekście osobowym, jak i społecznym. Pozwalają na przemierzanie drogi do praw-
dziwego człowieczeństwa, tak aby w pełni i godnie je przeżywać. Wychowanie bez au-
torytetów byłoby zatem niemożliwe6. Tak znacząca rola autorytetu w życiu człowieka 
powoduje, że dbałość o prawidłowe formowanie ich staje się jeszcze istotniejsza.

1  Mały Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, Warszawa 1983, s. 33.
2  Słownik języka polskiego, źródło: https://sjp.pl/autorytet%20, dostęp: 17.03.2020 r.
3  J. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, PWN, Warszawa 1993, s. 202–203
4  A. Olubiński, Rola autorytetu w procesie edukacji – zamiast Wprowadzenia, [w:] A. Olubiński, Autorytet czy 

potrzebny w procesie edukacji?, Toruń 2012, s. 7-20.
5  H. Izdebska, Strach nie buduje autorytetu, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, 190, s. 34-38.
6  M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.
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Drugi człowiek może być dla nas autorytetem, którego chcemy naśladować, któ-
rego wiedza i postawa jest dla nas wyznacznikiem własnego rozwoju i dążenia do 
stawania się coraz lepszym człowiekiem. Odpowiedni dobór autorytetu jest szcze-
gólnie istotny dla każdego człowieka. Pojawiający się kryzys autorytetów i przy tym 
naturalna potrzeba posiadania ich prowadzi do sytuacji, gdzie autorytety poszukiwa-
ne są w różnych łatwo dostępnych miejscach. Ponadto przypomnieć należy, że świat 
mediów i Internetu jest przepełniony samozwańczymi autorytetami, które zabiegają 
o swoich zwolenników. Zwłaszcza pośród młodych ludzi obserwowana jest niepoko-
jąca tendencja, gdzie poszukiwanie autorytetów przybiera zupełnie nowe kierunki. Z 
pewnością tendencja ta ma również swoje podłoże w coraz mocniej obserwowalnym 
kryzysie autorytetu nauczyciela akademickiego. Zawód nauczyciela akademickiego 
jest coraz niżej oceniany społecznie, zmieniają się sposoby współpracy studentów 
z prowadzącymi zajęcia – to wszystko prowadzi do sytuacji, gdzie uczelnia już nie 
jest oczywistym miejscem, gdzie można znaleźć swój autorytet. Ta pustka powoduje, 
że młodzi ludzie, ciągle czując potrzebę posiadania autorytetu poszukują go gdzie-
indziej. Sięgają do świata, który jest im najbliższy i najprościej dostępny. Poszukują 
autorytetów w świecie Internetu, gdzie kreujące się postacie łakną poklasku i po-
szukują osób, dla których będą autorytetami. Obserwujemy zatem sytuację zupełnie 
odwrotną względem prawdziwego kształtowania autorytetu, gdzie to obecność osób 
traktujących drugiego człowieka jako autorytet świadczy o jego wzniosłości, on sam 
natomiast o to nie zabiega. Tendencja ta jest niebezpieczna również z punktu widze-
nia powierzchowności wyborów dokonywanych przez młodych ludzi. W takim podej-
ściu bardzo prosto o powstawanie nowych niekoniecznie adekwatnych autorytetów.

W przypadku uczelni istotne jest by mówić o autorytecie, ponieważ jak podkreśla L. 
Kołakowski, cały system nauczania jest na nim oparty7. W swoim twierdzeniu odnosi 
się głównie do szkoły, jednak prawidła te mają swoje przełożenie również na wyż-
szym poziomie edukacji. Jak wcześniej było podkreślane kształcenie na uniwersytecie 
opiera się o relacje pomiędzy nauczycielem a studentami, a zatem zdobywanie wiedzy 
i umiejętności społecznych odbywa się poprzez przekazywanie ich przez autorytet. 
Ciekawą perspektywę przedstawiają opinie studentów mówiące o tym jaki powinien 
być autorytet nauczyciela akademickiego i czym się charakteryzuje. Studenci oprócz 
wiedzy naukowej przypisują autorytetowi charyzmę, podejście do prowadzonych 
zajęć oraz podejście do studenta. Przypisują do autorytetu również doświadczenie, 
konsekwentność, a także zaangażowanie pozaformalne, np. w organizacjach pozarzą-
dowych. Autorytet powinien również mieć czas dla studenta, wysłuchać go i spróbo-
wać zrozumieć. Nie brakuje również studentów, dla których samo posiadanie tytułu 
naukowego jest już utożsamiane z autorytetem. Studenci od swojego autorytetu ocze-
kują również kultury osobistej, wzajemnego szacunku oraz dobrego uznania8. Opinie 
studentów jednoznacznie wskazują, że samo przekazywanie wiedzy nie czyni nauczy-
ciela akademickiego autorytetem. Oczekują od niego większego zaangażowania i co 
budujące – obecności. Autorytet powinien poświęcać czas swojemu uczniowi, który 
tylko tak może zacząć wzrastać, pod okiem swojego nauczyciela.

 

7  L. Kołakowski, Cywilizacja na lawie oskarżonych, Warszawa 1990, s. 170.
8  K. Kaczmarek, Rozważania na temat roli dydaktycznej nauczyciela akademickiego w opinii jego samego i stu-

dentów, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne, nr 4/2017, s. 69.
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2. Relacja mistrz - uczeń
Odnalezienie autorytetu przez młodego człowieka wymaga czasu i stworze-

nia odpowiednich możliwości do tego. W przypadku autorytetu nauczyciela aka-
demickiego kluczowe jest pielęgnowanie relacji mistrz - uczeń, która pozwala na 
podążanie za mistrzem, wzorowanie się na nim i pracę pod jego okiem. Próbując 
zrozumieć tą relację w pierwszym rzędzie należałoby się zastanowić nad terminem 
mistrz. Pochodzi z języka łacińskiego, gdzie magistrare oznacza rządzić oraz uczyć, 
a słowo magistralis oznacza pański, władczy. Termin mistrz funkcjonuje w odnie-
sieniu do szkolnictwa wyższego od średniowiecza. Używany jest przede wszystkim 
dla wyróżnienia, że nauczyciela akademickiego i studenta łączy szczególna więź 
oparta na dialogu. Młody adept nauki uczy się od swojego mistrza, obserwując go, 
stosując się do jego wskazówek i naśladując go. W ten sposób uczeń zdobywa nie 
tylko wiedzę, ale również uczy się sposobów działania i przejmuje nastawienie9.

Według słownika języka polskiego mistrz oznacza człowieka, który przewyższa 
innych ludzi umiejętnościami i wiedzą w jakiejś dziedzinie. Mistrzem jest również 
człowiek, który może stanowić wzór, mistrzem może być nauczyciel, jak i rzemieśl-
nik, który posiada uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu. Słowo mistrz 
w społeczeństwie jest używane, gdy jest potrzeba pokreślenia wysokich kwalifika-
cji, kompetencji oraz funkcji powiązanej z kontrolą i ocenianiem innych10.

Zdobywanie miana autorytetu wymaga czasu, a także interakcji pomiędzy na-
uczycielem, a jego uczniami. Proces ten przebiega poprzez oceny wartościujące 
wynikające z obserwacji. Przybierają one trzy formy. Pierwsza z nich emocjonalna 
związana jest z pozytywnymi lub negatywnymi reakcjami na osobę nauczyciela i na 
jego zachowania. Druga forma ocen wartościujących ma formę praktyczną. Miano-
wicie związana jest z reakcją wynikającą z oceny, mianowicie wejście w kontakt lub 
ucieczka. Trzecia forma natomiast jest w postaci słownej, możemy mieć zatem do 
czynienia z formułowaniem pozytywnej lub negatywnej opinii11.

Przedstawiony proces wskazuje, że nie każdy nauczyciel zostanie mistrzem, a 
tym samym autorytetem dla swoich uczniów. Uzyskanie miana autorytetu wymaga 
znaczącego zaangażowania ze strony uczonego ale również odpowiedniego odbioru 
tego zaangażowania przez uczniów. W wyniku stwierdzić można, że kluczowa w for-
mowaniu autorytetów na uczelni jest relacja mistrz-uczeń.

3. Kompetencje nauczyciela – jak formować autorytet
Zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym, zarówno te wynikające ze zmian 

społeczno- gospodarczych, jak te będące zmianami wprowadzanymi przez regulacje 
prawne, wpływają na funkcjonowanie całego środowiska akademickiego. Wyzna-
czony w momencie powstawania uniwersytetów mistrz posiada dziś o wiele więcej 
obowiązków i powinności, które warunkują jego rozwój i pozycję naukową. Powo-
duje to, że dzisiejszy mistrz powinien posiadać o wiele więcej kompetencji aby ubie-
gać się o miano autorytetu. Pomimo, że dodawanie zadań z samego założenia wydaje 

9  K. Duraj-Nowakowa, Mistrz: uczony i nauczyciel akademicki, [w:] K. Denek, XX lat „Edukacji jutra” u stóp 
Giewontu, Sosnowiec 2014, s. 17-30.

10  M. Jantos, Czy można się zaprzyjaźnić z Mistrzem?, [w:] K. Ciuła-Urbanek, M. Jabłoński, Nasi mistrzowie, 
Krosno, 2018, s. 12-21.

11  B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, Katowice 1991, s. 56.
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się wątpliwe w kontekście jasno określonej roli nauczyciela akademickiego, to warto 
im się przyjrzeć. Kompetencje przypisywane do nauczyciela określane są kompeten-
cjami kluczowymi. Wyróżniamy pośród nich sześć następujących grup:

Kompetencje pragmatyczne – dotyczą planowania, realizacji i ewaluacji procesu 
dydaktycznego. W obrębie tych kompetencji wyróżniane są kompetencje pedago-
giczne, psychologiczne oraz metodyczne pozwalające na organizowanie procesu dy-
daktycznego.

Kompetencje interpretacyjno – komunikacyjne – dotyczą umiejętności komuni-
kacyjnych, pozwalających na to, aby przekazy kierowane przez nauczyciela były za-
wsze dobrze zrozumiane. Kompetencje te można rozpatrywać również szerzej, mia-
nowicie można im przypisać również tworzenie dobrej atmosfery, która pozwala na 
nieskrępowanie zadawanie pytań i poszukiwanie prawdy.

Kompetencje kooperacyjne – związane są mocno z poznaniem swoich stylów pra-
cy. Odnoszą się do swoistej elastyczności w zakresie organizacji pracy, która będzie 
dostosowana do panującej sytuacji i potrzeb grupy. W tej grupie mieszczą się również 
kompetencje związane z rozwiązywaniem konfliktów i budowaniem współpracy.

Kompetencje kreatywne – wynikają z coraz mocniejszego oczekiwania do wdra-
żania twórczych metod edukacji. Ich zadaniem jest obudzenie w uczniach twórczego 
i krytycznego myślenia.

Kompetencje informatyczno-medialne – zaliczania jest do nich znajomość języ-
ków obcych oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami. Zastosowanie tych 
kompetencji przypisywane jest do stosowania nowoczesnych metod edukacji i ko-
rzystania ze światowych zasobów wiedzy.

Kompetencje autokreacyjne – wynikają z rozwoju własnego, a także refleksji nad 
swoimi zachowaniami i postawami12.

Zaprezentowane kompetencje wydają się mieć swoje odzwierciedlenie w co-
dziennej pracy nauczyciela akademickiego. Jednak trudnym byłoby przypisanie ich 
wszystkich jako obligatoryjnych względem autorytetu nauczyciela akademickiego. Z 
pewnością autorytetem może być nauczyciel akademicki, który nie śledzi na bieżąco 
nowinek związanych w cyfrowym prowadzeniem zajęć lub taki, który ma wypraco-
wane modele pracy w których nie ma konieczności wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań. Zatem do wszelkich nowych zadań przypisywanych względem nauczy-
ciela akademickiego należy podchodzić z rozwagą, aby nie zatracić tego co jest naj-
istotniejsze w autorytecie.

W literaturze podkreślane jest, że aby być autorytetem najważniejsze jest ciągłe 
samokształcenie. Wiedza przekazywana przez nauczyciela powinna być zawsze ak-
tualna, zgodnie z najnowszymi badaniami. Ponadto ta aktualność pomaga również w 
budowaniu obrazu świata dla swoich uczniów, który jest aktualny i im bliski. Autorytet 
to również osoba, która posiada pewne cechy moralne. Mianowicie cechuje go bezin-
teresowność i ofiarność. Nauczyciel będący autorytetem poświęca swój czas wolny na 
dalsze kształcenie, poszukiwanie nowych metod dotarcia do swoich uczniów i zgłę-
biania wraz z nimi piękna nauki. Autorytet nauczyciela powinien się również posiadać 

12  A. Kwatera, Wymiary autorytetu nauczyciela akademickiego a optymalizacja jego oddziaływań, [w:] Współcze-
sne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej (red.) A. Domagała-Kręcioch, O. Wyżga, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 33-48.
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powołanie do wykonywania zawodu, który jest niczym innym jak służbą społeczną. 
Przy tym nauczyciel bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, którą jest kształto-
wanie młodych adeptów nauki, uczestników życia społecznego i rodzinnego13.

Zadania nauczyciela akademickiego wynikają również z zachodzących zmian. W 
ostatnich latach można wymienić trzy znaczące zmiany, który wpłynęły na prace na-
ukowców. Pierwsza z nich to zmiana podejścia do prowadzenia badań naukowych. 
Naukowcy odeszli od podejścia gdzie swoje badania próbują włączyć do wiedzy na-
ukowej, a prowadzą w większości badania zgodnie z panującym wzorcem nauko-
wym. Druga kwestia dotyczy przedefiniowania celów badań naukowych. Odchodzi 
się od badań których celem jest poznanie, na rzecz praktycznych modeli, które mają 
wartość prognostyczną. Trzecia zmiana dotyczy pogłębionych rozważań teoretycz-
nych, które prowadziłyby do powstania wytwory nauki w postaci publikacji książki 
bądź artykułu. Od takiego podejścia naukowcy również odeszli w imię tworzenia 
krótkich forma spełniających wymogi formalne do otrzymania punktów w ewaluacji 
działalności naukowej14.

Oprócz różnorodnych bardziej lub mniej rozbudowanych kompetencji przypisa-
nych autorytetowi, w literaturze rozróżniamy również różne klasyfikacje autory-
tetów, które podobnie wpływają na zadania podejmowane przez autorytet. Pierw-
szym fundamentalnym kryterium podziału autorytetu jest autentyczność, wyróż-
niamy zatem autorytety autentyczne, czyli takie, które zostały uznane za autorytety. 
Przeciwieństwem do nich są autorytety pozorne, które nie zostały uznane, a za takie 
się uważają. Takimi autorytetami pozornymi bardzo często są postacie medialne, 
które potrzebują uznania i poklasku dla dalszego rozwoju swojej popularności. Ko-
lejnym kryterium klasyfikacji autorytetów jest świadomość bycia autorytetem. W 
tej klasyfikacji mamy do czynienia z autorytetami uświadomionymi, a więc takimi, 
gdzie osoba jest świadoma swojego wpływu na innych ludzi, jak i z autorytetami 
nieuświadomionymi, gdzie osoba będąca autorytetem nie ma świadomości swojej 
pozycji w postrzeganiu przez innych ludzi. Autorytety można sklasyfikować również 
ze względu na to jaką pełnią rolę. Wyróżniamy w takim podziale autorytet aksjolo-
giczny, którego zadaniem jest pomoc w określaniu celu człowiekowi, autorytet po-
znawczy, który odznacza się posiadaną wiedzą, autorytet praktyczny, będący osobą, 
która posiada umiejętności do osiągnięcia określonego celu oraz autorytet organiza-
cyjny, którego założeniem jest określanie środków do realizacji zamierzonego celu15.

Podsumowanie
Pomimo szeregu zmian na świecie, pewne potrzeby człowieka pozostają niezmie-

nione. Drastyczna zmiana komunikacji i przekazywania informacji niesie za sobą pe-
wien kryzys w poszukiwaniu i formowaniu autorytetów. Jednak w żaden sposób nie 
wpływa on na potrzebę człowieka związaną z koniecznością posiadania wzorców. 
Autorytet w życiu człowieka pełni istotną funkcję, a szczególnie istotny jest w proce-

13  I. Sławińska, Autorytet nauczyciela, Człowiek w Kulturze 22, 2011/2012, 229-233.
14  S. Kowalik, Autorytet naukowy. Przyczynek do psychologii nauki, Czasopismo Psychologiczne – Psychological 

Journal, 24, 1, 2018, 9-19.
15  J. F. Jacko, Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności. [w:] G. P. Maj. Komunikacja marketingowa w czasach 

nieufności. Radom 2007, s. 19-31.
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sie wychowania i wchodzenia w dorosłe życie przez młodych ludzi. Miejscem gdzie 
młodzi ludzie po raz ostatni mają styczność z kształtowaniem postaw i wartości jest 
uniwersytet, który oprócz przekazywania wiedzy uczy sposobu myślenia i oceny rze-
czywistości. W związku z tym autorytety na uczelni mają istotną rolę, a ich znaczenie 
może się przekładać na całe dorosłe życie absolwentów uniwersytetu. Świadomość 
ta powoduje, że uczelnie powinny dołożyć wszelkich starań aby chronić uformowaną 
wraz z powstaniem uniwersytetu relację mistrz-uczeń, która z jednej strony pozwala 
na formowanie autorytetów, a z drugiej pozwala studentom na bliskość ze swoim mi-
strzem, który wykazuje wobec nich zaangażowanie i poświęca im swój czas. Dbałość 
o autorytety w środowisku akademickim pozwala również uchronić młodych ludzi 
przed poszukiwaniem ich w innych łatwo dostępnych dla nich miejscach, takich jak 
kultura masowa, media czy Internet. W tym wypadku mamy bardzo często mamy 
przykłady osób, które zabiegają o miano autorytetu, a ich postawa i zachowanie nie 
świadczy o tym, że mogłyby otrzymać takie wartościowe miano.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi oraz zmianami uwarunkowań 
prawnych ewoluują również zadania przypisywane względem nauczyciela akade-
mickiego. Wynikają one ze zmian w szkolnictwie wyższym jak i zmian zachodzących 
na świecie, chociażby wynikających z rozwoju technologii. Powoduje to, że przed 
nauczycielem akademickim stoi o wiele więcej zadań niż dotychczas, które z jed-
nej strony są wynikiem oczekiwania społecznego, a z drugiej strony koniecznością 
wypełniania należycie przepisów. Wykonywanie tych zadań wymaga często więk-
szego nakładu czasu, a w rezultacie ten czas poświęcany jest względem innych po-
winności, które dotychczas traktowane były jako kluczowe. Zatem do nowych zadań 
wymaganych względem autorytetu nauczyciela akademickiego należy podchodzić 
z rozwagą i racjonalnością. Przede wszystkim należy pielęgnować to co najistot-
niejsze dla podtrzymywania autorytetu nauczyciela akademickiego, a więc relację 
mistrz-uczeń. Właściwa dbałość o ten aspekt wydaje się pozwalać uniwersytetom 
na podtrzymanie swojej istotnej roli w społeczeństwie.

Streszczenie:
Problematyka autorytetu jest szczególnie istotna w życiu każdego człowieka. 

Szczególnego znaczenia nabiera pośród młodych ludzi, którzy zdobywają wiedzę i 
kształtują swoje postawy. Miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą bez obawy o celowe 
kreowanie rzeczywistości poszukiwać swoich autorytetów jest uczelnia. To na uni-
wersytecie w wyniku relacji mistrz uczeń powstają prawdziwe autorytety. Na świecie 
zachodzi jednak wiele zmian, które wpływają na całe nasze życie, a także na kryzys 
autorytetów. Zatem dbałość o tą szczególną funkcję uniwersytetu jest bardzo istotna.

Słowa kluczowe: autorytet, mistrz, wychowanie, uczelnia, kryzys.

Summary:
Authority at the university - meaning and evolution
The is sue of authority is particularly important in the life of etery humanbeing. 

It Bains special importance among young people who acquire knowledge and shape 
their attitudes. A place where Young pe ople can look for their authorities with out-
fear of deliberately creating reality is the university. It is at the university that as a 
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result of the master student relationship real authorities are formed. However, tere 
are many changes in the Word that affectourentire lives, as well as the crisis of au-
thorities. Therefore, care for this special function of the university is very important.

Keywords: authority, master, upbringing, university, crisis.
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Formy kształcenia osób
z niepełnosprawnością intelektualną 
w Polsce

Ur. 06.06.1993 r. w Stalowej Woli. Absolwentka pedagogiki i pracy socjalnej na WZPiNoS KUL w Stalowej 
Woli. Doktorantka na III roku pedagogiki na KUL. Pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w CARITAS 
Diecezji Sandomierskiej. 

 

mgr Aleksandra Weronika Strużyńska – KUL JP II w Lublinie 

Wstęp
Lata 90. XX wieku i okres po 2000 roku to czas globalnych zmian, jakim podlega-

ło również polskie społeczeństwo w następstwie wydarzeń z 1989 roku. Obecnie 
żyjemy w świecie stałych i szybkich, a nawet gwałtownych zmian odczuwalnych w 
każdej dziedzinie życia. Te zachodzące zmiany polityczne i społeczne we współ-
czesnej Europie objęły swoim zasięgiem także sytuację osób z różnego rodzajami 
niepełnosprawności. Wśród zmian, które dokonały się w Polsce można wymienić 
przede wszystkim zmiany w systemie edukacji, które związane są m.in. z postrze-
ganiem osób z niepełnosprawnością, funkcjonowaniem placówek oświaty (szybki 
rozwój placówek integracyjnych, a w związku z tym zmiana roli specjalnych ośrod-
ków oświaty) oraz rolą pedagoga specjalnego. To także zmiany w podstawie progra-
mowej (stworzenie wspólnej podstawy programowej dla uczniów sprawnych inte-
lektualnie i uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim) oraz rozszerzenie 
oferty kształcenia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, szczególnie na etapie 
szkoły średniej i szkoły wyższej. W rezultacie osoby te mają możliwość uczenia się 
przez całe życie, dzięki promowaniu nurtu zwanego long-life learning1.

Edukacja oraz właściwie zorganizowany system poradnictwa zawodowego dla 
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności to dwa kluczowe elementy, które 
warunkują efektywne funkcjonowanie tych osób w placówkach oświaty, na rynku 
pracy, tym samym ograniczając ich wykluczenie społeczne2. Wobec tego istotne jest, 
aby organizacja kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością opierała 
się na strukturze ogólnego systemu oświaty, założeniach społeczno-politycznych, 
organizacyjnych oraz programowych. Z kolei zasadniczą dyrektywą tej struktury 
jest zapewnienie ciągłości procesu rewalidacji, od chwili wczesnego wykrycia nie-
pełnosprawności tych osób, aż do form kształcenia zawodowego3.

1  E. Domagała-Zyśk, Tożsamość pedagoga specjalnego w europejskiej przestrzeni edukacyjnej [w:] Pedagog spe-
cjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, pod. red. Z. Palak , Wyd. UMCS, Lublin, s. 132.

2  D. Kukla, W. Duda, M. Czerw-Bajer, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, 
Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 7.

3  J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 78.
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Realizacja wspomnianej idei nowoczesnego systemu kształcenia osób z niepeł-
nosprawnością oznacza długotrwały proces, bowiem wciąż jest za mało podmiotów 
edukacyjnych, które w większym stopniu uwzględniałyby potrzeby i oczekiwania tych 
osób. W związku z tym celem artykułu jest ukazanie zmian form kształcenia i wycho-
wania osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskiej oświacie powstałych w 
wyniku zreformowania systemu edukacji. Zaprezentowana zostanie tu edukacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, począwszy od prawnej organizacji ich kształce-
nia, poprzez ukazanie form i możliwości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkolnictwa segregacyjnego i niesegregacyjnego w polskim systemie oświaty. 

1. Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
We współczesnym świecie każde demokratyczne państwo gwarantuje osobom z 

niepełnosprawnością dostęp do edukacji. Zapewnienie efektywnej edukacji znacz-
nie zwiększa szansę na integrację, niezależność finansową, możliwość pełnienia ról 
społecznych, konkurowanie na rynku pracy, a także przeciwdziała marginalizacji 
osób z niepełnosprawnością4. Edukacja powinna realizować ideę jedności w zróż-
nicowaniu, czyli oznacza to tworzenie takich warunków, w których uznając indywi-
dualne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży zapewnia się wspólne kształcenie 
wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi5. 

Podstawą podejmowania decyzji o miejscu w systemie edukacji dziecka z określo-
nym rodzajem niepełnosprawności stanowi rzetelna oraz kompleksowa diagnoza, 
przeprowadzona możliwie jak najwcześniej. Diagnoza ta powinna być ponawiana 
w różnych okresach rozwoju dzieci. Ważne jest również, aby zapewnić im dostęp do 
wielospecjalistycznego i kompetentnego poradnictwa oraz pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej. Zakładać należy możliwość kształcenia dzieci z niepełnosprawno-
ścią zarówno w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, jak i specjalnej6. 

System edukacji musi być drożny i elastyczny. Powinien umożliwiać przechodze-
nie ucznia z placówki ogólnodostępnej do specjalnej i odwrotnie. Podstawowymi 
kryteriami określenia optymalnej formy kształcenia na danym etapie edukacyjnym 
powinny być: aktualny poziom rozwoju i wynikające z niego potrzeby dziecka, możli-
wości wyznaczone poziomem intelektualnym i funkcjonowaniem zmysłów wzroku i 
słuchu oraz dotychczasowy postęp dydaktyczny ucznia. Rzetelna diagnoza, odpowie-
dzialność i kompetencje specjalistów to wskaźniki właściwej drogi edukacyjnej dla 
każdego. W tych decyzjach istotne miejsce zajmuje rodzina ucznia z niepełnospraw-
nością. Rodzice bądź prawni opiekunowie powinni uzyskiwać rzetelne informacje 
o możliwościach i osiągnięciach szkolnych dziecka, uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji o wyborze odpowiedniej dla niego formy kształcenia oraz mieć możliwość 
udziału w ocenie skuteczności przebiegu procesu edukacyjnego7, mając przy tym nie-
ustannie na uwadze dobro dziecka.

4  I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Wyd. Gaskor, Wrocław 2010, 
s. 95.

5  Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi? Przewodnik, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010, s. 8-9.

6  Tamże.
7  Tamże.
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2. Prawna organizacja kształcenia osób z niepełnosprawnością 
Powszechność nauczania to jedna z głównych zasad, którymi kieruje się polski 

system szkolnictwa. De facto oznacza to, że dąży on do objęcia nauką wszystkich 
uczniów, co najmniej na poziomie obowiązku szkolnego. Należy przy tym zwrócić 
szczególną uwagę, iż wśród wszystkich uczniów znaczną część stanowią osoby z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które posiadają specjalne potrzeby 
edukacyjne8. Wspomniana zasada powszechności nauczania została prawnie sfor-
malizowana w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r. Ustawa ta gwarantuje 
uczniom z niepełnosprawnością możliwość pobierania nauki we wszystkich typach 
szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz ich 
predyspozycjami. Gwarantuje ona również opiekę nad nimi przez umożliwienie im 
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów na-
uczania, a także zajęć rewalidacyjnych9.

Współczesna idea nauczania oraz wychowania uczniów z niepełnosprawnością 
rozwinęła bardzo szeroki zakres i formy opieki nad dzieckiem o specjalnych po-
trzebach10. Jest to skutek wieloletnich nowelizacji prawnych i aktów legislacyjnych 
obowiązujących w Polsce, odnoszących się do praw człowieka. Takowe podstawy 
prawne m.in. akcentują konieczność zapewniania pełnego uczestnictwo osób z nie-
pełnosprawnością we wszystkich sferach życia społecznego11. Jednakże rys histo-
ryczny ukazuje, iż akty ustrojowe zawierające gwarancję praw człowieka pojawiły 
się dopiero na przełomie XIX i XX wieku i miały charakter jedynie krajowy, co ozna-
czało, że za interpretację zakresu tych praw odpowiadało państwo. Do końca XVIII 
wieku wobec ludzi schorowanych, niepełnosprawnych dominującym oddziaływa-
niem była opieka i leczenie, a osoby te były wykluczone z życia społecznego, tym 
samym z możliwości kształcenia12. Dopiero czas po II wojnie światowej zaowocował 
w rozwój organizacji międzynarodowych, co przyczyniło się w konsekwencji do po-
wstania licznych międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka. 
Najważniejszą rolę w tworzeniu prawa międzynarodowego po 1945 roku odegrała 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, zaś w Europie zasadnicze znaczenie ma pra-
wodawstwo Unii Europejskiej13. 

Przełomowym dokumentem wśród aktów prawnych nawiązujących m.in. do 
edukacji była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – uchwalona 10 grudnia 1948 
roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Treść deklaracji zawiera spektrum praw 
każdego człowieka bez względu „na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, 
wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, 

8  M. Czajkowska, Przygotowanie zawodowe pedagogów specjalnych do uczestnictwa w procesie edukacji i re-
habilitacji [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, pod. red. Z. Palak, A. 
Bujnowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 22. 

9  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 ze zm.).
10  B. Grzyb, Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do 

specjalnych, Wyd. Impuls, Kraków 2013, s. 14.
11  D. Kukla, W. Duda, M. Czerw-Bajer, dz. cyt., s. 10.
12  B. Marcinkowska, Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

[w:] „Psychologia Wychowawcza”, NR 7, Warszawa 2015, s. 206.
13  M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, [w:] Niepełnosprawność 

– Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, PFRON, Warszawa 2012, s. 26-27.
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majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu”14. Także Konwencja o Prawach 
Dziecka z dnia 2 października 1989 roku podkreśla „uznanie wrodzonej godności 
oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest pod-
stawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, (…) uznają prawo dziecka 
do nauki i stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans”15.

Powyższe międzynarodowe akty prawne zostały ratyfikowane przez Polskę i na-
wiązuje się do nich w preambule do Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty16. Dokument ten podkreśla m.in., że każda osoba z niepełnosprawnością ma 
prawo do nauki we wszystkich typach szkół, adekwatnie do posiadanych predys-
pozycji oraz potrzeb, przy jednoczesnym dostosowaniu do możliwości wymagań 
edukacyjnych ucznia, jednakże w sytuacji, w której specjalistyczna poradnia zdia-
gnozuje u niego specyficzne trudności w uczeniu się. Ponadto ustawa gwarantuje 
osobom z dysfunkcjami pomoc oferowaną przez poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne. Warto również dodać, że ustawa o systemie oświaty zawiera spektrum 
dodatkowych praw dla osób z niepełnosprawnością, które umożliwią bądź ułatwią 
kształcenie. Uczniom tym przysługuje m.in. nieodpłatny transport, a także opieka w 
czasie podróży do szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych czy specjalnych ośrod-
ków wychowawczych oraz bezpłatny pobyt na terenie internatów ww. ośrodków. To 
również prawo do dostosowania do możliwości psychofizycznych ucznia wszelkich 
sprawdzianów, egzaminów. W myśl omawianej ustawy, osobom tym przysługuje 
prawo do dostosowania standardów wymagań edukacyjnych, właściwe wyposa-
żenie i oprzyrządowanie miejsca nauki ucznia z uwzględnieniem danej niepełno-
sprawności oraz możliwość wydłużenia nauki na każdym z edukacyjnych szczebli17.

W 1994 roku została opublikowana Deklaracja z Salamanki, która podkreśla, 
iż należy wyrównywać szanse osób z niepełnosprawnością. Dokument ten zawie-
ra unijne wytyczne do działań z zakresu edukacji osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Omówione zostały w nim postulaty dotyczące wprowadzenia w życie 
idei edukacji dla wszystkich oraz otwartego społeczeństwa. Zamysł ten miał zagwa-
rantować dostęp do zwykłych szkół dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, gdzie to te konkretne potrzeby i zainteresowania tychże uczniów będą stawia-
ne w centrum zainteresowań pedagogicznych, zaś szkoły będą miejscem, w którym 
będą tworzone przyjazne społeczności. Ponadto w deklaracji zwrócono szczególną 
uwagę, iż dzieci i młodzież dotknięta niepełnoprawnością powinna mieć zapewnio-
ną pomoc w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się i nabywaniu kompetencji nie-
zbędnych w ich dorosłym życiu18.

3 grudnia 1982 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na mocy re-
zolucji 37/52 przyjęło Światowy Program Działania na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych. Społeczność międzynarodowa uznała, że zapobieganie niepełnosprawności, 
rozwój rehabilitacji i wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością nadal pozo-
stają najważniejszymi celami współczesnego świata. Podkreślono również, iż prio-

14  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż 1948 r. 
15  Konwencja o Prawach Dziecka – dokument przyjęty przez ONZ w 1989 r., a przez Polskę ratyfikowany w 1991 r.
16  Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wyd. WSPS, Warszawa 1998, s 54.
17  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 ze zm.).
18  Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez 

Światową Konferencję dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych: Dostęp i Jakość, Salamanka 1994.
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rytety te powinny być wdrożone we wszystkich krajach bez względu na ich stopień 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Ponadto Zgromadzenie Ogólne ogłosiło De-
kadą Osób Niepełnosprawnych w latach 1983-1992, co przyczyniło się do powsta-
nia licznych publikacji i opracowań naukowych w tematyce działań na rzecz osób z 
niepełnosprawnością19. Jednym z osiągnięć było opracowanie dokumentu „Zasady 
Ochrony Osób Cierpiących na Choroby Psychiczne oraz Poprawy Opieki Zdrowotnej 
w tym Zakresie” w 1991 roku. Dokument zawiera 25 głównych zasad, określających 
prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ustanowiono również, że co roku 
3 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych20.

Z kolei Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku opublikowało Standardowe Zasady 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Dokument ten, określał modelo-
we kierunki rozwiązań odnoszące się do osób z niepełnosprawnością oraz stanowił 
podstawę tworzenia polityki i programów dotyczących niepełnosprawności. Oma-
wiane zasady nie mają wiążącego charakteru, a są jedynie zobowiązaniem o charak-
terze politycznym i moralnym, jednakże weszły na stałe do systemu instytucjonal-
nego wielu państw członkowskich ONZ - w szczególności dokumenty Unii Europej-
skiej, dotyczące niepełnosprawności, powołują się bezpośrednio na rozwiązania za-
warte w Standardowych Zasadach Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. 
Warto podkreślić, iż dla celów monitorowania oraz wdrażania zasad zawartych w 
dokumencie z 1993 roku, powołany został rok później Specjalny Sprawozdawca ds. 
Osób Niepełnosprawnych przy Komisji Rozwoju Społecznego21.

Natomiast 1 sierpnia 1997 roku utworzono Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, 
dokument nie gwarantujący konkretnych uprawnień, jednakże zawierający katalog 
dziesięciu praw dla osób z niepełnosprawnością22. Dotyczą one:

dostępu do dóbr oraz usług, a także pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,
dostępu do opieki medycznej, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i edukacji leczni-

czej oraz szerokiego spektrum świadczeń zdrowotnych,
możliwości wszechstronnej rehabilitacji ukierunkowaną szczególnie na adapta-

cję społeczną,
nauki w szkołach masowych, jak również w placówkach specjalnych bądź eduka-

cji indywidualnej,
dostępu do specjalistycznej pomocy (w tym m.in. psychologicznej i pedagogicznej) 

umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesie kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych,
pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem oraz możliwościami, a także ko-

rzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz możliwości do pracy 
w warunkach dostosowanych do potrzeb danej osoby, zabezpieczenia społecznego,

środowiska wolnego od różnorodnych barier, w tym dostępu do urzędów, punk-
tów wyborczych, obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania 
się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, jak 
również możliwości komunikacji międzyludzkiej,

19  http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/dzialalnosc.php (27.08.2019 r.)
20  Zasady Ochrony Osób Cierpiących na Choroby Psychiczne oraz Poprawy Opieki Zdrowotnej w tym Zakre-

sie – 1991 r.
21  Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 Sesji Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96).
22  Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 roku.
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posiadania reprezentacji swego środowiska, a także konsultowania z nimi wszyst-
kich projektów aktów prawnych odnoszących się do osób z niepełnosprawnością,

pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycz-
nym, sportowym odpowiednio do swych potrzeb jak i zainteresowań23.

Sytuacja edukacyjna uczniów z niepełnosprawnością w Polsce formalnie zmie-
niła się wraz ze wspomnianą już wcześnie reformą systemu oświaty z 1991 roku, 
choć w praktyce miało to miejsce dopiero w 1993 roku24, kiedy to zadekretowano 
możliwość realizacji obowiązku szkolnego w klasach, oddziałach, szkołach integra-
cyjnych. Następnie w 1999 roku25, gdy reforma oświatowa gwarantowała każdemu 
dziecku bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności prawo kształcenia w 
szkole ogólnodostępnej, zobowiązując tym samym szkołę do stworzenia warunków 
umożliwiających to kształcenie. Wprowadzenie w życie tychże dokumentów przy-
czyniło się do poszerzenia powszechnego odbioru, że kształcenie osób z niepełno-
sprawnością nie ogranicza się jedynie do edukacji w szkole specjalnej, zaś daje tym 
uczniom możliwość nauki w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej26.

Ważny aktem legislacyjnym obowiązującym nadal w Polsce jest Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicz-
nych poradni specjalistycznych27. W myśl takowego dokumentu opisana jest procedu-
ra kwalifikacji do kształcenia specjalnego i integracyjnego, które dokonują poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne w wyniku stosownych badań specjalistycznych, na 
podstawie których wydają orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, okre-
ślając każdemu dziecku z niepełnosprawnością odpowiednią formę kształcenia28. 

Omówione wybrane uregulowania prawne dotyczące kształcenia, jak i wycho-
wania osób z niepełnosprawnością - jednakże według autora dysertacji stanowiące 
podwaliny dla kolejnych treści pracy oraz ukazują pewne zmiany na przestrzeni lat - 
wskazują, iż ci uczniowie wymagają specjalnego podejścia i specjalnych metod pracy, 
a także odpowiedniego zorganizowania środowiska edukacyjnego, które umożliwi i 
zapewni warunki do wielokierunkowej stymulacji ich rozwoju29. Wobec tego można 
stwierdzić, że edukacja jest procesem integralnie związanym z różnymi obszarami 
ludzkiej aktywności, dlatego też należy ją ujmować w licznych dyskursach kulturo-
wych. Warto przy tym również podkreślić, iż tendencje edukacyjne nie mogą jedynie 
podążać za przemianami cywilizacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi, natomiast 
powinny je wyprzedzać, a ponadto permanentnie je modernizować, doskonalić oraz 

23  Tamże.
24  Zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 roku w sprawie zasad organizowa-

nia opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego (Dz. Urz. MEN, nr 9, poz. 36).

25  Zarządzenie z 15.02.1999 roku o zmianie ustroju szkolnego (Dz. U. MENiS, nr 12, poz. 1).
26  I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-

ków 2015, s. 535.
27  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działa-

nia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 
2013 poz. 199).

28  Tamże.
29  M. Raszewska, K. Szoć, Wzrastaj z nami, a nie obok nas. Program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z 

niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010, s. 5.
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adekwatnie reagować na odnotowane wyniki zastosowanych rozwiązań. W związku 
z tym, Polska, podobnie jak większość krajów świata, stoi przed zadaniem ciągłego 
reformowania oświaty30 na rzecz rozwoju człowieka - zarówno osoby pełnospraw-
nej jak i osoby z niepełnosprawnością.

3. Formy i możliwości kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące systemu oświaty osób z 

niepełnosprawnością umożliwiają wszystkim dzieciom z różnorakimi dysfunkcja-
mi zdobycie wykształcenia poprzez uczęszczanie do wszelkich typów szkół. Należy 
jednak przy tym zwrócić szczególną uwagę, iż podstawową zmienną warunkującą 
osiągnięcie pożądanych efektów edukacyjnych stanowi wybór odpowiedniej dla da-
nego ucznia szkoły, która powinna być dostosowana do jego potrzeb i możliwości31. 
W myśl reformy oświatowej w Polsce obecnie funkcjonują następujące formy kształ-
cenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: segregacyjne, integra-
cyjne oraz włączające, jednakże bez względu na typ edukacji jaki zostanie wybrany, 
zgodnie w artykułem 70 w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkim obywa-
telom musi być zapewnione prawo do nauki, które zarazem stanowi obowiązek do 
18 roku życia32. Obowiązek ten tyczy się również dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną, jednakże kształcenie uczniów z niepełnosprawnością może 
być wydłużone: w przypadku szkoły podstawowej do 20. roku życia, zaś lub w przy-
padku szkoły ponadpodstawowej do 24. roku życia33. Kluczowe jest bowiem, aby ża-
den człowiek (niezależnie od stopnia swoich możliwości intelektualnych) nie został 
wykluczony z systemu edukacji34. Warto również podkreślić, iż zasadniczą dyrekty-
wą systemu oświaty jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami ciągłego 
procesu rewalidacji, czyli od chwili wczesnego stwierdzenia niepełnosprawności, 
przez okres przedszkolny, aż do kształcenia zawodowego35.

Kwalifikacja uczniów do kształcenia specjalnego oraz integracyjnego dokonują 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne specjalistyczne poradnie, w któ-
rych działają zespoły orzekające. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań specja-
listycznych wydają orzeczenie o rodzaju, stopniu niepełnosprawności, określając 
przy tym odpowiednią formę kształcenia36. Wydawanie opinii i orzeczenia to dwa 
podstawowe rodzaje porad pisemnych wydawanych przez ww. poradnie rodzicom 
bądź opiekunom prawnych dzieci w nich diagnozowanych. Takowe dokumenty po-
przedzone są wnikliwą, wieloaspektową diagnozą, zaś wydawane opinie znajdują 
swoje uregulowanie w zapisach prawnych, statutowych, określających w jakiej spra-
wie mogą być wydawane. Każda opinia musi zawierać stanowisko poradni w spra-

30  I. Chrzanowska, dz. cyt., s.534-535.
31  D. Kukla, W. Duda, M. Czerw-Bajer, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, 

Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 14.
32  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).
33  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i za-
grożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).

34  M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, 
Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 7.

35  J. Wyczesany, dz. cyt., s. 78.
36  B. Grzyb, dz. cyt., s. 13-15.
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wie, której dotyczy łącznie ze szczegółowym uzasadnieniem, a także wskazaniem 
formy pomocy, które mogą być udzielone w przedszkolu, szkole bądź innej placówce 
oświatowej37. Orzeczenie w zależności od potrzeb wydawane jest na czas roku szkol-
nego, danego okresu etapu edukacyjnego lub czasu kształcenia w danej szkole38.

Wybór odpowiedniej placówki kształcenia i wychowania dzieci z niepełnospraw-
nością należy do rodziców lub prawnych opiekunów, co oznacza, iż to rodzice i opie-
kunowie mają możliwość samodzielnego ukierunkowania drogi edukacyjnej dziec-
ka, niezależnie od wskazań specjalistycznej poradni39. Zgodnie z tym to wyłącznie 
rodzice decydują, czy ich dziecko zostanie zdiagnozowane przez specjalistów po-
radni celem określenia jego możliwości i potencjału rozwojowego oraz trudności 
edukacyjnych oraz czy ta opinia, w formie orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, trafi do placówki oświaty40.

Wybór najodpowiedniejszej formy kształcenia dla dziecka nie jest łatwym zada-
niem, bowiem każda forma kształcenia ma swoje mocne, jak i słabe strony, każda 
stwarza określone możliwości. Warto przy tym podkreślić, że edukacja, która sta-
nowi podstawowy instrument wyrównywania życiowych szans dla uczniów z nie-
pełnosprawnością, powinna spełniać określone warunki, między innymi: ukierun-
kowanie na indywidualne potrzeby, dostosowanie treści oraz metod nauczania do 
wieku, a także do możliwości psychofizycznych tychże osób. W związku z tym ważne 
jest, aby decyzja ta była pokierowana piorytetowym celem jakim jest jak najpełniej-
szy, wszechstronny rozwój dziecka41. Wobec tego w dalszej części artykułu zosta-
ną omówione poszczególne formy kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną obowiązujące w Polsce.

4. Kształcenie specjalne
Szkolnictwo specjalne zajmuje znaczące miejsce wśród współczesnych form 

kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Istotnym czynnikiem funkcjo-
nowania tego typu placówek oświatowych jest wieloletnie doświadczenie w pracy 
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ale także odpowiednie przygotowa-
nie samej szkoły dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych42. Rozwój tej 
tradycyjnej formy kształcenia uczniów niepełnosprawnością intelektualną w Polsce 
przypada na XIX wiek, a jego prekursorem była Maria Grzegorzewska43. 

Głównym celem szkoły specjalnej jako podstawowej jednostki organizacyjnej 
w systemie oświaty specjalnej jest: opieka, wychowanie, kształcenie, rehabilitacja 
(rewalidacja), resocjalizacja dzieci, młodzieży, dorosłych44, by osiągnęli możliwie jak 

37  B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wyd. Impuls, Kraków 2009, s. 66-67.
38  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawa-

nych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 
poz. 1743).

39  B. Grzyb, dz. cyt., s. 15.
40  M. Kościółek, Drogi edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością – dylematy rodziców, [w]: „Studia Pedagogica 

Ignatiana” T. 22/Nr2, s. 195. (189-214)
41  M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, dz. cyt., s. 9.
42  B. Grzyb, dz. cyt., s. 19.
43  M. Buchnat, Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie specjalnym, [w:] M. Buchnat, B. 

Tylewska-Nowak, Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, Wyd. Difin, War-
szawa 2012, s. 54.

44  B. Grzyb, dz. cyt., s. 19.
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najlepszy wszechstronny rozwój i w sposób dla nich optymalny wypełnili obowią-
zek szkolny45. Ponadto warto podkreślić, że szkoła specjalna dzięki współpracy ze 
środowiskiem powinna również właściwie przygotować do życia w społeczeństwie, 
dlatego też istotne jest, by zachęcała uczniów do kreatywnej, wielostronnej pracy, 
umożliwiając przy tym aktywne uczestnictwo w całokształcie swej rozmaitej dzia-
łalności, uczyła pracy w grupie, a przede wszystkim bazowała podmiotowym podej-
ściu do każdego ucznia46.

Szkoła specjalna przez grupę ekspertów UNESCO została zdefiniowana jako 
elastyczny system ułatwień wychowawczych, który stosowany jest wobec tych 
uczniów, mających różnego rodzaju trudności w nauce, spowodowane czynnikami 
zewnętrznymi lub wewnętrznymi, zaburzeniami fizycznymi lub psychicznymi47. 
Stąd też zostały wyznaczone zadania i cele szkoły specjalnej, które tyczą się:

korygowania zaburzonych oraz usprawniania niezaburzonych funkcji psychicz-
nych ucznia;

wyrabiania sprawności ruchowych, a także umiejętności potrzebnych do wyko-
nywania zawodu;

kształtowania praktycznych umiejętności, które są niezbędne w życiu społecz-
nych oraz zawodowym;

kształcenia właściwej postawy społecznej oraz wdrażanie podstawowych zasad 
kultury życia codziennego;

a także wyrabiania samoobsługi, samodzielności w różnych przejawach życia co-
dziennego ucznia z niepełnosprawnością48.

Z kolei realizacja tychże zadań powinna się odbywać m.in. przez łączenie proce-
sów dydaktyczno-wychowawczych z życiem środowiska, organizowaniem naucza-
nia i wychowania na podstawie najnowszych osiągnięć z pedagogiki specjalnej, czy 
też zapewnienie każdemu uczniowi optymalnych warunków do rozwoju jego osobo-
wości. W realizacji zadań i celów szkoły specjalnej należy również pamiętać o two-
rzeniu odpowiedniej bazy materialnej, zapewnieniu nowoczesnych sprzętów oraz 
środków dydaktycznych, stałej współpracy z rodzicami, organizacjami społecznymi, 
zakładami pracy, kontaktami ze specjalistycznymi poradniami w zakresie diagnozy, 
jak i profilaktyki, a także współodpowiedzialności całego personelu szkoły za reali-
zację celów edukacyjnych49.

Kształcenie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i innych ośrodkach spe-
cjalnych odbywa się, podobnie jak w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 
oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w oparciu o indywidualny pro-
gram edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia zalecenia zawarte w orzecze-
niu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jest dostosowany do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia. 
Zasady opracowywania tego programu i jego zawartości są takie same niezależnie 
od typu i rodzaju jednostki systemu oświaty do jakiej uczeń uczęszcza. Ponadto dla 

45  M. Buchnat, dz. cyt., s. 54
46  Tkaczyk G., Kształcenie lekko upośledzonych, [w:] Cz. Kosakowski, Nauczanie i wychowanie osób lekko upośle-

dzonych umysłowo, Wyd. Akapit, Toruń 2001, s. 77.
47  A. Hulek, Współczesne kierunki pedagogiki specjalnej, [w:] „Studia Pedagogiczne”, t. XI, 1979, s. 9.
48  I. Chrzanowska, dz. cyt., s.536.
49  Tamże, s. 536-537.
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uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do przedszkoli, szkół i oddziałów 
specjalnych organizuje się zajęcia rewalidacyjne50.

Infrastruktura szkół specjalnych to szeroko wyspecjalizowana baza klas i pracow-
ni. To także pomoce dydaktyczne niezbędne do wszelkiego rodzaju terapii zaburzeń 
rozwojowych. Specyfika tych placówek polega na maksymalnym dostosowaniu do 
potrzeb wszystkich uczniów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dla różno-
rodnych potrzeb terapii i rehabilitacji bardzo często funkcjonują specjalistyczne sale 
korekcyjne i terapeutyczne, m.in. sale do stymulacji polisensorycznej, sala Integracji 
Sensorycznej, sala do rehabilitacji i korekcji wad postawy, gabinet psychologiczny i 
logopedyczny czy też wszelkiego rodzaju pracownie51.

Segregacyjny system szkolnictwa ma bez wątpienia swoje zalety. Ich przykłady 
zostały zaprezentowane w pozycji naukowej Iwony Chrzanowskiej z 2015 roku52, 
gdzie prezentuje empiryczne wyniki licznych badaczy odnoszące się do warunków 
w tego rodzaju placówce oświaty. Przykładowo, plusem szkoły specjalnej jest mniej-
sza liczba uczniów w klasie, większy zakres bardziej profesjonalnego wsparcia, czy 
też kwalifikacje kadry, która jest przygotowana kierunkowo do pracy z uczniem o 
określonym rodzajem niepełnosprawności53.

Należy też podkreślić, iż szkoły specjalne nie są formą kształcenia, która jest po-
zbawiona wad. Zdaniem Iwony Chrzanowskiej już sam fakt segregacji, przywodzi 
na myśl selekcję, na skutek której sprowadza się osobę z niepełnosprawnością do 
przypadku klinicznego. Przy przytoczeniu tej tezy warto również nakreślić, iż od 
momentu, w którym zaczęły powstawać placówki specjalne w wieli krajach, w tym 
w Polsce, rozpoczęła się walka z wykluczeniem, walka o prawo do godnego życia. 
I. Chrzanowska zwraca również uwagę, że wadą segregacyjnego szkolnictwa jest 
niewielka liczba placówek specjalnych. Często zdarza się, że uczeń musi do szkoły 
albo dojeżdżać, albo pozostawać w internacie, gdyż placówka jest zbyt oddalona od 
jego miejsca zamieszkania. W rezultacie omówiona przykład skutkuje oddzieleniem 
dziecka od domu rodzinnego, co nie jest korzystnym rozwiązaniem. Oddzielenie 
dziecka w tej sytuacji odbywa się również na płaszczyźnie rówieśniczej, bowiem 
czas spędzony w internacie, ogranicza sposobność do swobodnych, niezaplanowa-
nych i pozainstytucjonalnych relacji z otwartym środowiskiem, co może przyczynić 
się do negatywnych konsekwencji w dorosłości tych uczniów. To ograniczenie ze 
społecznością poza własną grupą może skutkować brakiem gotowości i kompeten-
cji w funkcjonowaniu w otwartej społeczności, a także przyczyni się do powstania 
określonych stereotypów i spektrum postaw wobec osoby z niepełnosprawnością54.

5. Kształcenie integracyjne
Edukacja integracyjna w Polsce sięga lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, a 

jej promocję w Polsce zawdzięcza się Aleksandrowi Hulkowi55, bowiem jego zdaniem 

50  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i za-
grożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).

51  B. Grzyb, dz. cyt., s. 23-24.
52  I. Chrzanowska, dz. cyt., s. 540-541.
53  Tamże.
54  Ibidem, s. 541.
55  B. Grzyb, dz. cyt., s. 26.
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kształcenie integracyjne to maksymalne włączenie dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością do zwykłych szkół i placówek oświatowych, na skutek czego możliwy będzie ich 
wszechstronny rozwój wśród pełnosprawnych rówieśników56. Warto jednak dodać, że 
idea integracji była promowana znacznie wcześniej, bo już w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, która wyłoniła się z fali nowego humanizmu ogarniającego Stany Zjedno-
czone i Europę57. Wobec tego paradygmat medyczny rozpoznawania i określania nie-
pełnosprawności został zastąpiony alternatywnym podejściem społecznym, które 
podkreślało m.in. znaczącą rolę rodziny w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością58. 

Wcześniejsze podejście do rehabilitacji dziecka koncentrowało się na organizo-
waniu działań specjalistów, którzy mieli doprowadzić do poprawy stanu funkcjono-
wania oraz zminimalizować znaczenie występujących deficytów. Rodzice dziecka, 
jeżeli uczestniczyli w rehabilitacji, to ich rola ograniczała się do pomocy i realizacji 
konkretnych zaleceń specjalistów. Takiego rodzaju pomoc w ówczesnych czasach 
niosła za sobą dość niską skuteczność działań. Również nie sprzyjał temu brak 
współpracy między licznymi specjalistami, którzy nierzadko koncentrowali się wy-
biórczo na określonych obszarach i sferach funkcjonowania dziecka. W rezultacie 
działania te bardzo często doprowadzały do nieustannych terapii, które dotyczyły 
sprzecznych wymagań, tym samym nie przynosząc oczekiwanych rezultatów. Dla-
tego też dopiero uznanie czynników społecznych w rozwoju, jak i funkcjonowaniu 
człowieka, przyczyniło się do docenienia roli rodziców oraz potraktowaniu ich jako 
równorzędnych partnerów. Ponadto zróżnicowano ofertę edukacyjną dla uczniów z 
niepełnosprawnością, umożliwiając im kształcenie i wychowanie w naturalnych wa-
runkach grupy rówieśniczej, co wiązało się z edukacją blisko miejsca zamieszkania59.

Regulacje prawne, m.in. Konwencja praw dziecka przyjęta przez ONZ w 1989 
roku60 oraz Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, umożliwiły naukę 
we wszystkich typach szkół dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością zgodnie 
z ich potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi61. Na mocy tychże dokumentów w 
1993 roku ukazała się regulacja o charakterze organizacyjnym, która odnosiła się 
do zasad opieki nad uczniami z niepełnosprawnością, ich kształcenia w ogólnodo-
stępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach62. Zarządzenie MEN 
umożliwiło organizowanie klas/oddziałów i placówek integracyjnych, tym samym 
w polskim systemie oświaty usankcjonowano formę kształcenia integracyjnego63.

Celem nauczania integracyjnego jest przede wszystkim umożliwienie uczniom z 
niepełnosprawnością prowadzenie życia w takich samych warunkach, jak inni człon-

56  A. Hulek, Integracyjny system kształcenia i wychowania [w:] A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Wyd. 
PWN, Warszawa 1977, s. 172.

57  A. Twardowski, Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością [w:] Z. Janiszew-
ska-Nieścioruk, Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. 
Impuls, Kraków 2007, s. 13.

58  I. Chrzanowska, dz. cyt., s. 544.
59  Ibidem.
60  Konwencja o Prawach Dziecka – dokument przyjęty przez ONZ w 1989 r., a przez Polskę ratyfikowany w 1991 r.
61  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 ze zm.).
62  Zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 roku w sprawie zasad organizowa-

nia opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego (Dz. Urz. MEN, nr 9, poz. 36).

63  I. Chrzanowska, dz. cyt., s. 545.
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kowie określonych grup społecznych. W związku z tym do zadań kształcenia integra-
cyjnego należy m.in. integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi 
w naturalnym środowisku rówieśniczym, kształtowanie wzajemnej tolerancji i ak-
ceptacji oraz kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób z niepełno-
sprawnością, jak i kształtowanie postaw prospołecznych osób z niepełnosprawno-
ściami w stosunku do osób pełnosprawnych. To także nauczanie wielopoziomowe w 
ramach wspólnego program nauczania poprzez dostosowanie program nauczania do 
potrzeb i możliwości dziecka, jego aktywizacji poprzez zastosowanie metod opartych 
na współpracy, gdzie pomimo różnic ujawniają się podobne wartości, potrzeby oraz 
stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do przyszłego, samodzielnego 
włączenia się w życie społeczne, poprzez zrozumienie swojej odrębności64.

Organizacja kształcenie integracyjnego opisana jest w Rozporządzeniu MEN z dnia 
17 marca 2017 roku65, która jakie powinny być warunki w tego typu placówkach. Do-
kument wskazuje m.in., iż liczebność w klasach integracyjnych nie powinna prze-
kraczać 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 dzieci z niepełnosprawnością. Zgodnie 
z założeniem integracyjnego system kształcenia do klas integracyjnych są włączeni 
uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto grupę integracyjną 
musi prowadzi dwóch pedagogów (nauczyciel wiodący oraz pedagog specjalny z od-
powiednim przygotowaniem pedagogicznym), a ich współpraca powinna opierać się 
na zasadach partnerskich, gdyż w równym stopniu odpowiadają za całą klasę66. 

Nauczyciel z przygotowaniem specjalnym wspiera oddziaływania wychowawcy 
klasy oraz podejmuje działania, które mają na celu akceptację uczniów z niepełno-
sprawnością przez zespół klasowy. Kształtuje również wśród uczniów pełnospraw-
nych postawy życzliwości i zrozumienia, a także wrażliwości na problemy i ograni-
czenia rówieśników. Nauczyciel wspierający i współorganizujący proces kształce-
nia powinien dbać o stworzenie odpowiednich warunków, w których każdy uczeń 
mógłby zaistnieć jako niepowtarzalna osobowość oraz poprzez swoją działalność 
pedagogiczną powinien przystosować dzieci i młodzież z niepełnosprawnością inte-
lektualną i innymi zaburzeniami zachowań do obowiązujących norm społecznych67. 

Dodatkowo w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczniów dyrektor powi-
nien uwzględnić również potrzebę zatrudnienia odpowiednich specjalistów, którzy 
będą prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami. W ramach kształcenia i wycho-
wania osób z niepełnosprawnością prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, m.in. są 
to zajęcia z logopedą, psychologiem, rehabilitantem czy też pedagogiem specjalnym. 
Warto jednak podkreślić, iż specjaliści prowadzą również szereg zajęć skierowanych 

64  M. Buchnat, Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie integracyjnym i ogólnodostępnym 
[w:] M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie eduka-
cji, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 78-79.

65  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) ogłoszono dnia 27 marca 
2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 24 lipca 2020 r.

66  A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń, ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym 
przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedago-
gicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Wyd. Impuls, Kraków 2007, s. 40-43.

67  A. Cieplińska, Kształcenie integracyjne w mikroregionie – teoria i praktyka [w:] A. Szyszko-Bohusz (red.) Edu-
kacja – Praca – Prawo w życiu osób niepełnosprawnych, Wyd. MWSE, Tarnów 2009, s. 118.
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dla uczniów pełnosprawnych68.
W szkolnictwie integracyjnym nauczyciele dostosowują treści programowe oraz 

tempo realizacji wspólnej podstawy programowej do indywidualnych możliwości i 
potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, dzięki czemu pobudzają ich wiarę we wła-
sne możliwości. Zdobywanie osiągnięć na wielu płaszczyznach wzmacnia świado-
mość uczniów, że są pełnowartościowymi osobami, dlatego też kształtowanie wiary 
we własne możliwości jest niezwykle istotne. Ważne jest również, aby zwrócić na-
leżytą uwagę, iż pierwszy miesiąc w klasie integracyjnej jest okresem adaptacji do 
nowej sytuacji oraz nowych warunków. Nauczyciel z przygotowaniem specjalnym w 
tym czasie powinien prowadzić intensywne obserwacje uczniów z niepełnospraw-
nością, na bazie których zostaną opracowane zindywidualizowane programy eduka-
cyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Ponadto pro-
gramy te uwzględniają zalecenia do pracy wskazane przez specjalistyczne poradnie 
zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego69.

Idea kształcenie integracyjnego od początku niosła za sobą wielką nadzieję, 
szczególnie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnością, któ-
ra tyczy się ucieczki od wykluczenia bądź marginalizacji społecznej ich dzieci. Zda-
niem Iwony Chrzanowskiej nadzieje te wynikały nie tyle z jednoznacznej krytyki 
czy niezadowolenia z efektów kształcenia w placówkach specjalnych, ile raczej z 
przeświadczenia, że tylko edukacja wspólna uczniów pełnosprawnych z uczniami 
z niepełnosprawnością jest szansą na adaptację ich dzieci w środowisku otwartym. 
Jednakże oprócz wspomnianej szansy, rodzicom dzieci z niepełnosprawnością 
kształcących się w szkołach integracyjnych towarzyszą bardzo często negatywne 
emocje. Tyczą się one m.in. poczucia lęku, że ich dziecko pomimo starań nie będzie 
w stanie spełnić oczekiwań nauczyciela lub obaw związanych z tym, iż ich dzieci w 
kształceniu integracyjnym mogą być narażone na poniżanie, wyśmiewanie czy też 
agresję70. Edukacja integracyjna zatem wciąż budzi kontrowersję, gdyż obok pozy-
tywnych opinii pojawia się wielu krytycznych uwag.

6. Kształcenie włączające
Rozwój edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświaty pojawił się w la-

tach 90. XX wieku i zdaniem Grzegorza Szumskiego był odpowiedzią na słabości 
związane z edukacją integracyjną71. Należy zaznaczyć, że w licznych naukowych 
opracowaniach przedstawiane są typologie edukacji włączającej, bardzo często w 
odniesieniu do pojęcia „integracja”. Wobec tego warto zwrócić uwagę na założenie 
Iwony Chrzanowskiej, które odwołuje się do tego, iż w Polsce dochodzi do spłasz-
czenia tych pojęć, szczególnie jeśli integrację traktuje się jako ideę społecznej koeg-
zystencji (gdyż nie tylko tyczy się edukacji). W związku z tym można stwierdzić, iż 
integracja i włączanie to pojęcia, które posiadają tożsame źródła ideowe, przy czym 
włączanie odnosi się bardziej do działań o podłożu wspólnotowym72.

68  Tamże, s. 120.
69  A. Cieplińska, dz. cyt., s. 118-119.
70  I. Chrzanowska, dz. cyt., s. 550-553.
71  G. Szumski, Teoretyczne implikacje edukacji włączającej [w:] Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodo-

stępnej, Z. Gajdzica (red.), Wyd. Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 16.
72  I. Chrzanowska, dz. cyt., s. 554-555.
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Celem i zadaniem edukacji włączającej jest dążenie do tego, by placówki oświaty 
były miejscem wspierającym i stymulującym zarówno dla pracowników, jak i uczniów. 
Inkluzyjne podejście ma pomagać w budowaniu wspólnoty, zachęcając przy tym do 
osiągnięć i celebrując wszelkie sukcesy wspólnie. Edukacja włączająca polega rów-
nież na szerszym budowaniu wspólnoty i rozwijaniu jej poza murami szkoły. Szkoły 
powinny współpracować z innymi organizacjami, instytucjami oraz wspólnotami w 
celu poprawy możliwości edukacyjnych i warunków społecznych w swojej okolicy73.

Edukacja włączająca związana jest przede wszystkim z:
traktowania i obdarzania szacunkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły 

w jednakowy sposób; 
nieustanną działaniem na rzecz zwiększenia uczestnictwa uczniów w kulturze, 

programie nauczania oraz społeczności szkolnej, jak również zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia w tych obszarach;

 przekształceniem kultury organizacyjnej, a także sposobu funkcjonowania i 
praktyki szkolnej w taki sposób, by uwzględniały one zróżnicowanie uczniów danej 
społeczności; 

zmniejszeniem barier w wychowaniu i kształceniu w odniesieniu do wszystkich 
uczniów, a nie tylko w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 wykorzystaniem doświadczeń innych w działaniach eliminujących bariery w do-
stępie do edukacji uczniów z różnych środowisk;

dostrzeganiem zróżnicowania uczniów jako bogactwa, zasobu wspomagającego 
naukę, a nie jako problemu, który należy rozwiązać;

przyznaniem uczniom prawa do nauki w miejscu ich zamieszkania; 
poprawą warunków organizacji pracy szkół zarówno dla wszystkich pracowni-

ków oraz uczniów;
podkreśleniem roli szkoły w budowaniu lokalnej społeczności oraz rozwoju war-

tości, jak również w podnoszeniu osiągnięć edukacyjnych;
nawiązywaniem współpracy między placówkami oświaty i lokalnymi społecznościami;
świadomością tego, iż inkluzja i wyrównywanie szans edukacyjnych stanowi je-

den z aspektów polityki włączającej i wyrównywania szans życiowych w całym spo-
łeczeństwie74.

W listopadzie 2013 roku Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji 
Włączającej (Agencja wcześniej funkcjonująca pod nazwą Europejska Agencja na 
rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi) zor-
ganizowała międzynarodową konferencję umożliwiającą otwartą debatę na temat 
edukacji włączającej75. Na podstawie obrad stworzono dokument zatytułowany „Pięć 
kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki”76. Uczestnicy 

73  T. Booth, M. Ainscow, Przewodnik po edukacji włączającej rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, 
Wydane przez Polskie Olimpiady Specjalne, 2011, s. 4.

74  T. Booth, M. Ainscow, Przewodnik po edukacji włączającej rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, 
Wydane przez Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) 2011, s. 3.

75  Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejska Agencja na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi organizatorzy konferencji „Nowoczesne technologie w 
edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka”- Warszawa, 26 listopada 2013 roku.

76  V. Soriano (red.), Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki, European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education 2014.
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konferencji (decydenci, naukowcy i praktycy oraz osoby z niepełnosprawnością i ich 
rodziny) poddali pod rozwagę szereg czynników oraz zaproponowali działania zwią-
zane z kluczowymi przesłaniami. Dotyczyły one pięciu następujących zagadnień:

„Możliwie najwcześniej: wszystkim dzieciom przysługuje prawo do otrzymania 
koniecznego wsparcia możliwie najszybciej i zawsze, gdy go potrzebują. To wiąże 
się z koordynacją i współpracą zaangażowanych służb, pod kierownictwem jednej z 
nich. Zaangażowane strony muszą wypracować między sobą właściwą komunikację, 
która umożliwi im rozumienie oraz wzajemną wymianę informacji. Wśród zaintere-
sowanych stron najważniejsi są rodzice. 

Edukacja włączająca z korzyścią dla wszystkich: celem edukacji włączającej jest 
zapewnienie wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia. Stworzenie szko-
ły włączającej wymaga wsparcia ze strony całego społeczeństwa: od decydentów 
do końcowych beneficjentów (uczniów i ich rodzin). Konieczna jest współpraca na 
wszystkich poziomach, natomiast wszystkie zainteresowane strony muszą mieć wi-
zję oczekiwanych efektów w długoterminowej perspektywie – profil młodego czło-
wieka kreowany przez szkołę i społeczeństwo. Konieczne są zmiany w terminologii, 
postawach oraz wartościach, odzwierciedlające wartość dodaną zróżnicowania i 
równoprawnego uczestnictwa.

Wysoko wykwalifikowani specjaliści: przygotowanie nauczycieli i innych specja-
listów z dziedziny edukacji do włączenia wymaga zmian we wszystkich obszarach 
kształcenia zawodowego – w programach szkoleń, codziennych praktykach, rekru-
tacji, sferze finansowej itd. Następne pokolenie nauczycieli i specjalistów z dziedziny 
edukacji trzeba przygotować do roli nauczycieli/instruktorów służących wszystkim 
uczniom; ich szkolenie nie może koncentrować się wyłącznie na kompetencjach, ale 
musi obejmować też wartości etyczne. 

Systemy wsparcia i mechanizmy finansowania: najlepszych wskaźników dla fi-
nansowania nie znajdzie się w środkach finansowych, lecz w ocenie efektywności i 
osiągnięć. Ważne jest, aby rozważyć wyniki i porównać je z wysiłkami, które włożo-
no w ich osiągnięcie. Wymaga to monitorowania oraz oceny efektywności systemów 
w celu skoncentrowania środków finansowych na skutecznych podejściach. Systemy 
motywacyjne powinny zapewniać większe wsparcie finansowe dla uczniów umiesz-
czonych w placówkach włączających, koncentrując się w większym stopniu na wy-
nikach (nie tylko w nauce). 

Wiarygodne dane: gromadzenie ważnych i dobrych jakościowo danych wymaga 
podejścia systemowego, obejmującego kwestie dotyczące ucznia, umieszczenia, na-
uczyciela oraz dystrybucji środków. Dane dotyczące umieszczenia ucznia to przydat-
ny i konieczny punkt wyjścia, lecz trzeba je uzupełnić przejrzystymi danymi, które 
wskażą skutki systemowe oraz efekty. Dużo trudniej jest zgromadzić dane dotyczące 
wyników uczniów – skutków edukacji włączającej – i często brakuje ich w krajo-
wych zbiorach danych”77.

Wzmacnianie inkluzji oznacza ograniczenie działań prowadzących do wyklu-
czeń. Odnosi się do wszystkich czasowych lub trwałych mechanizmów, które stoją 
na drodze pełnego uczestnictwa, które wynikają z trudności w relacjach z innymi 

77  V. Soriano (red.), Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki, European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education 2014, s. 6-7.



ARTICLES

240

lub trudności w nauce, jak również z poczucia bycia niedocenianym. Inkluzja jest 
zatem znoszeniem barier w dostępie do edukacji i stwarzanie warunków włączania 
wszystkich uczniów do głównego jej nurtu. Inkluzja zaczyna się od uznania tego, że 
każdy z uczniów jest jedyny w swoim rodzaju, a rozwój edukacji włączającej odby-
wa się poprzez działania dążące do poszanowania różnorodności. Należy zwrócić 
szczególną uwagę, iż edukacja włączająca nie skupia się tylko i wyłącznie na aspek-
cie niepełnosprawności i tematyki jej dotyczącej, zaś jej zakres jest zdecydowanie 
szerszy. Ogólniej rzecz ujmując dotyczy to tego, aby każdy uczeń był akceptowany i 
szanowany takim, jakim jest78. 

Zakończenie
Współczesna oświata musi stale przystosowywać się do dynamicznie zmienia-

jącej się rzeczywistości. Na przełomie kilkudziesięciu ostatnich lat nastąpiły w na-
szym kraju przeobrażenia związane ze zmianą systemową, członkostwem w Unii 
Europejskiej oraz z coraz bardziej zaznaczającymi się wpływami procesów global-
nych. Przekształcenia w sferze politycznej, ekonomicznej oraz kulturowej wzmagają 
również ciągłą potrzebę reformowania systemu edukacji, który z jednej strony po-
winien przystosować się do zmieniającego świata, a z drugiej podejmować starania, 
aby również kreować nowe realia życia79.

Widoczne zmiany przyczyniły się i nadal przyczyniają do zmiany wizerunku osób 
z niepełnosprawnościami. Szereg powstałych aktów legislacyjnych utworzył spek-
trum praw dla tychże osób. Przyczyniło się to m.in. do zreformowania systemu edu-
kacyjnego, a tym samym do zmian w możliwościach i formach kształcenia dla osób 
z niepełnosprawnościami. Wobec tego, zgodnie z obowiązującą ustawą w Polsce 
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mogą kształcić się we wszystkich 
typach szkół – czyli w myśl reformy oświatowej obecnie funkcjonują następujące 
formy kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: segrega-
cyjne, integracyjne oraz włączające. 

Decyzja jaki to będzie rodzaj placówki oświatowej w pełni należy do rodziców 
bądź opiekunów prawnych i nie musi być on zgodny z proponowanym skierowaniem 
przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne. Kluczowe jest bowiem, aby wybór 
szkoły przez rodziców dla swojego dziecka był świadomy. Wybór ten powinien być 
konsekwencją głębokich przemyśleń, dyskusji rodzinnych i podejmowanych czyn-
nych działań poznawczych. Należy podkreślić, iż ta świadomość rodziców/opieku-
nów prawnych jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia przyszłości 
dziecka. Motywy, jakimi kierują się rodzice, podejmując decyzję odnośnie wyboru 
placówki edukacyjnej, powinny dotyczyć walorów tejże placówki, wpływających ko-
rzystnie na podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze. Rodzice dzieci z nie-
pełnosprawnością współpracując z podmiotami oświaty powinni zapewnić ciągłość 
procesu rewalidacji, od chwili wczesnego wykrycia niepełnosprawności, aż do form 
kształcenia zawodowego. To właśnie po stronie rodziców/opiekunów prawnych leży 
właściwa, przemyślana, świadoma ocena, w jakim środowisku szkolnym ich dziecko 

78  T. Booth, M. Ainscow, dz. cyt., s. 3.
79  M. Kletke-Milejska, Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicz-

nych szkołach podstawowych. Studium politologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 7-8.
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będzie czuło się bezpieczne i miało najlepsze warunki do optymalnego rozwoju80. 

Streszczenie:
Celem artykułu jest ukazanie zmian w formach kształcenia i wychowania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w polskiej oświacie, które powstały na skutek 
zreformowania systemu edukacji. Obowiązujące regulacje prawne umożliwiają dzie-
ciom z niepełnosprawnością umysłową zdobycie wykształcenia poprzez uczęszcza-
nie do wszelkich typów szkół - w myśl refomy oświatowej osoby te mają możliwość 
kształcenia w placówkach segregacyjnych, integracyjnych oraz włączających. Kwa-
lifikacji uczniów do odpowiedniej formy kształcenia dokonują poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne, które po przeprowadzeniu wieloaspektowych badań wydają 
orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kluczowe jest to, że wybór od-
powiedniej placówki kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością, na-
leży do rodziców lub prawnych opiekunów, co oznacza, iż to oni mają możliwość 
samodzielnego ukierunkowania drogi edukacyjnej dziecka, niezależnie od wskazań 
specjalistycznej poradni. Warto przy tym podkreślić, że wybór odpowiedniej pla-
cówki edukacyjnej powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możli-
wości konkretnego ucznia, by przyczynił się do jego optymalnego rozwoju.

Słowa kluczowe: niepełnosprawni intelektualnie, kształcenie specjalne, kształ-
cenie integracyjne, kształcenie włączające

Summary:
Forms of educating people with intellectual disabilities in Poland
The aim of the article is to show the changes in the forms of education and upbrin-

ging of people with intellectual disabilities in Polish education that arose as a re-
sult of the reform of the education system. The applicable legal regulations enable 
children with intellectual disabilities to get an education by attending all types of 
schools - according to the educational refom, they have the opportunity to educate 
in segregation, integration and inclusion institutions. Qualification of students to the 
appropriate form of education is made by psychological and pedagogical counseling 
centers, which after conducting multi-faceted research issue a judgment on special 
educational needs. The key is that the choice of the appropriate institution for the 
education and upbringing of children with disabilities belongs to parents or legal gu-
ardians, which means that they are able to direct the child’s educational path inde-
pendently, regardless of the indications of a specialist counseling center. It is worth 
emphasizing that the selection of an appropriate educational institution should be 
tailored to the individual needs and capabilities of a particular student to contribute 
to his optimal development.

Keywords: intellectually disabled people, special education, integration educa-
tion, inclusive education
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Zarys historii tańca w kulcie i religii

Ur. 1991, magister pedagogiki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz licencjat z animacji kultury 
o specjalizacji taniec. Obecnie doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Pedagogiki, Psychologii i 
Socjologii. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej „Marco Polo” we Wro-
cławiu i animator liturgiczny. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji tanecznej, artystycznej i 
przedszkolnej, zajęć pozalekcyjnych, wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

 

mgr Tymoteusz Ławecki – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Uwagi wstępne
Taniec ze względu na swoją pozycję, balansującą między sportem a sztuką, jest 

różnie definiowany. Przez epoki również zmieniał się obraz jak i definicja tańca. Każ-
dy, kto w jakiś sposób, choć trochę ma do czynienia z tańcem, ma swoją definicję, 
która w mniejszym lub większym stopniu właściwie określa tę aktywność. Warto 
zaznaczyć, że „taniec jest jedną z najstarszych sztuk, nierozerwalnie związaną z ży-
ciem ludzkim. Zjawisko tańca istnieje także wśród innych istot żywych. Biologowie 
zaobserwowali tańce ptaków (na przykład zaloty gołębia do samiczki, zbiorowe tań-
ce czapli, solowe popisy głuszca) oraz bardziej rozwinięte tańce człekokształtnych 
małp. W tych zwierzęcych pląsach są już zawarte pewne elementy taneczne”1. Jak 
warto w tym miejscu zaznaczyć, taniec nie jest rzeczą tylko ludzką, lecz występującą 
w środowisku międzygatunkowym.

„Taniec jest to rodzaj sztuki, który polega na rytmicznych ruchach całego ciała przy 
wtórze towarzyszącej mu muzyki. Organizował on pierwotne społeczeństwo, był 
obecny w całym jego życiu. Z jego pomocą mogły być wyrażane różne emocje - od 
radości do smutku, od miłości czy nienawiści; z rozwojem cywilizacji uległ on różnym 
przemianom. Charakterystyczne jest, iż w rozwoju zmieniał formy wypowiedzi, ale 
podstawą było zawsze zewnętrzne wyrażanie wewnętrznych odczuć człowieka”2.

Definicja ta nie nakłada obowiązku usystematyzowanych ruchów, podkreśla isto-
tę muzyki i rytmiki, akcentuje również ważność emocji, czyli wszystko to, co jest 
istotą i strukturą tańca. Jednak nie ma wzmianki o rekwizytach, które dość często 
pojawiają się w tańcach, jak również o aktorstwie, choć to można połączyć z wyra-
żaniem emocji w tańcu. 

Taniec ze względu na swoje bogactwo nie ma dokładnej klasyfikacji, pewne elementy 
przenikają się wzajemnie. Żaden z autorów książek o tej tematyce nie podzielił dokład-
nie tańca. Jak będzie można zauważyć, część tańców będzie znajdować się w kilku gru-

1  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wyd. Muzyczne, Kraków 1983, s. 11.
2  L. Zganiewicz-Mazur, Tańce, Wyd. Muzyczne CONTRA, Warszawa 2004, s. 5.
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pach jednocześnie, gdyż część tańców odpowiada kilku klasyfikacjom. Ze względu na 
taki stan rzeczy przedstawiony zostanie podział tańca, jaki można znaleźć w literaturze. 

Pierwszy podział to na tańce historyczne i niehistoryczne. Podział ten odnosi się 
do wszystkich tańców, które istniały i istnieją na świecie. Tańcami historycznymi na-
zywamy te, których nie można odtworzyć, gdyż nie zostały one utrwalone w formie 
tańca, a jedynie możemy o nich czerpać informację z zapisków i wykopalisk arche-
ologicznych. Są to wiec głównie tańce plemienne z okresu człowieka pierwotnego. 
Tańce niehistoryczne to te, które w jakiejś formie dotrwały do naszych czasów, bądź 
w obecnych czasach zostały stworzone i są przekazywane dalszej społeczności w 
formie tańca oraz pisemnej3.

Drugą grupę są tańce prymitywne, stanowią one obszerną grupę tańców. Charak-
teryzują ją niestałość kanonu tańca, a główny bodziec to emocje, przez co sam cha-
rakter i sytuacja tańca jest uwarunkowana właśnie emocjami. Ta grupa to głównie 
tańce historyczne, obecnie można jeszcze spotkać ich formy w plemionach odciętych 
od świata - cywilizacji. Wśród tańców prymitywnych mamy trzy podgrupy.

Pierwsza podgrupa obejmuje tańce związane z czynnościami produkcyjnymi. Za-
licza się do nich tańce myśliwskie. Są one związane z naśladowaniem głosów i ruchów 
zwierzyny, na którą się poluje. Tańce te wykonywane są tylko przez mężczyzn. Kolej-
ne w tej podgrupie są tańce wegetacyjne. Są to tańce rolne, które pozostawiły po sobie 
wiele w tańcach ludowych. Tutaj odnajdziemy takie tańce jak deszczu, słońca, wiatru czy 
nawet burzy. Przyjąć one mogą dwie formy. Pierwsza, która prowadzi do ekstazy, czy-
li tancerz tańczy, póki nie sprowadzi deszczu. Forma druga, czyli obrazowa, to znaczy 
tancerz naśladuje dane zjawisko atmosferyczne. 

Druga grupa obejmuje tańce związane z religią czy też kultem. Występują tu tańce 
totemiczne, które mają na celu oddawanie czci zwierzętom, czyli totemom, podobnie 
jak tańce myśliwskie często naśladowały ruchy zwierząt. Prócz tańców totemicznych 
wyróżnić można tańce kultów astralnych, czyli wykonywane na cześć słońca, gwiazd, 
księżyca. W grupie tej znajdują się również tańce lecznicze, które mają na celu przy-
wrócenie zdrowia choremu. W historii najbardziej znany przykład tańca leczniczego 
to tarantella, tańczona po ukąszeniu tarantuli, miała wyrzucić z organizmu ukąszo-
nego jad i uchronić go od śmierci. Ostatnimi w tej grupie są tańce pogrzebowe. W 
obecnych czasach jest to czymś zaskakującym, że w ramach pochówku wykonuje się 
jakieś tańce. Tańce w pierwotnej formie wykonywane były często w stroju należącym 
do zmarłego, lub nawet ze skalpem. Miało to na celu zjednanie dobrych duchów.

Ostatnia grupa to tańce plemienne, które są związane z obrzędami danej kultu-
ry, z przyjęciem do wspólnoty plemienia czy okresem dojrzałości. Ponadto pełni-
ły funkcję wspólnej zabawy niezwiązanej z wyżej wymienionymi sytuacjami, czyli 
umacniały więzi społeczne danej populacji. Jednak oprócz tych radosnych chwil, 
świętowane tańcem są czasy wojny i właśnie w tej grupie tańców plemiennych 
mamy tańce wojenne, które ze swej natury mają pobudzić ducha walki, zachęcić do 
lepszej aktywności wojennej. Tańce te wykonywane były najczęściej z bronią4. 

Trzecią grupę stanowią tańce, które mają formę zabawy. W ich obrębie wyodręb-
nić można tańce dworskie. Funkcjonowały one na dworach szlacheckich, książęcych, 

3  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wyd. Muzyczne, Kraków 1983, s. 8-19.
4  Tamże, s. 18-21.
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królewskich czy innych władców. Był to taniec stonowany, o bardzo bogato zdobio-
nych szatach. Tu już dozwolone było tańczenie w parach5. Formę tańców zabawo-
wych pełniły tańce ludowe. Są one wytworem ludzkości z najniższej klasy, głównie 
rolników. Podstawą owych tańców są popisy oraz zabawowa forma, często związana 
z przyśpiewkami. Tańce te powstały na skutek tańców religijnych - obrzędowych, jak 
również na bazie tańców plemiennych. Często były obecne w formie korowodów, po-
chodów. Warto zaznaczyć, że tańcem ludowym może być taniec, który tańczony jest 
tylko przez osoby związane z kulturą, z której pochodzi taniec i jest on przekazywany 
z pokolenia na pokolenie. Obecnie tańce ludowe występują w formie szczątkowej lub w 
formie rekonstruowanej. Najczęściej jednak przybierają formę tańców scenicznych6. 

Kolejnymi tańcami, które można zakwalifikować do tej grupy są tańce towarzy-
skie. Cechą charakterystyczną w tych tańcach jest to, że występuje jedna para. Obec-
na forma tańców towarzyskich ma bardzo rygorystyczne przepisy, co do ich wykony-
wania. Można przyjąć, że pierwsze takie tańce pojawiły się około XV lub XVI wieku. 
Są to głównie tańce, które powstały z tańców dworskich. Jednak większość z nich jest 
stanowią tańce grupy społecznej jaką jest mieszczaństwo, które tak jak chłopi chcia-
ło mieć swój folklor. Najciekawszą informacją będzie, że pierwszym tańcem, który 
można w pełni nazwać towarzyskim jest walc. Po raz pierwszy został zatańczony 
w XVIII w. wywołując ogromne zgorszenie. W tej podgrupie można wyróżnić dwie 
formy tańca towarzyskiego sportowego; mianowicie standardowy i latynoamery-
kański7. Tańce standardowe, są to tańce pochodzenia Europejskiego, które ze swego 
rodowodu wywodzą się od tańców salonowych czy też dworskich. W turniejach tańczone 
są w strojach balowych, mocno zdobionych i eleganckich. Tańce latynoamerykańskie 
pochodzą z rejonów Ameryki Północnej i Południowej. Charakteryzują się pochodze-
niem częściowo ludowym. Tancerze tej wersji tańców mają już większą swobodę co 
do stroju, jednak nadal ma być on elegancki, ale już nie balowy.

Następną podgrupę stanowią tańce nowoczesne. Wpisują się tu tańce powsta-
łe w wieku XX. Ich prekursorką była I. Duncan, która niestety w bardzo młodym 
wieku zginęła w wypadku i nie mogła kontynuować swojego dzieła. Jednak dzięki 
niej podjęli działanie kolejni, między innymi M. Graham czy M. Cunningham. Taniec 
ten powstał na skutek oderwania się od metod tańca klasycznego i jego sztywnych 
zasad. Ogromną rolę odgrywają tu emocje oraz plastyka ciała i oddech. Taniec wy-
konywany jest na boso, ze względu na jak najlepszy kontakt z podłogą, która jest 
płaszczyzną odniesienia ruchu8.

Ostatnie tańce wyodrębnione w tej grupie, to street dance – taniec uliczny. Są 
to tańce pochodzące z afroamerykańskich dzielnic, często slumsów. Powiązane są 
głównie z muzyką tych rewirów. Przepełnione są pojedynkami tancerzy na kroki i 
figury. Są to istne popisy ulicznych tancerzy, sposób życia. Są one grupą zupełnie od-
mienną od wszystkich wyżej wymienionych. Tu obowiązującym strojem jest luźny, 
modny strój i obuwie sportowe9.

Klasyfikację można zakończyć ostatnią grupą tańców zwanych scenicznymi czy 

5  L. Zganiewicz-Mazur, Tańce, Wyd. Muzyczne CONTRA, Warszawa 2004, s. 14-15.
6  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983, s. 28-29, 137-138.
7  Tamże, s. 92-98, 109-111.
8  R. Baiocchi, Wielka księga baletu, Wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2009, s. 88-93.
9  Tamże, s. 98-99.
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też widowiskowymi. Najprościej ujmując są to takie style tańca, które mają za cel 
zaprezentowanie ich na scenie ku rozrywce widzów. Do tej grupy zaliczyć można 
wymienione już wyżej streetdance, tańce towarzyskie i inne. Należy zająć się tymi, 
które nie zostały jeszcze scharakteryzowane.

Pierwszym tańcem jaki można tu wyszczególnić jest taniec klasyczny, czyli balet. 
Taniec ten rozwijał się bardzo mocno w XVIII wieku. Jednak najwięcej wniósł w nie-
go rozwój w Rosji w XIX wieku. Tancerze baletowi z Rosji są najlepszymi, ze względu 
na to, że to głównie tam działały największe szkoły tańca klasycznego i działali w 
nich tak wybitni nauczyciele jak A. Waganowa czy M. Petipa10. Tu są pewne sztywne 
ramy tańca, posługuje się on również fachową terminologią z języka francuskiego. 
Tańczy się w strojnych obcisłych strojach, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Obu-
wiem są pointy lub baletki, w zależności od formy przedstawienia. Ta grupa tańca 
jest bardzo trudna, dlatego aby tańczyć balet należy uczęszczać do szkoły baletowej 
od najmłodszych lat. Muzyka, do której się tańczy to muzyka poważna11. 

Kolejnymi tańcami wpisującymi się w tę grupę są tańce charakterystyczne. Mają 
pochodzenie folklorystyczne, ale tańczone są przez różne formacje, grupy czy zespo-
ły. Tańce te wykonuje się w charakterystycznych dla danego regionu strojach, często 
połączone są również z przyśpiewkami. Warto zaznaczyć, że tańce te często są styli-
zowane, czyli mają polepszoną jakość obrazową, by bardziej podobały się widzom. 
Jedynie nikły procent tego tańca stanowi to, co kiedyś zwane było tańcem ludowym12.

Kolejne to tańce musicalowe. Jest to bardzo specyficzna forma, obejmująca taniec, 
śpiew, grę aktorską. Tu wyraźnie widać scenariusz, a aktorzy mają role mówione jak i 
śpiewane oraz jednocześnie tańczą. Ów taniec powstał na przełomie XIX i XX wieku na 
Broadwayu. Charakterystyczne są stroje i scenografia, która w poprzednich formach nie 
występuje, albo występuje w szczątkowej formie, tu jednak jest bardzo bogata. Jego pier-
wotną formą była operetka. Obecnie musicale są formami telewizyjnymi, komercyjnymi 
na szeroką skalę. Piosenki wykonywane w nich są związane z muzyką popularną13.

Klasyfikacje tańców widowiskowych zamknąć można tańcami erotycznymi. W li-
teraturze o nich jest najmniej, jednak warto zauważyć, że są to tańce łączące taniec 
współczesny z tańcem folklorystycznym. W obecnej formie występują najczęściej 
w nocnych klubach. Dawniej pełniły rolę podniesienia charakteru uroczystości na 
dworze królewskim, głównie w krajach arabskich, czy też afrykańskich. Ich celem było 
wzbudzić pożądanie u płci przeciwnej, wykonywane były prawie bez strojów. Cha-
rakteryzują się bardzo seksualnymi ruchami14. 

Podsumowując, wiele form tańca mieści się w kilku jego grupach, przenikając się 
wzajemnie i w zależności od sposobu wykonywania może zmienić miejsce w grupie 
i klasyfikacji.

1. Historia tańca w kulcie i religii
Ruch jest czymś naturalnym dla człowieka, tak samo jak taniec, który jest ruchem 

do muzyki. Taniec w historii rozpoczyna się wraz z pojawieniem się człowieka na 
ziemi i wraz z nim zmienia się poprzez wszelkiego rodzaju przemiany społeczne, 

10  A. Waganowa, Zasady tańca klasycznego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1961, s. 9-14.
11  R. Baiocchi, Wielka księga baletu, Wyd, Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2009, s. 81-85.
12  Tamże, s. 86-87.
13  Tamże, s. 93-94.
14  Tamże, s. 96-97.
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gospodarcze, kulturowe, ekonomiczne czy po prostu geograficzne.
Dzieci ludzi pierwotnych uczyły się przez naśladownictwo i obserwację starszych. 

Ważnym elementem był taniec, pląsy, zabawy, które miały na celu jednoczenie i wzmac-
nianie więzi społecznych tych ludzi oraz wyrabianie kondycji fizycznej15. W krajach da-
lekiego wschodu taniec rozwijał się tak prężnie, że przez skomplikowane figury i ruchy 
taneczne wymagał on zawodowego przygotowania. Toteż na dworach, w pałacach i 
świątyniach byli zawodowi tancerze, którzy odbywali nauki z zakresu tej dziedziny wy-
chowania fizycznego16. W Indyjskich świątyniach wykorzystywano taniec do celów reli-
gijnych. Tam jednak tę formę aktywności wykonywały kobiety, przez co to one musiały 
uczyć się tych form tańca od starszych tancerek17. Wedle jednej z legend, taniec wywo-
dzi się od boga Brahma. To on nauczył tańczyć innych bogów, a ci postanowili nauczyć 
tej sztuki ludzi. Sziwa w mitologii hinduskiej był królem aktorów i tancerzy. Uważany 
jest za jednego z pierwszych tancerzy. Ponadto poprzez swój taniec utrzymuje ład we 
wszechświecie a sam taniec jest najczystszą formą energii, która ożywia wszystko. Co 
ciekawe w mitologii pojawiają się również tancerki apsera – znane jako nimfy wodne, 
które zostały wyprowadzone przez Wisznu z głębi oceanów18. W Starożytnej Japonii 
podobnie jak w starożytnych Chinach i Indiach, taniec zajmował wysoką pozycję w 
edukacji, głównie poprzez wpływy z wyżej wymienionych krajów. Mężczyźni uczyli 
się tańca w trakcie szkoły wojskowej, a kobiety tańca religijnego przy świątyniach19. W 
mitologii japońskiej również można odnaleźć początki tańca. Pierwszą tancerką była 
najpiękniejsza bogini. Tańczyła przed grotą, by Amaterasu – bogini słońca, wyszła z niej 
po kłótni ze swoim bratem. Tak powstał pierwszy japoński taniec kagura20. 

Bliski Wschód, czyli Egipt, Palestyna, Mezopotamia i Fenicja również miały swoje 
szkolnictwo, jednak było ono ściśle związane ze strukturą wojskową oraz świątynną, 
czyli tak samo jak na Dalekim Wschodzie21. W przeciwieństwie do Dalekiego Wscho-
du, w niżej wymienionych regionach trudno o jakiekolwiek zapiski o przekazywa-
niu wiedzy tanecznej. Większość z tych sytuacji jest przypuszczaniem po analizie 
wykopaliskowej, malowideł, rysunków, pozostałości artystycznych, a nie zapisów w 
postaci słownej. 

Młode Egipcjanki uwielbiały taniec. W owych czasach każda Egipcjanka potrafiła 
tańczyć, gdyż było nie do pomyślenia, by nie potrafiła tego robić, a nauka odbywała 
się głównie poprzez pobieranie nauki od starszych22. Z wykopalisk archeologicznych 
można wnioskować, że taniec w tym rejonie świata był bardzo skomplikowany i 
wymagał specjalnych nauczycieli tańca, którzy byli zatrudniani na dworze faraona 
oraz przy świątyniach. W późniejszym czasie nasiliły się wpływy z tańców dalekiego 
wschodu, przez co na dworze faraona szkoleni byli niewolnicy i niewolnice do tańca, 
by umilać czas gościom władcy Egiptu. Do tego celu sprowadzano z Indii nauczycie-
li. Identycznie wyglądała sytuacja w Mezopotamii, jednak wiele zapisków nie prze-

15  R. Wyroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wyd. BK, Wrocław 2002, s. 20-25.
16  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983, s. 23.
17  Tamże, s. 24-29.
18  I. Turska, Taniec bawi i opowiada, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970, s. 24.
19  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983, s. 34-38.
20  I. Turska, Taniec bawi i opowiada, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970, s. 52.
21  J. Jundziłł, Początki wychowania. Wychowanie w świecie starożytnym, [w:] Historia wychowania, J. Hellwig, 

Wyd. ERUDITUS, Poznań 1994, s. 10.
22  M. Ordyłowski, Szkice z dziejów kultury fizycznej, PHUP „eRKA-PRINT”, Zielona Góra 2005, s. 18.
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trwało do dzisiejszych czasów, a te, które pozostały, nie dają nam jasnego obrazu jak 
i gdzie uczono tańca w kraju między Eufratem, a Tygrysem. Wiemy natomiast, że 
były to tańce wojenne i świątynne, stąd można wnioskować, że ich nauka przebie-
gała podobnie jak w starożytnym Egipcie23. O tanecznej historii Palestyny dowiadu-
jemy się głównie z Biblii. W tej części starożytnego świata nauka odbywała się przy 
świątyniach, gdyż taniec związany był głównie z kultem. W samej tej sztuce można 
zauważyć wiele wpływów z wymienionych wyżej dwóch państw Bliskiego Wscho-
du. Zmiana nastąpiła za panowania króla Heroda, który sprowadził na swój dwór 
nauczycieli tańca, szkolących niewolnice do tańców, mających na celu uświetnienie 
uczt i uroczystości24.

Starożytni Rzymianie uważali taniec za coś zbędnego i nie przypisywali mu żad-
nych wartości. Dość jasno wyrażają to słowa Cycerona: „Człowiek trzeźwy nigdy pra-
wie nie tańcuje, chyba, że od rozumu odejdzie”25. Tak negatywne nastawienie odbiło 
się również na całej kulturze antycznego imperium Italii. W późniejszym czasie, gdy 
cesarstwo zaczęło się rozszerzać, obejmując kolejno wszystkie kraje basenu mo-
rza Śródziemnego, rzymianie również zaczęli uczyć się tańca. Jednak była to nauka 
głównie przy świątyniach i za sprawą osób z zewnątrz kraju - ościennych i podbitych 
terenów cesarstwa, głównie Egiptu czy Persji26.

Średniowiecze przyniosło wiele zmian w edukacji. Główną zasługą tych zmian 
jest rozwój i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa na starym kontynencie. Religia 
Chrześcijańska wywarła wielki wpływ w prądach pedagogicznych za sprawą wielkich 
doktorów Kościoła, którzy zaczęli zauważać, że wychowanie jest istotne, do zrozumienia 
i siebie, i Boga. Jednak z tego właśnie względu, religia - teologia zajmowała pierwsze 
miejsce w nauczaniu, a dopiero później były pozostałe przedmioty.

Pierwsi chrześcijanie lubowali się w tańcu, podkreślając, że tańczą nawet aniołowie 
w niebie. W dalszym rozwoju, biskupi zauważyli, że tańce mieszały się z pogańskimi 
zwyczajami, dlatego sam święty Augustyn stwierdził; mimo swojego pierwszego pozy-
tywnego nastawienia, że taniec, a zwłaszcza tańce w kole, są diabelskim wymysłem27. 

W całej średniowiecznej Polsce były rozpowszechnione tańce, które wykonywa-
no w każdym momencie oraz ważnych dla ludzi etapach życia, takich jak: chrzciny, 
wesela, a nawet pogrzeby. Spotkało się to z wielkim oburzeniem legata papieskiego 
w Polsce, który zakazał uczestnictwa duchowieństwu w tych zabawach28.

W czasie okresu odrodzenia, we Włoszech jednym z głównych pedagogów staje 
się biskup P. P. Vergerio, który popierał wychowanie fizyczne. Jednak był stanowczo 
przeciwny nauce tańca, gdyż uważał, że jest to materiał palny, który jest początkiem 
namiętności oraz powodem zepsucia obyczajów29.

Wraz z założeniem w 1534 roku zakonu jezuitów, otworzyli oni swoje szkoły, w 
których nauczano wszystkie klasy społeczne w większości krajów ówczesnej Europy. 
Założycielem zgromadzenia i pomysłodawcą szkół jezuickich był święty Ignacy Loy-
ola. W szkołach tych kształcono głównie szlachecką młodzież. Obok przedmiotów ści-

23  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983, s. 39-44.
24  Tamże, s. 45-46.
25  R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Wyd.o RHYTMOS, Poznań 2009, s. 17
26  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983, s. 56-60.
27  Tamże, s. 67-68.
28  M. Ordyłowski, Historia kultury fizycznej starożytność-oświecenie, AWF, Wrocław 1997 s. 86.
29  Tamże, s. 96.
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słych, humanistycznych i religii, ważne było wychowanie fizyczne. Zalecana w ramach 
wychowania fizycznego była szermierka, taniec, jazda konna, wycieczki do miasta 
oraz ćwiczenia do muzyki30.

Wielkie odkrycia geograficzne spowodowały, że pojawiły się nowe spostrzeżenia 
na taniec. Na kontynentach: Afryce, Ameryce Północnej i Południowej bardzo moc-
no obecny był taniec. Główną przyczyną tego stanu była kultura tych regionów, ich 
przywiązanie do kultury rdzennej31. Występowały tam zatem głównie tańce wojen-
ne, plemienne i sakralne.

2. Taniec w Piśmie Świętym
Jak wcześniej zaznaczono, o tańcu w rejonie Palestyny można się wiele dowiedzieć 

z Pisma Świętego. Większość z tych zapisków ukazuje, że taniec był częścią kultu. 
Dzięki niemu oddawano cześć Bogu czy też bożkom. Kolejnymi elementami są tańce 
związane z zabawą.

Pierwsza wzmianka o tańcu pochodzi ze Starego Testamentu. W Księdze Wyj-
ścia opisane jest sprzeniewierzenie się Izraela, kiedy to Mojżesz poszedł spotkać 
się z Bogiem i otrzymywał 10 przykazań. Wówczas izraelici wykonali cielca z metalu 
i bawili się - czcili bożka śpiewem i tańcem32. Kolejna wzmianka o tańcu znajduje się 
w Księdze Sędziów, gdzie poszukiwano żon dla Beniaminitów. By znaleźć je, udano 
się w czasie święta Pańskiego do Szilo, gdzie dokonali podstępu i porwali tańczące 
w trakcie święta kobiety33. 

Następnym przykładem, że taniec służył do oddawania czci Bogu jest znana postać 
ze swoich Psalmów – król Dawid. Nim został królem, był dowódcą wojsk Saula. Jednak 
był bardzo dzielnym wojownikiem, który pokonywał dużo więcej wojsk filistyńskich. 
Kiedy wrócił do Jerozolimy z jednej z wojennych wypraw, kobiety na cześć jego po-
wrotu tańczyły i śpiewały34. Z królem Dawidem związanych jest jednak więcej historii 
tanecznych. To on, wraz z całym ludem, oddawał cześć pieśnią i tańcem Arce Bożej, 
która procesjonalnie została wniesiona do Jerozolimy. Tańczył tak przez całą procesję, 
w której niesiona była Arka35. Należy wspomnieć, że córka Saula, a żona Dawida – Mi-
kal wzgardziła tańcem Dawida. Uważała, że nie godzi się królowi tak tańczyć, poniżył 
się i zachowywał jak pospólstwo. Ponadto Dawid wykonał ten taniec tylko w lnianym 
efodzie. Oznacza to, że nie miał na sobie nic poza przepaską okrywającą okolice bio-
der36. Bibliści są zgodni co do tego, że taniec wykonywany przez Dawida był tańcem 
rytualnym-religijnym, cenionym bardzo w obrębie Palestyny i Mezopotamii. Również 
sam Bóg kierując słowa przez proroków mówi o tańcu. Jeremiasz mówiąc o odbudo-
wie Jeruzalem posługuje się słowami Boga. Usłyszeć tam można, że gdy miasto to zo-
stanie odbudowane będą się w nim bawić ludzie wśród tańców i pieśni37. 

W niektórych częściach bliskiego wschodu opisanego w Piśmie Świętym, królo-
wie byli otaczani czcią podobną do boskiej. Zatem nie dziwi, że lud cieszył się i tań-

30  Tamże, s. 112-114.
31  R. Wyroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wyd. BK, Wrocław 2002, s. 319.
32  Wj 32.
33  Sdz 21.
34  1Sm 18.
35  2Sm 6, 1Krn 13.
36  L. C. Higgs, Niegrzeczne dziewczynki w Biblii, Aetos, Wrocław 2014, s. 293-312.
37  Jr 31.
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czył oraz śpiewał na widok wodza Holofernesa, który przybył nad wybrzeże wraz z 
całym wojskiem. W dalszej części Księgi Judyty odnajdujemy taniec uwielbiania dla 
samej Judyty. Zwyciężyła ona Holofernesa. Wkraczając do miasta, kobiety tańczyły 
z gałązkami w dłoniach i wieńcami na głowie, wychwalając Judytę, która sama dołą-
czyła do tańczących kobiet38. 

Wybitną postacią biblijną był wspomniany już król Dawid. Lubował się on mocno 
w sztuce. To jego uważa się za autora psalmów. Pośród nich można odnaleźć elemen-
ty odnoszące się do tańca. W Psalmie 30 odnajdujemy wers mówiący o zmianie la-
mentu w taniec radości, a w Psalmie 149 i 150 jak należy tańcem wychwalać wielkie 
dzieła Boga39. W innym miejscu widać, jak Bóg zesłał niedolę na ludzi. Narzekają na 
swój los mówiąc o głodzie, wojnie, niedostatku, ale również o tym, że taniec zmienił 
się w żałobę40. Po tym fragmencie można wnioskować, jak ważny dla codziennego 
życia Palestyńczyków był taniec.

Taniec był nieodzowną częścią tradycji weselnej. Wzmiankę o jego istnieniu od-
najdujemy w Księdze Pieśni nad Pieśniami – opis tańca Szalamitki przed swoim ob-
lubieńcem41. Oczywiście jest to jedna z interpretacji biblistów. Druga mówi o tym, że 
to kobiety śpiewają i tańczą, a oblubienica idzie pomiędzy nimi. 

Ewangelie Świętego Mateusza i Marka opisują taniec córki Herodiady. Wykony-
wała ona tę sztukę podczas uroczystości urodzinowych Heroda. Jej taniec spodobał 
się nie tylko jubilatowi, ale również współbiesiadnikom42. W Ewangelii Świętego Łu-
kasza odnaleźć można przypowieść o synu marnotrawnym. Gdy ten wraca, ojciec 
wyprawia mu biesiadę, podczas której poza posiłkiem ludzie bawią się tańcem przy 
dźwiękach muzyki43. 

Jak widać nie ma za dużo wzmianek w Piśmie Świętym na temat sztuki jaką jest 
taniec. Te które są, ukazują, że nie służył on tylko celom kultu (oddawania czci Bogu, 
wychwalaniu go) oraz obrzędom związanym z religią – weselem, ale również był 
rozrywką samą w sobie. 

3. Taniec we współczesnej religii Rzymsko-katolickiej
Taniec w religii Rzymsko-Katolickiej kojarzyć się może z czymś zupełnie nietak-

townym i niepasującym. Jednak jak można zauważyć już w Piśmie Świętym, taniec 
był używany do wyrażania pozytywnych emocji, wychwalania Boga i oddawania mu 
czci. W niektórych współczesnych pieśniach kościelnych również można odnaleźć 
wzmianki o tańcu. W myśl jednej z nich „Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid 
tańczyć chcę” odbywają się w Polsce rekolekcje, podczas których poza rozważaniem 
Pisma Świętego i Eucharystii uczestniczy się w naukach tańca. 

Taniec obecny jest również podczas liturgii lub poza nią w krajach misyjnych. 
Chcąc unikać zbyt dużej ingerencji w kulty obecne na misjach, przysposabia się 
część elementów ich kultury do religii chrześcijańskiej. Przykładem są zatem tańce 
krajów afrykańskich i terenów ameryki środkowo-południowej. Wyraźnie można 

38  Jdt 3 i 15.
39  Ps 30, Ps 149 i 150.
40  Lm 5.
41  Pnp 7.
42  Mt 14, Mk 6.
43  Łk 15.



ARTYKUŁY

253

było to zaobserwować podczas licznych podróży papieskich Jana Pawła II. „W spra-
wach, które nie dotyczą wiary lub dobra powszechnego, Kościół nie chce narzucać 
sztywnych, jednolitych form nawet w liturgii. Przeciwnie, otacza opieką i rozwija 
duchowe zalety i dary różnych plemion i narodów, życzliwie ocenia wszystko to, co 
w obyczajach narodowych nie wiąże się w nierozerwalny sposób z zabobonami i 
błędami, i jeżeli może, zachowuje te formy nienaruszone, a nawet niekiedy przyj-
muje je do samej liturgii, o ile to odpowiada zasadom prawdziwego i autentycznego 
ducha liturgii”44. W Polsce, na Kaszubach, podczas uroczystości odpustowych, można 
zaobserwować coś dziwnego. Po liturgii odpustowej odbywają się uroczyste tańce 
feretronów. Przy dźwiękach orkiestry czwórka osób trzymająca obraz wykonuje 
uroczysty taniec z nim. 

Są to nieliczne przykłady, jednak spotkać też można inne przejawy tańca w religii 
rzymsko-katolickiej. Pieśni, podczas których wykonujemy gesty, taniec „hosanna” 
wykonywany na niektórych parafiach podczas procesji w Niedzielę Palmową. Uro-
czysta procesja z tańcem na cześć Świętego Willibrorda w Luksemburgu. Mimo to 
należy jednak pamiętać, że w diecezjach Polskich Episkopat nie wyraził zgody na 
taniec w liturgii, a jedynie poza nią.

Podsumowanie
Taniec był, jest i będzie częścią świata, kultury, religii – bytu człowieka. Często wy-

wołuje skandal i sensację. Skoro pojawił się wraz z początkiem istnienia człowieka, 
musiał być mu do czegoś potrzebny. W artykule tym przedstawiłem najważniejszy 
aspekt - emocje. Gdy czasem nie wiemy jak je wyrazić, przedstawiamy je w formie tań-
ca. Tak było od wieków. Taniec był obecny w religii. Mimo, iż zdarzały mu się chwile, gdy 
był krytykowany i zakazywany, to wracał. Obecnie dzięki misjonarzom wnosi on świeżość 
do religii rzymsko-katolickiej. Na koniec pragnę podkreślić, że obecny papież Franciszek 
często wspomina, że gdy był kardynałem, uczęszczał w Argentynie na lekcje tanga. Skoro 
papieżowi wypada tańczyć, to nie czujmy oburzenia, gdy widzimy taniec w kościele. 

Streszczenie:
Artykuł nakreśla główne style tańca występujące w historii świata, od tańców 

animicznych, po tańce nowoczesne. Ponadto autor opisuje historię tej sztuki w kul-
cie i religii, uwzględniając jej aspekty w Piśmie Świętym. Artykuł ukazuje bogactwo 
tańca występujące w religiach i kultach, od czasów pojawienia się człowieka na zie-
mi, do czasów nam obecnych. Zaprezentowane zostały przykłady używania tańców 
w kościele rzymsko-katolickim, niekoniecznie w celach liturgicznych. 

Słowa kluczowe: taniec, religia, kult, sztuka

Summary: 
Outline of the history of dance in cult and religion
The article outlines the main styles of dance in the history of the world, from ani-

mation dances to modern dances. Moreover, the author describes the history of this 
art in worship and religion, taking into account its aspects in Scripture. The article 
shows the richness of dance occurring in religions and cults from the time of man’s 

44  Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, 1963,s. 37.
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appearance on earth until the present. Examples of the use of dances in the Roman 
Catholic Church are presented, not necessarily for liturgical purposes. 

Key words: dance, religion, cult, art
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Jak każda sztuka tak i taniec jest pewną formą medytacji, ale tylko wtedy,

kiedy tancerz naprawdę w nim uczestniczy zapominając o świecie zewnętrzny

Bernard Wosien
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mgr Marta Pietrycha – KUL JPII w Lublinie  

Wstęp
Współcześnie mówimy o kryzysie autorytetów1. Dzieci coraz rzadziej mówią o 

autorytecie rodzica, dziadków. Wpływ na nie mają grupy rówieśnicze, media. Dzieci 
swoją tożsamości budują według przyjętego wzoru. Budowa autorytetu jest jedną 
z najważniejszych kwestii, którą nauczyciel musi podjąć na początku swojej pracy. 
Pobłażanie czy zaskarbienia w dłuższej perspektywie nie przyniosą pozytywach 
efektów. Taka postawa nie gwarantuje dyscypliny2. 

Wielu z nas zadaje pytanie czy w XXI wieku możemy mówić o autentycznych 
wzorcach, o autorytetach? Czy w nieustannie zmieniającej się mentalności młodego 
człowieka – „kształtowanej przez internetową kulturę różnych blogerów, influen-
cerów, vlogerów, youtuberów – uczniowie mają szansę znaleźć takiego nauczycie-
la, o którym mogą powiedzieć „On jest dla mnie autorytetem”? Czy współczesnemu 
nauczycielowi łatwo jest budować swój rzeczywisty autorytet?”3. Czy dziś budowa-
nie autorytetu nauczyciela ma sens? Jak twierdzi J. Mak, A. Życkas ,,Zdecydowanie 
tak! Może się to udać każdemu z nas. Jednak należy spełnić kilka warunków. Przede 
wszystkim powinniśmy być gotowi na potrzebę rozwoju oraz na naszych uczniów”4.

1. Termin autorytet
Możemy spotkać się z wieloma różnymi definicji słowa „autorytet”5. Formułowa-

ne są one z odmiennych punktów widzenia. Autorytet pochodzi od łacińskich słów 

1  M. J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Kraków – Warszawa 2014, s. 82. 
2  J. Mak, A. Życkas, A jak autorytet, Poznań 2018, s. 5.
3  M. Łoskot, Czy współczesny nauczyciel może być autorytetem? https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/

czy– wspolczesny– nauczyciel– moze– byc– autorytetem (dostęp: 08 marzec 2020).
4  J. Mak, A. Życkas, A jak autorytet…, s. 5.
5  M. Wasylewicz, Autorytety medialne – starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzie-

ży, 100 Lubelski rocznik pedagogiczny, t. XXXV, z. 1 – 2016, s. 100.
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auctoritas, auctoritatis, co oznacza wpływ, wzór, wiarygodność, przykład6. Jak podaje 
R. Stach autorytet to „poważanie, jakim cieszy się osoba lub instytucja ze względu na 
swoją wiedzę lub postawę moralną, osoba stawiana za wzór do naśladowania, mająca 
wpływ na postawy i myślenie innych ludzi, a także ciesząca się ich dużym szacunkie-
m”7. Zdaniem autora autorytet to „uznanie przypisywanie osobie, grupie społecznej 
bądź instytucji. Zaś źródłem autorytetu mogą być umiejętności i wiedza, cechy osobo-
we, sposoby działania i postępowania zgodnego z ogólnie cenionymi wartościami”8.

Według M. Żebrowska i B. Łuczyńska autorytet to „wynik jedno – lub dwustronnej 
interakcji między dwiema osobami, dwiema grupami lub osobą a grupą, w przebiegu 
której jedna ze stron nabywa tendencję do modelowania swojego sposobu myślenia 
lub ustosunkowania, lub zachowania zgodnie z wzorami myślenia, ustosunkowania, 
zachowania reprezentowania przez drugą stronę”9.

Obecnie istnienie dyskusja na temat „współczesnego autorytetu”. Wyniki wskazu-
ją na potrzebę powstania autorytetu. Mówi się o dużej zmianie rozumienia tego po-
jęcia w życiu społecznym. w społeczeństwie widzimy zmiany znaczenia oraz funkcji 
autorytetu. Dotyczą one uznawanych wartości i norm. Autorytet utożsamiany jest 
z sylwetką idola. Niemniej jednak autorytet to główny filarów życia społecznego, 
warunkiem wychowania, edukacji10.

Zdaniem H. Arendt autorytet w dziedzinie wychowania jest bardziej wiarygodny i 
widoczny niż gdzieindziej11. Autorytet to również „wpływ osoby lub organizacji cie-
szącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego”12. W pedagogice 
odnosimy się do rodziny, jako tej pierwszej i fundamentalnej grupy w życiu dziecka.

Autorytet rodzicielski może tworzyć ogólne tło procesu wychowawczego, może 
być też narzędziem wpływu pedagogicznego. Autorytet ten jest naturalnym środ-
kiem nakłaniania dzieci, by „przejmowały pożądane przez rodziców właściwe 
normy, wartości oraz wzory postępowania. Gdy go zabraknie, występują poważne 
zakłócenia w procesie wychowania oraz rozwoju, osobowość pozostaje chwiejna, 
dziecku brakuje poczucia bezpieczeństwa, żyje w lęku”13.

W czasach zmian społecznych ewoluuje rola autorytetu. Rodzice czują się zwolnieni 
z nauczania i wychowania swoich dzieci. Zadanie to przejmują różnego rodzaju instytu-
cje. Odpowiedzialność za tą sferę zrzuca na siebie rodzina, przedszkole, szkoła, Kościół.

2. Filary autorytetu nauczyciela
W literaturze przedmiotu podaje się siedem filarów autorytetu nauczycie-

la. Pierwszy z nich to autentyczność i wierność sobie. Nie mamy jednego wzorca 
nauczyciela. Stąd też najlepiej jest gdy opieramy się na predyspozycjach, cechach, 
umiejętnościach, które już mamy. Zdaniem J. Mak i A. Życkas „sukces w pracy z 
dziećmi i młodzieżą może odnieść ekstrawertyk i introwertyk, osoba towarzyska i 

6  S. Jarmoszko, Autorytet kontrowersje i aksjomaty, Warszawa 2010, s. 16
7  M. Wasylewicz, Autorytety medialne…, s. 100.
8  R. Stach, Autorytet i przywództwa, [w:] W. Szewczuk (red.). Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998, s. 28– 30.
9  M. Żebrowska, B. Łuczyńska, Problem autorytetu rodziców w świetle badań nad nieletnimi z zakładów 

wychowawczych i poprawczych, „Psychologia Wychowawcza” 4, 1996, s. 382.
10  E. Więckowska, Czym jest autorytet?, [w:] M. Bednarska (red.), O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, Toruń 

2009, s.14.
11  M. Wasylewicz, Autorytety medialne…, s. 101.
12  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s.32.
13  M. Wasylewicz, Autorytety medialne…, s. 101.
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zdystansowana, wesoła i poważna”14. To co uczniowie doceniają u nauczycieli, jest 
szczerość i autentyczność. Dzieci są najlepszymi obserwatorami. Łatwo mogą się 
zorientować, gdy w zachowaniu pojawi się fałsz. w ten sposób tracimy wiarygod-
ność, kredyt zaufania, którym cieszą się owe autorytety. Autentyczność ta oznacza 
również, że „nie warto iść w zaparte, jeśli popełnimy jakiś błąd. Błędy zdarzają się 
każdemu, a nauczycielskiemu autorytetowi lepiej zrobi przyznanie się do błędu (to 
nas uwiarygadnia) niż twarde obstawanie przy swoim”15.

Kolejny filar to wiedza, kompetencje i pasja. Nauczyciele, którzy mówią o swoim 
przedmiocie z dużą pasją, są lubiani, ale również uzyskują lepsze wyniki nauczania. 
Zarażają oni w ten sposób swoich uczniów. w efekcie stają się bardziej zainteresowa-
ni, nawet gdy przedmiot nie budził wielkiego entuzjazmu. Nauczyciel powinien two-
rzyć wrażenie, że chce się swoją pasją dzielić, a nie że uczniowie są ich dodatkiem.

Natomiast kompetencje oraz wiedza to niezbędne ogniwo do postrzegania auto-
rytetu we własnej dziedzinie. Popełniamy błędy, niemniej jednak dbam o to, by wie-
dza była jak największa, by dzielić się nią w interesujący sposób. Nauczyciel, który 
jest zaangażowany i zainspirowany. Nauczyciel, który „ciągle poszerza swoją wiedzę, 
doskonali swój warsztat, zaraża swoją energią uczniów, którzy wybaczają mu po-
tknięcia, bo wiedzą, że ktoś, kto przyznaje się do błędu, ale jednocześnie pracuje nad 
sobą, jest wiarygodny i godzien zaufania”16.

Trzeci filar to szacunek. Osoba będąca autorytetem okazuje szacunek innym lu-
dziom. Dzięki temu mają szansę na wzajemność, co jest kluczem do budowania oma-
wianego autorytetu.

Wytyczanie oraz respektowanie granic to kolejny filar autorytetu nauczyciela. Do-
tyczy to zasad nauczyciela, które deklaruje i których wymaga od uczniów. Uczniowie 
powinni znać te zasady i być ich świadomi.  Zasady te warto ustalić wspólnie ale już na 
początku roku szkolnego. Powinni je wypisać w formie plakatu w sali bądź notatki na 
końcu zeszytu by można było do nich łatwo sięgnąć. Reguł tych nie powinno jednak być 
za dużo maksymalnie 7–8. Piąty filar to sprawiedliwość. Dla uczniów bardzo istotne jest 
sprawiedliwe oraz uczciwe traktowanie. Widać to później w ocenie pracy nauczyciela. 
Jak podaje J. Mak, A. Życkas autorytet to „ktoś uczciwy i bezstronny. Ktoś, kto potrafi 
postąpić nawet wbrew własnym interesom, jeśli tego wymagają zasady. A na pewno nie 
zdobędzie go ktoś, kto uprzedza się do jednych uczniów, a faworyzuje drugich. Bardzo 
ważne jest, byśmy w relacjach ze wszystkimi uczniami byli sprawiedliwi”17.

Zrównoważenie emocjonalne to kolejny filar autorytetu nauczyciela. Nauczyciel 
powinien panować nad emocjami. Osoby zrównoważone spostrzegane są jako bar-
dziej kompetentne, osoby, na które można polegać. Uznawani są za bardziej spra-
wiedliwe.

Ostatni filar to indywidualne traktowanie. Sprawiedliwe traktowanie nie mówi 
o identycznym traktowaniu wszystkich. Bowiem ważne jest traktowanie ucznia 
indywidualne z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości oraz talentów. Stąd też 
powinniśmy naszych podopiecznych lepiej poznać. Jest to z pewnością trudne i cza-
sochłonne, lecz konieczne. Wymaga od nas wielu wysiłku, szczególnie.

14  J. Mak, A. Życkas, A jak autorytet…, s. 8.
15  Tamże.
16  Tamże, s. 9
17  Tamże, s. 10.
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3. Nauczyciel a uczeń
Nauczyciele oraz uczniowie to „reprezentanci dwóch różnych światów, obcujący 

ze sobą kilka godzin dziennie, przez wiele lat, w układzie narzuconym zewnętrz-
nie przez system oświaty od niepamiętnych czasów”18. Dzisiaj dzieli ich wszystko: 
„status społeczny, doświadczenie życiowe, zapatrywania i poglądy, zainteresowania, 
przeżywane trudności i radości, sprawność w posługiwaniu się multimediami, na-
wet język, jakim się ze sobą komunikują”19.

Nauczyciele z wspominają czasy, w których to cieszyli się wśród uczniów dużym 
autorytetem. Obecnie narzekają na „jego utratę, przyczyn upatrując w czynnikach 
zewnętrznych, w cywilizacyjnej transformacji oraz niskim statusie społeczno-mate-
rialnym swojego zawodu”20. z kolei uczniowie – „bez względu na to, czy nauczyciele 
w to wierzą, czy nie – wciąż poszukują wśród swoich nauczycieli faktycznego auto-
rytetu, choć żyją w czasach wszechobecnego internetu oraz idoli kreowanych przez 
social media”21. Pragną posiadać osobowego wzorca. Stąd też nikogo nie dziwi fakt, 
iż jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Zaspokojenie jej prowadzi do 
samopoznania oraz samodoskonalenia. 

Jak słusznie zauważa M. Dudzikowa należy zerwać z mitem „zewnętrznego wypo-
sażenia nauczyciela w autorytet, przynależny mu z racji pełnionej roli społecznej”22. 
Zdaniem H. G. Gadamera: „Kto musi się powoływać na własny autorytet, ten go nie 
posiada. Nie zdobędzie autorytetu ani siłą, ani groźbą, krzykami, ani »przymilaniem 
się«, czy działaniami pozornymi stwarzającymi złudzenie, że można na nim polegać, 
że można mu powierzyć swoje sprawy”23.

Należy również zadać sobie pytanie czy każdy nauczyciel ma w sobie potencjał 
do zbudowania autorytetu. Jest wielu nauczycieli, którzy latami pracują nad tym 
mianem, i też tacy, którzy swój pseudoautorytet wymuszają. Ciężko wtedy mówić o 
filarach autorytetu, o których wspomniano w powyższym artykule. A wiec o kompe-
tencjach, umiejętnościach, empatii, takcie, asertywności itp.

Prawdą jest, że nauczyciel to obok dziadków i rodziców najbliższe osoby repre-
zentujące świat dorosłych.  Od niego według M. Łoskot zależy, „czy świat ten będzie 
kojarzył się im przyjemnie, wzbudzał pozytywne emocje – podziw, zainteresowanie, 
szacunek – czy też odwrotnie: będzie motywował do buntu, oporu, agresji i lekcewa-
żenia obowiązujących w nim zasad”24. Dlatego też zdaniem  autorki to „w postawie 
nauczyciela – nie w tym, co deklaruje na piśmie i otwarcie głosi, lecz w tym, kim 
jest naprawdę – tkwi jego osobisty potencjał do skutecznego budowania zdrowego, 
autentycznego autorytetu”25. 

Współcześnie uczniowie potrzebują prawdziwego nauczyciela, a wiec takiego 
który nie udaje, jest sobą. Już po pierwszym kontakcie uczeń jest w stanie zauważyć 

18  M. Łoskot, Czy współczesny nauczyciel może być autorytetem? https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/
czy– wspolczesny– nauczyciel– moze– byc– autorytetem (dostęp: 08 marzec 2020).

19  Tamże.
20  Tamże.
21  Tamże.
22  Tamże.
23  Tamże.
24  Tamże.
25  Tamże.
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szarość, zaangażowanie. Nauczyciel powinien być twórczy, umieć wydobyć z każ-
dego ucznia jego indywidualne cechy, uczynić go szczęśliwym. Nauczyciel to osoba, 
która cechuje się prawdziwą klasą, nie krzywdzi ucznia, wie co najlepsze. Potrafi 
zdobyć ich zaufanie, ma pozytywną energią. Jest zatem nie tylko nauczycielem, ale i 
pedagogiem, wychowawcą, nie dominuje nad uczniami. 

Zawód nauczyciela nie gwarantuje nikomu, że stanie się od razu autorytetem. Na 
takie miano należy samemu sobie zapracować. Być cierpliwym, gdyż jest to proces 
długotrwały. Kreując swój autorytet należy rozwijać umiejętności, które posiadamy, 
być sobą.

4. Nauczyciel wychowania fizycznego
Jak słusznie podaje R. Muszkieta nauczyciel wychowania fizycznego jest „wpierw 

nauczycielem i wychowawcą w ogóle, a dopiero w dalszej kolejności specjalistą w 
swojej dziedzinie”26. w wychowaniu fizycznym wychowanie oraz kształcenie połą-
czone są wyjątkowo silnie. Lekcja wychowania fizycznego nie jest tylko formalnym 
przedmiotem nauczania, „jeden z kluczowych, obok wychowania intelektualnego, 
moralnego i estetycznego, dział wychowania człowieka”27. Warto wspomnieć też o 
społecznych stereotypach. Zdaniem M. Demel nauczyciel tu jawi się jako doradca i 
przyjaciel młodzieży, który „uczy teoretycznie i praktycznie, jak żyć zgodnie z nor-
mami higieny, jak dzielić czas między pracę i wypoczynek, jak kształtować ciało, do-
skonalić zdrowie, pielęgnować  urodę”28.

Nauczyciel wychowania fizycznego pełni ważną rolę nie tylko w szkole, lecz rów-
nież poza nią. w swej działalności odpowiada za rozwój społeczeństwa. Uwzględnia on 
więc nie tylko poziom kultury fizycznej, ale i obecny poziom nas wszystkich. Mowa jest 
o funkcji integracyjnej, która dotyczy wpływów różnych środowisk, mających znacze-
nie na samego ucznia. Oczekiwania te, które są powiązane pomiędzy społeczeństwem 
a osobowością nauczyciela, dają obraz profilu nauczyciela wychowania fizycznego.

Absolwent studiów wychowania fizycznego posiada dodatkowe właściwości cha-
rakterystyczne dla tej specjalności zawodowej. Poza wykształceniem pedagogicz-
nym posiada ponadprzeciętną sprawność fizyczną, potrafi nauczać czynności ru-
chowych, stosuje technikę prowadzenia zajęć ruchowych, komunikację dydaktyczną 
przez pokaz oraz objaśnienie zadań ruchowych. Sylwetka nauczyciela wychowania 
fizycznego kształtuje się przez wiele lat.

Zdaniem W. Osmolski ideałem wychowawcy fizycznego jest „inteligentny gimna-
styk”29. Z kolei E. Piasecki twierdzi, że „kto ma zdolności i zamiłowania sportowe, 
ale nie ma równocześnie koniecznych dla danej gałęzi zdolności i zamiłowań inte-
lektualnych i społecznych, ten nie powinien oddawać się zawodowo wychowaniu 
fizycznemu”30.

Do dziś trwają debaty nad znaczeniem cech osobowości u nauczyciela wychowa-
nia fizycznego. Mówi się o jego indywidualnym poziomie sprawności, o doświadcze-

26  R. Muszkieta, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego, Nauczyciel wycho-
wania fizycznego , https://www.wbc.poznan.pl/Content/9794/ch02s05.html (dostęp: 09 marzec 2020).

27  Tamże.
28  Tamże.
29  A. Kaźmierczak, A. Makarczuk, A. Maszorek– Szymala, Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego 

człowieka, Łódź 2007, s. 115.
30  Tamże.
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niach sportowych. Niemniej jednak, nie empatia, ani też sprawność, kariera sporto-
wa nie jest gwarancją sukcesu pracy pedagoga. Zdaniem H. Grabowskiego istnieje 
wewnętrzna sprzeczność pomiędzy „osobowością zorientowaną na perfekcyjne 
doskonalenie samego siebie (dominująca wśród sportowców) a osobowością nasta-
wioną na doskonalenie innych (pożądana wśród nauczycieli)”31.

S. Strzyżewski przedstawił ideał nauczyciela wychowania fizycznego. Podał pięć 
podstawowych zadań, które ideał powinien zrealizować: 

Nauczyciel – człowiek
Nauczyciel – żywy wzór kultury fizycznej
Nauczyciel – wychowawca
Nauczyciel – dydaktyk
Nauczyciel – społecznik.
Zdaniem autora model „doskonałego nauczyciela wychowania fizycznego nie 

kształtuje się samoistnie oraz akceptował wyjątkową rolę idei i wzorów przyjmo-
wanych i przekazywanych w uczelniach wychowania fizycznego”32.

Z kolei M. Demel mówił o potrzebie przebudowy warsztatu nauczyciela wycho-
wania fizycznego. To nie suma urządzeń sportowych, sprzętów. Nauczyciel to po-
wiernik młodzieży. Osoba, która uczy życia, wprowadza w świat kultury fizycznej.

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien być wzorem. Wzorem w zakresie 
nie tylko sprawności ale i takich sfer rozwoju jak intelektualnej, moralną, estetyczną 
i psychofizyczną. Powinien także wyróżniać się postawami względem ciała, zdrowia, 
sił. Mówimy więc o zasadzie „aby skutecznie wychowywać innych trzeba wpierw 
być samemu dobrze wychowanym”33.

R. Muszkieta wymienia sześć zasad wzoru nauczyciela.
Po pierwsze, nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi racjonalny tryb życia. A 

zatem unika alkoholu, używek, nie pali, dba o higienę, prowadzi poranną gimnastykę. 
Po drugie, jest świadomy podejmowanej aktywności fizycznej, w obszarach zdro-

wotnych, sprawnościowych i wypoczynkowych. 
Nauczyciel wychowania fizycznego dba o zdrowie fizyczne i psychologiczne. 
Po czwarte, zna i stosuje reguły zdrowego odżywiania.
Osoba ta jest doradcą oraz organizatorem różnych form aktywności.
Po szóste, jest propagatorem oraz odbiorcą widowisk sportowych, zachęca in-

nych do aktywności.
Nauczyciel w zakresie kultury fizycznej powinien kreować istotne zmiany w sfe-

rze obyczajowej, a więc walczy o tolerancję, uznanie, tolerancję, tworzy warunki dla 
uczniów. Podejmuje zdaniem M. Demelaformy rekreacji. Tworzy odpowiednią at-
mosferę w szkole, klubie sportowym, rodzinie. Atmosferę, która służy przełamaniu 
obyczajów, sprzyja propagowaniu życia w higienie.

Według B. Hodana i Z. Żukowskiej nauczyciel wychowania fizyczne powinien 
charakteryzować się: „umiejętnościami usytuowania przedmiotu w strukturze na-
uczania wszystkich dyscyplin, umiejętnościami wiązania celów ogólnospołecznych 
z hierarchią wartości z wykorzystaniem odpowiednich środków, opanowaniem rze-

31  R. Muszkieta, M. Napierała, A. Skaliy, W. Zukow, Kształcenie kadr w zakresie kultury fizycznej, Poznań 
2009, s. 73.

32  Tamże, s. 74.
33  R. Muszkieta, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli… (dostęp: 10 marzec 2020).
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czowo materiału nauczania od strony teoretycznej i praktycznej, respektowaniem 
równowagi pomiędzy stroną przygotowania teoretycznego i sprawnościowego, 
zdolnościami przekazywania wiedzy i kształtowania postaw u uczniów”34.

Idąc za R. Jezierskim nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi oraz koordynu-
je działania w zakresie:

planowania (tworzy program i plan pracy w obszarze sportu, wychowania fizycz-
nego, rekreacji, turystyki),

organizacji zajęć uczniów (lekcyjnych lub pozalekcyjnych),
współpracy z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym (tworzenie optymal-

nych warunków w obszarze zachowań prozdrowotnych),
współpracy z rodzicami, z klubami sportowymi, ośrodkami rekreacji
dbałości o stan obiektów, sprzętu sportowego itp35.
Według A. Rogackiej powinna być współpraca na płaszczyźnie nauczyciel – ro-

dzic. To oni mają również duży wpływ na szkolne wychowanie fizyczne dzieci. Mowa 
jest tu o takich czynnościach jak: 

,,proponowanie tematów ważnych z ich punktu widzenia dla dzieci oraz sugero-
wanie sposobów ich realizacji w szkole; 

wyrażanie opinii o wpływie lekcji wychowania fizycznego na dzieci; 
udział w tworzeniu i realizacji programu zajęć poprzez wsparcie organizacyjne 

szkolnych imprez, finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia itp.; 
zainteresowanie sposobem prowadzenia zajęć oraz oceniania dzieci;
inicjowanie aktywności związanych z upowszechnianiem zdrowego stylu życia;
zaangażowanie w działania na rzecz realizacji celów nowej podstawy programowej”36.
Zdaniem T. Koszczyc nauczyciel wychowania fizycznego powinien pełnić nastę-

pujące role:
„rolę „ogrodnika” (uprawia, opiekuje się, pielęgnuje, zasiewa, reżyseruje);
rolę „garncarza” (buduje, lepi, kształtuje, wytwarza, wpływa na rozwój);
rolę „akuszera-lekarza-pielęgniarki” (udziela pomocy, zbiera plony);
rolę „zaopatrzeniowca” (przekazuje informacje, dostawca);
rolę „artysty” (poszukuje czegoś nowego, jest twórczy, nowatorski, występuje 

przed widownią – dziećmi, rodzicami, nauczycielami)”37.

Wnioski
Nauczyciel wychowania fizycznego to promotor zdrowego stylu życia.  Zdaniem Z. 

Cendrowskiego „liderem może być praktycznie każdy, o ile swym postępowaniem i 
zachowaniem zachęca innych do przestrzegania określonych zasad składających się 
na ów zdrowy styl życia”38. 

W związku ze zmianami w oświacie, zmienia się również rola i zadania realizo-
wane przez nauczyciela. Nauczyciel „był, jest i powinien być przykładem, idolem, 
autorytetem, a przede wszystkim liderem we wskazywaniu swoim wychowankom 
właściwej ścieżki życiowej, związanej ze zdrowym stylem życia, pełnym radości, 
życzliwości, miłości, poszanowania, odporności i dążenia do własnej indywidualnej 

34  Tamże.
35  R. Muszkieta, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego, Poznań 2004, s. 87 – 90.
36  A. Rogacka, Wychowanie fizyczne w szkole, Warszawa 2017, s. 8.
37  S. Szczepański, Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w odbiorze innych nauczycieli, Opole 2011, s. 12.
38  R. Muszkieta, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli… (dostęp: 10 marzec 2020).
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doskonałości”39.
Zdaniem B. Czabańskiego nauczyciel powinien być przejętym lekcją, tak jakby 

prowadził ją po raz pierwszy, nie po raz setny. Jak podkreśla „nauczyciel na lekcji 
powinien zachowywać się jak na pierwszych randkach z dopiero co poznaną osobą, 
którą chce za wszelką cenę zainteresować sobą (tworząc autorytet) oraz problema-
mi, o których mówi (rozmawia, dyskutuje)”40. Musi poznać ucznia, wiedzieć co go 
interesuje, co myśli. Uczeń bowiem „musi być w czasie lekcji zajęty a nauczyciel – 
przejęty”41.

Postawa nauczyciela wychowania fizycznego ma ogromny wpływ na udział 
uczniów w aktywności fizycznej.„Przygotowanie ucznia do podejmowania aktywno-
ści ruchowej bez stymulowania go przez nauczyciela wymaga – jak twierdzi Umia-
stowska – wykształcenia trwałej postawy wobec uczestnictwa w kulturze fizycznej”42.

Streszczenie:
Obecnie mówimy o kryzysie autorytetów43. Młodzież coraz rzadziej mówią o au-

torytecie rodzica, dziadków. Wpływ na nie mają grupy rówieśnicze, media. Jeszcze 
w klasach młodszych duży wpływ na jego obraz ma nauczyciel bowiem dzieci swoją 
tożsamości budują według przyjętego wzoru. Budowa autorytetu jest jedną z naj-
ważniejszych kwestii, którą nauczyciel musi podjąć na początku swojej pracy. Pobła-
żanie czy zaskarbienia w dłuższej perspektywie nie przyniosą pozytywach efektów. 
Taka postawa nie gwarantuje dyscypliny44. Czym zatem jest autorytet? Jakie zadania 
przypisuje się nauczycielowi wychowania fizycznego?

Niniejszy artykuł porusza kwestie autorytetu nauczyciela wychowania fizyczne-
go. Definiuje pojęcie autorytet. Omawia jego filary. Opisuje relacje nauczyciel – uczeń. 
Charakteryzuje nauczyciela wychowania fizycznego. Mówi o jego roli, zadaniach.

Słowa kluczowe: autorytet, nauczyciel, uczeń, wychowanie fizyczne

Summary:
We are currently talking about a crisis of authorities.
Young people less and less of ten speak about the authority of their parents and 

grand parents. They are influenced by peergroups, the media. Even in the younger 
classes, the teacherhas a big impact on his image becausechildrenbuildtheiriden-
tityaccording to the adopted pattern. Building authority is one of the most import 
ant issues, a teacher must tackle at the beginning of his work. Indulgence Or indul-
gence in the long run will not bring positive results. This attitude does n’t guarantee 
discipline. Sowhat is authority? What are the tasks assigned to the PE teacher? This 
article addresses the authority of a physical education teacher. Defines the concept 
of authority. Discusses its pillars. Describes teacher-student relationship. Character-
izes a physical education teacher. He talks abou this role and tasks.

39  K. Żegnałek, E. Gutkowska– Wyrzykowska, Nauczyciel – misja czy zawód?, Zeszyty Naukowe Pedagogi-
ka 2016, s.178.

40  R. Muszkieta, Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli… (dostęp: 10 marzec 2020).
41  Tamże.
42  D. Umiastowska D., Zadania nauczyciela w przygotowaniu ucznia do podejmowania aktywności ruchowej, 

Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 2005, 54, s. 170.
43  M. J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Kraków – Warszawa 2014, s. 82. 
44  J. Mak, A. Życkas, A jak autorytet…, s. 5.
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Prawna ochrona zabytków drewnianej 
architektury sakralnej

Doktorantka w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej, absolwentka Zarządzania i Mar-
ketingu na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów pedagogicznych w 
Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemy-
ślu. Powstająca rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia administracyjnoprawnej ochrony zabytków. Zaintereso-
wania naukowo-badawcze koncentruje w szczególności wokół prawa administracyjnego i cywilnego, historii prawa 
polskiego, a także prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

mgr Anna Mazurek – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie

Wstęp
Dziedzictwo kulturowestanowi materialny i duchowy dorobek poprzednich po-

koleń, budujący tożsamość narodową. Także Rzeczpospolita Polska w różnorodny 
sformalizowany sposób stoi na straży własnego dziedzictwa i zabiega o dostęp do 
dóbr kultury, będących źródłem tożsamości narodu polskiego. Zabytki stanowiące 
świadectwo minionych epok, wraz z upływem czasu narażone są na postępującą 
degradację, zarówno na skutek działań człowieka, jak i czynników naturalnych. Z 
tego powodu zachowanie ich w dobrym stanie oraz zapobieganie niszczeniu leży w 
interesie społeczeństwa.

Jak samo wyrażenie dziedzictwo kulturowe wskazuje, korzeni jego pojawienia się 
należy doszukiwać się w dziedziczeniu, czyli obejmowaniu władztwa nad prawami i 
dorobkiem poprzedniego pokolenia. Jednak z dziedziczeniem wiąże się także przej-
mowanie obowiązków. Dziedzictwo stanowi zakres wartości kulturowych, z których 
wynika świadomość ich podatności na naruszenia, jakim ulegać one mogą wraz z 
upływem czasu pomiędzy pokoleniami.1Dziedzictwo, którego istotnym składni-
kiem są zachowane drewniane obiekty sakralne, wymaga istnienia szeregu regulacji 
prawnych w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony i zapobiegania procesom de-
gradacji oraz czynienia starań, by przekazać kolejnym pokoleniom drewniane zabyt-
ki sakralne minionych lat w jak najlepiej zachowanej formie. Na straży dziedzictwa 
kulturowego stoi przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej2, która w 
art. 5 i art. 6 ust. 1 wprost wskazuje na konieczność jego ochrony.

1. Rys historyczny
Wartość drewnianej architektury sakralnej dostrzeżona została już pod koniec 

XIX wieku, kiedy to rozpoczęto proces inwentaryzacji drewnianych obiektów, a tak-
że upowszechnianie wiedzy o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla polskiego 

1  W. Maciejko, Prawny obowiązek poszanowania dziedzictwa kulturowego, V Konferencja Naukowo - Techniczna 
„Błękitny San”, Jabłonka 24-25 kwietnia 2008, s. 26.

2  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78 poz. 483 ze sprost. i zm.)
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narodu. W tym zakresie największe zasługi miała działalność organizacji społecz-
nych, zwłaszcza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Bardzo dużą rolę w 
ochronie zabytków odgrywały także: Towarzystwo Miłośników i Historii Zabytków 
Krakowa, Towarzystwo Przeszłości Lwowa oraz Towarzystwo Straży Kresowej.

Pierwszy polski akt prawny regulujący system ochrony zabytków, w tym także za-
bytkowej drewnianej architektury sakralnej, stanowił wydany u progu odrodzenia 
państwa polskiego Dekret Rady Regencyjnej3 oraz Rozporządzenie Prezydenta PR 
o opiece nad zabytkami4. Był to doniosły moment po 123 latach niewoli i w obli-
czu niepewności przyszłych lat, uznający roztoczenie opieki nad zdewastowanymi i 
zniszczonymi przez zaborców zabytkami przeszłości Polski, za jeden z najważniej-
szych elementów odbudowy tożsamości narodowej i kultury. Wcześniej bowiem 
nie istniały żadne regulacje prawne, które chroniłybyw systemowy sposób polskie 
dziedzictwo narodowe, poza społeczną działalnością Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości5 czy pojedynczymi staraniami konserwatorów.Dekret Rady Re-
gencyjnej w art. 2 wskazywał na Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego jako organ opieki nad zabytkami, zaś czynności związane z opieką powierzono 
mianowanym przez niego konserwatorom zabytków sztuki i kultury6. 

Po II wojnie światowej Dekret Rady Regencyjnej obowiązywał jedynie formalnie, 
gdyż wskutek skali zniszczeń wojennych ochrona zabytków obejmowała wyłącznie 
doraźne działania konserwatorskie prowadzone w kilku ośrodkach miejskich. Do-
piero przyjęcie w 1957 roku na Konferencji Komitetu Międzynarodowej Rady Muze-
ów ICOM zaleceń wskazujących na konieczność ochrony budownictwa drewnianego 
sakralnego in situ, spowodowało wzmożony wysiłek służb konserwatorskich skie-
rowany na działania ochronne drewnianych świątyń. Jednak zabytkowe drewnia-
ne świątynie borykały się wówczas z innym zagrożeniem - pożarami, wzniecanymi 
często także umyślnie przez podpalenia dla zatarcia śladów włamania i kradzieży7.

2. Organy ochrony zabytków
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego8, którego zadania uregulował Prezes Rady Mini-

3  Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. U. z 1918 
r., nr 16, poz. 36). Dekret Rady Regencyjnej powierzał opiekę nad zabytkami Ministrowi Wyznań Religijnych i 
Kultury, a czynne działania w tym zakresie konserwatorom zabytków sztuki i kultury. 

4  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz.U. z 1928 r. nr 
29, poz. 265).

5  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości powstało w 1906 r. i istniało do 1944 r. Głównym celem jego 
działalności było propagowanie wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji 
zabytków, organizowanie wystaw i odczytów, a także prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach, kon-
trola stanu ich zachowania oraz zapobieganie dewastacji zabytków. Szerzej na temat Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości oraz podejmowanych przez nie działań ochronnych w artykule J. Pruszyńkiego, Organizacja 
ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, „Ochrona zabytków” 41/2 (161), 1988 r., s. 75-85.

6  Od 1922 r. kompetencje w zakresie opieki nad zabytkami należały do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Wcześniej, dekretem z dnia 5 grudnia 1919 r. o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury (Dz. Pr. 
P.P. nr 13, poz. 52), Ministrowi Sztuki i Kultury przekazane zostały kompetencje opieki nad zabytkami, będące 
wcześniej w zakresie kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a w 1922 r. kompe-
tencje opieki nad zabytkami ponownie powierzono temu Ministrowi, jako wynik włączenia Ministerstwa Sztuki i 
Kultury do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

7  J. Szałygin, Dziedzictwo drewnianej architektury w Polsce, „Ochrona Zabytków”, 2013, nr 1-4, s. 287-289
8  §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.10.1999 r. w sprawie utworzenia MKiDZ (Dz. U. Nr 91, poz. 1014 ze zm.).
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strów rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu działań 9.W 2002 roku 
w miejsce zlikwidowanego Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków, powołano 
Departament Ochrony Zabytków, na którym spoczęła odpowiedzialność za obsługę 
zadań Generalnego Konserwatora Zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytkówi 
opiece nad zabytkami.Ochrona budownictwa drewnianego na terytorium Polski, w 
tym budownictwa sakralnego, stanowi jeden z priorytetów Ministerstwa Kultury, 
dlatego do zakresu działań Departamentu Ochrony Zabytków należy m.in. koordy-
nacja realizacji Konwencji UNESCO oraz prowadzenie spraw związanych z udzie-
laniem dofinansowania na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 
oraz robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru. 

3. Rejestr zabytków i ewidencja zabytków
Objęcie prawną ochroną drewnianej architektury sakralnej w myśl ustawy o 

ochronie zabytków następuje w momencie wpisu do rejestru zabytków10, który to 
stanowi podstawowe źródło wiedzy wojewódzkich konserwatorów zabytków jako 
organów prawnie właściwych w zakresie ich ochrony. Wpis do rejestru zabytków 
następuje na podstawie decyzji administracyjnej wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, a wydanie decyzji jest poprzedzone postępowaniem administracyjnym oraz 
uzależnione od spełnienia warunków określonych art. 107 par. 1 i 2 Kodeksu postę-
powania administracyjnego11, w trakcie którego badany jest materiał dowodowy o 
istotnym znaczeniu czyli wszelkie dokumentacje, opracowania, opinie, ekspertyzy, 
materiały archiwalne itp. 

Takie postępowanie o wpis do rejestru zabytków drewnianego obiektu sakralnego 
może zostać wszczęte z urzędu, czyli na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków lub na wniosek osób lub instytucji, będących właścicielami zabytku lub użytkow-
nikami wieczystymi gruntu, na którym pobudowany jest zabytek drewniany. Ustawo-
dawca udzielił także prawo zgłoszenia drewnianej architektury sakralnej do wpisania 
do rejestru zabytków stowarzyszeniom i organizacjom społecznym, które w swoich 
zadaniach statutowych zajmują się także ochroną dziedzictwa kulturowego12.

Obok rejestru zabytków prowadzona jest także dokumentacja krajowej ewidencji 
zabytków, która stanowi jedno z głównych zadań Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, a także wojewódzka ewidencja zbytków, należąca do kompetencji wojewódz-
kiego konserwatora zabytków 13 oraz gminna ewidencja zabytków, za prowadzenie 
której odpowiedzialny jest samorząd lokalny danej gminy14. Ewidencje te zwierają 
podstawowe informacje o obiektach zabytkowych, takie jak dane administracyjne i 
adresowe, rys historyczny, opis obiektu, fotografie i plany. Prowadzenie ewidencji 
zabytków jako obowiązek wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz gmin, ma 
na celu rozpoznanie obiektów zabytkowych w terenie oraz ich dokumentację mery-
toryczną i administracyjnoadresową. 

W tym miejscu właściwym jest wskazanie różnic pomiędzy rejestrami zabytków 

9  § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.11.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania MKiDN (Dz. U. Nr 216, poz. 1595 ze zm.).

10  Art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
11  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.)
12  Art. 31 § 2 i 4 k.p.a.
13  Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków.
14  Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie zabytków.
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a prowadzeniem ewidencji zabytków. Otóż wpis do rejestru zabytków pociąga za 
sobą skutki prawne, na mocy których dany obiekt zostaje objęty ochroną prawną, 
która z kolei umożliwia ingerencję państwa w konstytucyjnie chronione prawo wła-
sności. Dokonanie wpisu obiektu do rejestru poprzedzone jest dokonaniem wyboru 
tego konkretnego zabytku historycznego spośród innych mu podobnych tego sa-
mego typu, aleo niższych wartościach. Z kolei ewidencja zabytków ma za zadanie 
odzwierciedlać cały zasób obiektów zabytkowych na terenie danej gminy i woje-
wództwa poprzez rozpoznawanie zasobu zabytków na danym terenie w oparciu o 
prowadzone udokumentowanie badania historyczne i terenowe. 

Wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków stanowi obowiązkowe, a często i je-
dyne, źródło informacji na temat zabytku i dokonuje się go niezależnie od wpisu do 
rejestru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Kwestie prowadzenia ewi-
dencji zabytków na wszystkich szczeblach, tj. krajowym, wojewódzkim i gminnym, 
regulowane są szeregiem aktów prawnych15. Ustawodawca nakazuje gminom pro-
wadzenie ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków z terenu 
gminy, gdzie powinny zostać ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne 
zabytki nieruchome, które znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz za-
bytki nieruchome wyznaczone przez wójta (lub odpowiednio burmistrza lub prezy-
denta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Z kolei do 
obowiązków gminynależy zapewnianie odpowiednich warunków prawnych, orga-
nizacyjnych i finansowych, w trosce o trwałe zachowanie zabytków i ich utrzymanie 
oraz zapobieganie możliwym zagrożeniom, które mogłyby spowodować zniszczenie 
częściowe lub całkowite zabytku16. 

Niezależnie od prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków na szczeblu samorzą-
dów terytorialnych, ustawodawca nakłada na gminy obowiązek sporządzania pro-
gramu opieki nad zabytkami17, a głównym odbiorcą gotowego programu ma być cała 
społeczność lokalna. Takie działania na szczeblu lokalnym są niesamowicie istotne 
dla zachowania i należytego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego zlokalizowa-
nego na obszarze gminy, a odpowiednio zaplanowane i wdrożone zadania dodat-
kowo służą wyróżnieniu gminy i wzroście jej atrakcyjności. Jednak jak wykazała 
przeprowadzona w 2017 roku kontrola NIK18, poszczególne gminy bardzo różnie 
podchodzą do sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami i przez część 
samorządów lokalnych opracowywanie i uchwalanie takich programów to jedynie 
konieczna realizacja ustawowego zadania, a nie przekłada się na realną troskę o 
zabytki znajdujące się na obszarze gminy. Celem sporządzania takich programów 
powinno być dążenie władz lokalnych do poprawy stanu zachowania zabytków oraz 

15  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze 
zm.), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadze-
nia rejestru zabytków, krajowe, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011, nr 113, poz. 661), Ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 ze zm.), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.)

16  Por. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadze-
nia rejestru zabytków.

17  Art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.
18  Wg danych NIK, Informacja o wynikach kontroli, Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drew-

nianej oraz ich wykorzystywanie w promocji regionu, Nr ewid. 179/2017/P/17/076/LKR.
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wykorzystania ich na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Ponadto pro-
gramy powinny stanowić podstawę przy podejmowaniu działań w zakresie wspie-
rania i inicjowania prowadzenia prac służących ochronie zabytków, a także w efek-
cie upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego gminy.

Aktualnie program opieki nad zabytkami istnieje np. w gminie Horyniec-Zdrój19, 
na terenie której znajduje się drewniana cerkiew pw. Św. Paraskewy w miejscowości 
Radruż. Cerkiew ta, obecnie będąca muzeum, w 2013 roku została wpisana na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na listę World Monuments Fund20, która 
obejmuje swoim wsparciem bezcenne zabytkowe obiekty warte ratowania i dofi-
nansowania oraz jest najlepiej zachowaną i najstarszą drewnianą cerkwią w Polsce. 
Jednak gmina wiejska Radymno, w obszarze której posadowiona jest zabytkowa 
drewniana cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we wsi Choty-
niec, aktualnie nie posiada opracowanego programu opieki nad zabytkami, a istnie-
jący gminny program opieki nad zabytkami odnosi się wyłącznie do zabytków poło-
żonych na terenie gminy miejskiej Radymna. Gmina Lutowiska, gdzie we wsi Smol-
nik znajduje się dawna drewniana cerkiew pw. Św. Michała Archanioła, a obecnie 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP, także nie posiada opracowanego programu opieki 
nad zabytkami, podobnie jak gmina Komańcza, gdzie we wsi Turzańsk znajduje się 
drewniana cerkiew także pw. Michała Archanioła. 

Powyższe przykłady potwierdzają dane pozyskane z wyników kontroli NIK z 
2017 roku, gdzie na 9 kontrolowanych gmin tylko dwie posiadały opracowany pro-
gram opieki nad zabytkami. Brak opracowanych programów, jak przekazuje raport 
pokontrolny NIK, wynikał najczęściej z braku środków finansowych na ten cel w 
budżecie gminy, braków kadrowych, a nawet z niewiedzy urzędników, którzy utrzy-
mywali, że wg ich wiedzy przygotowanie takich programów nie jest obowiązkowe 
na szczeblu gminnym. 

Najbardziej znaczącą formąochrony drewnianej architektury sakralnej jest do-
konanie wpisu na prestiżowąListę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Natural-
nego UNESCO. Takie wyróżnienie stanowi nowe szanse dla ratowania drewnianego 
dziedzictwa narodowego, jest realnym docenieniem tych obiektów przez między-
narodową społeczność oraz dodatkową promocją regionu. Obecność drewnianej 
architektury cerkiewnej Karpat na liście UNESCO to także sposób na objęcie ich do-
datkową szczególną ochroną przez lokalne społeczności, których obowiązkiem jest 
zapewnienie należytej dbałości zabytkom własnego regionu.

4. Opieka a ochrona nad zabytkami
Ważną kwestią wymagającą szerszego wyjaśnienia jest konieczność dokonania 

rozróżnienia prawnej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wbrew częstemu 
zamiennemu używaniu określeń „ochrona” i „opieka” nie są one tożsame, co podkre-
ślone zostało nawet w nazwie Ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. W Dekrecie Rady Regencyjnej z 1918 r. oraz w Rozporządze-
niu Prezydenta RP z 1928 roku używany był wyłącznie termin „opieka nad zabyt-

19  Uchwała nr XXXII.250.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Horyniec-Zdrój.

20  Międzynarodowa organizacja non-profit, której zadaniem jej ochrona światowej architektury historycznej              i 
dziedzictwa kulturowego poprzez prace w terenie, udzielanie dotacji, edukację i szkolenia.
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kami” dla określenia regulacji prawnych chroniących zabytki oraz powinności wła-
ściciela obiektu zabytkowego wobec jego wyjątkowej własności. Przez kolejne lataw 
ustawach dotyczących zabytków używano kolejno określeń „ochrona dóbr kultury”21 
oraz „ochrona zabytków”. Dopiero wspomniana ustawa z 2003 r. wyraźnie dzieli kwe-
stie troski o zabytki na podejmowanie działań ochronnych oraz zapewnianie opieki. 

 Art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jasno wskazuje na 
właściwość organów administracji publicznej w podejmowaniu działań ochronnych 
względem obiektów zabytkowych, poprzez „zapewnienie warunków prawnych, or-
ganizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków; (…), kontrolę stanu zachowania i przeznacze-
nia zabytków; uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Z powyższego wynika wprost, 
iż ochrona zabytków stanowi element ingerencji państwa w prawo własności zabyt-
ku, umożliwiając stosowanie szeregu instrumentów prawnych w postaci zachęt, na-
kazów, zakazów, środków przymusu oraz sankcji administracyjnoprawnych i praw-
nokarnych, w celu zapewnienia zabytkowym obiektom właściwej ochrony.

Ta sama ustawa w art. 5 wyjaśnia termin „opieka nad zabytkami” jako faktyczne 
działania podejmowane przez właściciela lub posiadacza zabytku, których celem 
jest zapobieganie degradacji zabytku i troska o zachowanie tych obiektów w jak 
najlepszym stanie. Na właścicielu ciąży więc obwiązek właściwego zabezpieczenia i 
utrzymania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku. Oczywiście, właściciel lub posiadacz zabytku ma także 
zapewnione wsparcie ze strony organów państwowych podczas podejmowanych 
działań materialno-technicznych, np. możliwość pozyskania wsparcia materialnego 
do finansowania prac przy zabytku.

5. Finansowanie zabytków sakralnych
Finansowanie zabytków sakralnych drewnianych wpisanych do rejestru zabyt-

ków ma swoje podstawowe źródłow publicznych środkach pochodzących z budżetu 
państwa oraz budżetów samorządowychi odbywa się poprzez współfinansowanie 
prac przy tych obiektach. Środkami tymi dysponują Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz organy stanowiące gmin, 
powiatów i samorządów województw, udzielając pomocy finansowej na wykonanie 
prac konserwatorskich oraz restauratorskich, a także robót budowlanych, które są 
planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub w roku następnym. 
Najczęściej wysokość przyznawanej dotacji stanowi 50 % całej sumy nakładów ko-
niecznych do poniesienia przy wykonaniu niezbędnych działań. Jednak w sytuacji, 
gdy dany zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową 
oraz wymaga bardzo złożonych prac konserwatorskich czy robót budowlanych, a 
także stan zachowania obiektu wymaga podjęcia w/w prac bez zwłoki, to wysokość 
dotacji może zostać zwiększona nawet do 100% wszystkich koniecznych nakładów 
finansowych. 

Szczegółowe wytyczne określające warunki udzielania dotacji z budżetu państwa, 
a także terminy naboru wniosków określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 

21  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. 1962 nr 10 poz. 48).
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego22. Dotacje obejmują wyłącznie przeprowadzenie 
koniecznych działań konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, takich 
jak23:sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie ba-
dań konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwa-
torskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykona-
nie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporządzenie 
projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 
substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich 
odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; odnowienie lub 
uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 
uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki; odtworzenie zniszczo-
nej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 
substancji tej przynależności; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym 
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia da-
chowego, rynien i rur spustowych; modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach 
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup i montaż 
instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Oprócz dotacji udzielanych bezpośrednio przez organy związane z ochroną za-
bytków, równie istotne w tym aspekcie są działania podejmowane przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Ochrona zabytków stanowi jedno z zadań własnych 
samorządu w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, głównie troski 
o lokalne dziedzictwo kulturowe. Zajmuje ona ważne miejsce w ustawach o sa-
morządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a coraz popularniejszą formę 
działalności samorządów stanowi wspieranie finansowe właścicieli zabytków przy 
przeprowadzanych pracach konserwacyjnych i remontowych tych obiektów. Takie 
wsparcie finansowe zależne jest od możliwości finansowych poszczególnych gmin, 
a także od świadomości władz w aspekcie znaczenia ochrony lokalnych zabytków. 
Aktualnie zdecydowana większość gmin i powiatów dostrzega wymierne korzyści 
płynące z troski o zabytki, przede wszystkim jako ważne źródło promocji turystycz-
nej gminy, dlatego chętnie udzielają wsparcia finansowego na prace remontowe pro-
wadzone przy najcenniejszych lokalnych zabytkach. Przydzielanie dotacji z budżetu 
gminy dokonywane jest na mocy odrębnej uchwały radnych, a kryterium koniecz-
nym do otrzymania dotacji jest wpis zabytku do rejestru.

Przy koniecznych do przeprowadzenia pracach konserwatorskich zabytkowej ar-
chitektury sakralnej możliwe jest także pozyskanie dotacji ze środków Funduszu 
Kościelnego24, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, wraz z podległym mu Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. Dotacje z Funduszu Kościelnego mogą być przeznaczone 
na zadania związane z remontem i konserwacją obiektów sakralnych stanowiących 

22  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940).

23  Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
24  Fundusz Kościelny powołany został na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo 

dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego 
(Dz. U. nr 9, poz. 87, ze zm.). 
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wartość zabytkową, jednak z zastrzeżeniem, iż będą to jedynie podstawowe prace 
polegające na niezbędnym zabezpieczeniu samego obiektu. Przyznanie dotacji ogra-
nicza się więc tylko do sytuacji wymagających podjęcia działań interwencyjnych, 
takich jak remonty dachów, stropów, naprawy ścian i elewacji, osuszanie i odgrzy-
bianie świątyń, izolację przeciwwilgociową fundamentów, wymianę zużytej stolar-
ki drzwiowej i okiennej, ponadto wykonanie instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, 
wodnej i odgromowej. 

Gdy zaistnieją szczególnie uzasadnione sytuacje, dotacje z Funduszu Kościelnego 
mogą pomóc sfinansować renowację wyposażenia ruchomego zabytków sakralnych 
oraz stałych elementów wystroju wnętrza, takich jak ołtarze, freski, polichromie, 
dzwony, organy, a nawet posadzki. Co istotne, o dotację z Funduszu Kościelnego 
mogą starać się także właściciele zabytkowych obiektów sakralnych wpisanych tyl-
ko do gminnej ewidencji zabytków, nie ma tu wymogu wpisu do rejestru zabytków, 
jak w przypadku zasad udzielania dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację z Funduszu Ko-
ścielnego są nie tylko osoby prawne Kościoła Katolickiego, ale także osoby prawne 
innych kościołów i związków wyznaniowych działających na postawie ustaw i sto-
sunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz wpisanych do rejestru 
kościołów i związków wyznaniowych. 

Ponadto, finansowanie ochrony zabytków możliwe jest przy wsparciu uzyskane-
mu z dofinansowania przez środki pochodzące z Unii Europejskiej. Najpopularniej-
szymi źródłami pomocy unijnej na lata 2014-2020 są Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny, wraz z realizowanymi przez samo-
rządy województw Regionalnymi Programami Ochrony w ramach „Osi prioryteto-
wej IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie dofi-
nansowaniem w ramach tego programu wynosi do 85% niezbędnych nakładów na 
konserwację i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach, zaś pozostała kwota 
musi pochodzić z wkładu własnego wnioskodawcy. Istnieje jednak możliwość ubie-
gania się o sfinansowanie wymaganego wkładu własnego środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa oraz budżetu gminy, co pozwala chronić przed degradacją także 
te zabytki sakralne, które znajdują się w posiadaniu właścicieli nie dysponującymi 
własnymi środkami finansowymi na ten cel. 

Podsumowanie
W świetle obowiązujących przepisów prawa drewniana architektura sakralna jest 

chroniona wieloaspektowo, zarówno centralnie jak i lokalnie. Praktyka jednak po-
kazuje, że same - nawet najlepsze regulacje prawne - będą tylko zapisanymi tomami 
zbiorów akt, gdy spotykają się z ignorancją lub niewiedzą urzędników, brakiem 
środków finansowych przeznaczonych na ochronę zabytków, brakiem świadomości 
właścicieli zabytkowych obiektów o możliwościach pozyskania dotacji, zawiłą 
procedurą dokumentacyjną związaną z prowadzeniem robót budowlanych przy 
zabytkach. Trudno jednak w całości winić właścicieli zabytków i samorządy lokalne za 
tak rażące zaniedbania, gdyż koszty remontu i utrzymania drewnianych zabytków sa-
kralnych w stanie gwarantującym im przetrwanie i dziedziczenie przez kolejne poko-
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lenia, są często tak wysokie, że właściciele nie są w stanie im podołać, w konsekwencji 
często zupełnie rezygnują z podejmowania jakichkolwiek działań ochronnych25.

Streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnień prawnych związanych z ochro-

ną drewnianych obiektów sakralnych polskiego dziedzictwa narodowego. W tekście 
podjęto próbę zdefiniowania zabytków sakralnych na gruncie aktualnie obowiązu-
jących regulacji prawnych. Jako punkt wyjścia w rozważaniach wskazano wagę, jaką 
do ochrony drewnianego dziedzictwa kulturowego przywiązuje Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe: architektura sakralna, zabytek, dotacje, zabytki drewniane, 
ochrona zabytków

Summary:
Legal protection of monuments of woodensacred architecture
The subject of the study is ananalysis of legal is Sue srelated to the protection of 

wooden sacral objects of Polish national heritage. The text attempts to Defie sacred 
monument sunder the current legislation. As a starting point in the deliberations, 
the importance attached to the protection of Woodem cultural heritage is attached 
to the Constitution of the Republic of Poland.

Keywords: sacred architecture, monuments, grants, Woodem monuments, pro-
tection of monuments
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ThLic Ondrej Palušák
(1948 – 2020)

 

Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 

1. Dziecińswo i młodość
Ondrej Palušák urodził się 28 września 1948 roku w Levoczy rodzicom Ondrejovi 

i Marii, jako upragniony i jedyny syn po ośmiu latach małżeństwa. Oboje z wielką 
wytrwałścią prosili Matkę Bożą Levocką o dziecko. Postanowili, że jeśli urodzi się 
im syn to ofiarują go Panu Bogu. Rodzice księdza Ondreja mieszkali w tym czasie w 
Nalepkowie. Tam Ondrej został ochrzczony w kościele parafialnym p.w. św. Stefana 
króla węgierskiego. 

Później rodzina Palušákowców przeprowadziła się do Hnilczyka. Osada ta zo-
stała założona po najeździe tatarskim w okresie osadniczym ewentualnie ponow-
nego osiedlania opuszczonych części majątków właścicieli ziemskich. Wieś ta od-
zwierciedla rozwój górnictwa w Spiszu, szczególnie w XIV i w pierwszej połowie 
XV wieku. Tutejsi parafianie przeszli licznymi próbami, przeżyli wiele wojen, z któ-
rych druga wojna światowa, najbardziej okrutna w swoim zasięgu, dotknęła ich 
bezpośrednio w dniach od 24 do 28 czerwca 1944 roku. Hnilczyk jest do dzisiaj 
jedną z najdłuższych wsi na Spiszu. Ze względu na takie terytorialne usytułowanie 
w Hnilczyku były dwa kościoły. Jeden parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża na gór-
nym końcu wsi a drugi w Jerohute, p.w. Narodzenia Matki Bożej. Naprzeciwko tego 
kościoła zamieszkali w drewnianym domu Palušákowcy. Od Bożego Domu dzieliła 
ich droga i potok. Pomimo bliskości kościoła wierni Jerohuty i Bindta musieli cho-

Narodil 22. júla 1955 v Mníšku nad Popradom. Absolvoval gymnázium v Starej Ľubovni. Posvätnú teológiu vyštu-
doval v rokoch 1979 – 1984 na CMBF v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 17. júna 1984 v Nitre. V rokoch 1985 
– 1989 bol tajomníkom Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. Od septembra 1989 farár, dekan a rektor dvoch 
bazilík v Levoči. V roku 1990 sa stal sudcom Cirkevného súdu. Dňa 4. januára 1994 pápež sv. Ján Pavol II. vymeno-
val Františka Dlugoša za kaplána Jeho Svätosti (monsignora). Bol hlavným usporiadateľom apoštolskej cesty pápe-
ža sv. Jána Pavla II. v Levoči 3. júla 1995. Cirkevné dejiny a teológiu vyštudoval na PAT-e v Krakove (1993 – 1999), 
kde získal akademický titul ThDr. a získal vedeckú hodnosť PhD. Cirkevné právo vyštudoval na KUL-e v rokoch 
1996 – 2002, ktoré ukončil doktorátom z kánonického práva ICDr. a získal vedeckú hodnosť PhD.V roku 2000 sa na 
Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity habilitoval na docenta. V apríli 2003 obhájil rigoróznu prácu z pedagogiky 
a získal titul PaedDr. V tom istom roku na Filozofickej fakulte po rigoróznom konaní získal titul PhDr. Dňa 1. apríla 
2004 ho prezident republiky vymenoval za univerzitného profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 1993 
– 2009 prednášal dejiny Katolíckej cirkvi na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od roku 2009 vedie Katedru 
katechetiky a praktickej teológie KU v Ružomberku a prednáša na nej. Pedagogicky viedol autorov 1278 bakalár-
skych a magisterských prác. Bol školiteľom 48 doktorandov. Predsedá a je členom komisií na štátnych záverečných 
skúškach, rigoróznych konaniach, doktorandských skúškach, habilitačných a inauguračných konaniach. Doposiaľ 
vydal 173 autorských monografií doma aj v zahraničí. V slovenských časopisoch a zborníkoch uverejnil 242 článkov 
a odborných štúdií, v zahraničí mu vyšlo 129 vedeckých príspevkov.
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dzić na mszę świętą do kościoła parafialnego we wsi. W tym czasie obowiązywały 
bowiem przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, według których ka-
płan mógł odprawić tylko jedną mszę świętą w ciągu dnia. Administrator parafii 
w Hnilczyku ks. Jozef Sárený pragnął ułatwić wiernym z odległych części parafii 
możliwość uczestnictwa we mszy św., bez tego aby musieli absolwować długą i mę-
czącą drogę do kościoła na górnym końcu wsi, dlatego prosił w 1942 roku Kurię 
Biskupią w Spiskiej Kapitule o ygodę na binacię w niedziele i święta. Kuria jednak 
takiej zgody niewyraziła1. 

W listopadzie 1944 roku następca ks. J. Sárenégo ksiądy František Hadri Dreve-
nický ponowił prośbę swego poprzednika z tym, że zobowiązał się iż na mszę świętą 
do Jerohuty będzie chodził pieszo. Biskupstwo pismem nr. 1888/1944 z dnia 17 
listopada 1944 yeywolił raz w miesiącu na odprawienie mszy św. Kościele P.W. Na-
rodzenia Matki Bożej w Jerohute (Dolny Hnilczyk). To prawo binacii ks. František 
Hadri otrzymał wyłącznie dla siebie. Od wtedy wierni z Jerohuty chodzili do swojego 
kościółka, który postawili sobie sami w ciężkich czsach okresu wojennego2.

Ondrej Palušák wyrastał i duchownie się formował pod wpływem ks. Františka 
Hadriego, który niestety w 1961 roku zmarł. Należał on do generacii ofiarnych i 
zaangażowanych literacko kapłanów spiskich, niestety, jego spóścizna literacka za-
czyna być zauważana i doceniana dopiero w obecnym czasie. Po śmierci tego ofiar-
nego kapłana proboszczem v Hnilczyku został Jan Nagy. Jego działalność w parafii 
przypada na czas Drugiego Soboru Watykańskiego. Podczas swojej pracy w parafii 
przyczynił się do wprowadzenia języka słowackiego do liturgii. Ondrej był w tym 
czsie pojętnym uczniem liceum, uważnie śledził podstawowe posoborowe zmiany, 
zwłaszcza w liturgii i w śpiewie kościelnym.

Liceum Ogólnokształcące w Spiskiej Novej Vsi ukończył złożeniem egzaminu ma-
turalnego w 1966 roku. Tuż po maturze doszło w Hnilczyku do zmiany probosz-
cza. Aktywnego liturgistę i wszechstronnego duszpasterza Jana Nagya zastąpił ks. 
František Maďaraši. Ondrej Palušák znów otrzymał godny naśladowania wzór ka-
płaństwa i podjął próbę wstąpienia do Seminarium Duchownego i rozpoczęcia stu-
diów teologicznych w Bratysławie na CMBF. Było to jedyne seminarium i wydział 
teologiczny na Słowacji który przygotowywał kandydatów do kapłaństwa, na służbę 
Bogu i Kościołowi3. 

2. Studia teologiczne
Pierwsze podejście okazało się nieudane i Ondrej musiał szukać pracy. Zatrudnił 

się w administracji Powiatowego Zarządu Komunikacji w Spiskiej novej Vsi. Niezre-
zygnował jednak ze swego zamiaru służby Bogu i zachęcany swoim proboszczem ks. 
F. Maďarašim po roku ponowił swoją prośbę o przyjęcie do seminarium duchownego. 
Tym razem prośba została rozpatrzona pozytywnie i w roku 1967 mógł rozpocząć 
pięcioletnie studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Cyryla i Metodego w Bra-
tysławie. Studia teologiczne były w tym czasie dość wymagające. Prawie wszystkie 
przedmioty były wykładane w języku łacińskim a studenci musieli również egzami-
ny zdawać w tym języku. Ondrej Palušák często wspominał na problemy jakie miał z 

1  PRIVÁTNY ARCHÍV ONDREJA PALUŠÁKA: Osobný životopis, 1996. Nestránkované.
2  DLUGOŠ, F.: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča : MTM, 2013, s. 207 – 208.
3  DLUGOŠ, F.: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018. Levoča : MTM, 2018, s. 229.
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opanowaniem filozofii, którą wykładał profesor Jozef Straka, znany z uprowadzenia 
biskupa Jána Vojtaššáka ze Spiskiej Kapituły w nocy z 14 na 15 września 1950 roku4. 

Strażcie swój gród, chrońcie sobie obraz swego Boga przed nieczystymi palcami 
czasu ... Nedajcie się zmylić powierzchownymi zmianami. Czas ciągle rabuje w ludziach 
i okrada ich o obraz Boga. Czas w którym nieistnienie Boga wydaje się coraz większej 
części ludzkości bardziej prawdopodobne, niż Jego istnienie... Bez grodu niebyłoby ani 
podgrodzia. Chrońcie więc sobie swój Gród, aby On mógł chronić was. Właśnie tak, jak 
to przey tych pięć wieków śpiewali w tym hymnie ci wasi przed wami. (Milan Rufus).

Pomimo różnych perypetii zdolny Ondrej Palušák również dzięki pewnej odwilży 
politycznej w latach 1968 – 1969 studia teologiczne ukończył. Jednak ostatnie dwa 
lata studiów poznaczyła nastawająca po interwencji wojsk Układu Warszawskiego 
tzw. Husakowa normalizacja.

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku na Wydział Teologiczny CMBF w Bra-
tysławie przyjmowano i starsze roczniki studentów, którzy nie mogli ukończyć stu-
diów rozpoczętych w latach 50. i stałi się ofiarami represji kultu jednostki. Na studia 
przyjmowano lekarzy i inżynierów. Po roku 1970 na Wydziale rozpoczęły się czystki 
kadrowe a usuwanie klasowo niepewnych a podobno nieświadomych studentów.

Klerycy zbuntowali się przeciwko rozpoczynającemu się ucisku i ogłosili strajk 
głodowy. Ondrej Palušák solidarnie dołączył się do protestujących kolegów. Był to 
pierwszy raz, kiedy wszedł w konflikt z władzą państwową.

Pomimo tej dramatycznej sytuacji otrzymał w 1972 roku absolutorium CMBF i w 
tym samym roku litomierzycki biskup kard. Štěpán Trochta vzświęcił go na kapłana 
Spiskiej Dieceyji wraz z Milanem Hvizdošem a Jozefem Bieľakiem.

Kardynał Trochta wyświęcił w tym roku wszystkich słowackich kapłanów, ponie-
waż w Słowacji żył już tylko jeden biskup dr. Robert Pobożny w Rożniawie, który ze 
względu na wysoki wiek i słabe zdrowie nie mógł udzielać święceń5.

Prymicje ks. Ondreja Palušáka odbyły się tydzień po święceniach 24 czerwca 
1972 roku w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża. Administratorem pa-
rafii v Hnilczyku był w tym czasie ks. Ján Laček, który nastąpił na miejsce zmarłego 
Františka Maďarašiho. Ján Laček był jednym z najbardziej wytrwałych kandydatów 
na studia świętej teologii – dziewięć razy składał wniosek o przyjęcie do semina-
rium duchownego CMBF. W wieku 31 lat przyjął święcenia kapłańskie 21 czerwca 
1969 r. w koszyckiej katedrze z rąk rożniawskiego biskupa bp. Róberta Pobožnego6.

3. Działalność kapłańska Ondreja Palušáka
Pierwszą placówką na której przyszło pracować neoprezbiterowi Ondrejowi było 

Spiskie Podhradzie. Administratorem parafii w tym miasteczku był w tym czasie 
Pavol Matis, bardzo odważny i gorliwy kapłan. Należał do grupy kapłanów, którzy 
pozostali wierni biskupowi Jánovi Vojtaššákovi, który Pavla Matisa wraz z dalszymi 
sześcioma księżmi z diecezji spiskiej mianował tajnym wikariuszem generalnym. 
Tajni wikarzy mieli w przypadku uwięzienia biskupa i urzędującego wikariusza ge-
neralnego dr. Jozefa Tomanoczyho przejąć urząd wikariusza generalnego. Za swo-
ją odwagę i wierność biskupowi zapłacił Pavol Matis wzsoką cenę – jedenaście lat 

4  PRIVÁTNY ARCHÍV ONDREJA PALUŠÁKA: Osobný životopis, 1996. Nestránkované.
5  ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protokol kňazov Spišskej diecézy.
6  DLUGOŠ, F.: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča : MTM, 2013, s. 209.
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więzienia za zdradę ojczyzny, szpiegostwo i kontakty z uwięzionym bikupem Jánem 
Vojtaššákiem. I właśnie u takiego doświadczonego, odważnego i gorliwego kapłąna 
zdobywał pierwsze swoje kapłańskie doświadczenia Ondrej Palušák.

Po roku pracy w Spiskim Podhradziu ówczesny wikariusz kapitulny dr. Jozef Ligoš 
zdecydował się przełożyć ks. Ondreja Palušáka do Lewoczy. Była to jedna z ostatnich 
decyzji personalnych jakie dr. Jozef Ligoš podjął przed swoją nagłą i nieoczekiwaną 
śmiercią. W Lewoczy Ondrej Palušák znów miał szczęście dostać się do pracy z do-
skonałym, wyjątkowo wykształconym i doświadczonym ojcem duchownym, miej-
scowym dziekanem księdzem Stefanem Klubertem, z którym pracował ponad cztery 
lata. Ks. Stefan Klubert rozniecał w młodym wikariuszu jego miłość do Mariańskiej 
Góry, bardzo go dopingował do zainteresowania się liturgią i muzyką kościelną, za-
rażał go troską o zabytki sakralne i to nie tylko w Lewoczy ale na terenie Diecezji 
Spiskiej. Tę „szkołę” u dziekana Kluberta młody kapłan wykorzystał w przyszłości 
owocnie w swojej pracy duszpasterskiej7.

4. Pierwsza własna parafia
W 1977 roku Ondrej Palušák został administratorem parafialnym w parafii Chrast 

nad Hornadem,8 gdzie podczas swojego urzędowania wyremontował zabytkowy 
kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej pochodzący z 1302 roku. Jest to pierwotnie 
romańska budowla z czterema absydami wokół solidnej wieży. Jest postawiony na 
planie bizantyjskiego równoramiennego krzyża św. Andrzeja i jest jedyną centralną 
romańską budowlą sakralną na Spiszu i najlepiej zachowaną w całej Europie Środ-
kowej. Z okresu gotyki zachowała się nadbudowa wieży z typowymi romańsko – 
gotyckimi podwójnymi oknammi i fresk na północnej wewnętrznej ścianie wieży 
Wstawanie Chrystusa z grobu – fragment pierwotnego cyklu chrystologicznego.

Po dziewięciu latach pracy w Chrasti ks. Ondrej Palušák został 15 czerwca 1986 
roku mianowany administratorem parafii Spiski Hrhov9. 

Podczas swojej ośmioletniej działalności w tej rozległej parafii ( w tym czasie na-
leżało do niej pięć wiosek: Spiski Hrhov, Domańowce, Klczow i Dolany z Rożkowca-
mi) przeprowadził generalny remont kościoła w Domańowcach i dokonał nadbu-
dowy plebanii w Spiskim Hrhovie. Obecnie tato rozległa parafia Spiski Hrhov jest 
rozdzielona na trzy samodzielne parafie w których pracuje czterech kapłanów. Ks. 
Ondrej Palušák podczas swojej pracy w Spiskim Hrhovie w każdą niedzielę i święta 
odprawiał po cztery msze święte a codziennie miał dwie msze święte. Był sam i 
musiał podołać wszystkim obowiązkom: służyć spowiedzią, uczyć w szkole religii i 
spełniać pozostałe obowiązki kapłańskie i proboszczowskie.

Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bo-
wiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w 
błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, 
nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem 
naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miej-
scami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy 
wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich 

7  DLUGOŠ, F.: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018. Levoča : MTM, 2018, s. 232 – 233.
8  SCHEMATIZMUS SLOVENSKÝCH KATOLÍCKYCH DIECÉZ. 1978. Bratislava : SSV, 1978, s. 407.
9  DLUGOŠ, F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča : Polypress, 2000, s. 156 – 157.
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narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą 
się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych 
proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie 
miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o kró-
lestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy 
nadejdzie koniec. (Mt 24, 4-14)

Już w tym czasie był stałym spowiednikiem na każdej uroczystości odpustowej na 
Mariańskiej Górze, a w roku 1987 otrzymał jedyny raz zgodę Wydziału ds. Kościo-
łów Powiatowej Rady Narodowej w Spiskiej Novej Vsi na odprawienie mszy świętej 
odpustowej. Wygłosił podczas niej kazanie, w którym pośrednio przywitał kardy-
nała Jana Chryzostoma Korca, który był obecny na uroczystości inkognito. Ksiądz 
Palušák w swoim kazaniu zatrzymał się nad stosunkami panującymmi w społeczeń-
stwie, przez które znana osobistość musi dosłownie skradać się do Matki Bożej w 
tajemnicy. Ówcześni dygnitarze wezwali kaznodzieję Palušáka do Wojewódzkiego 
Urzędu Narodowego w Koszycach i tam grozili mu odebraniem pozwolenia na wy-
konywanie czynności duszpasterskich według Ustawy 217/1947 Zb. Na szczęście 
wszystko skończylo się tylko groźbami i odebraniem wypłaty na dwa miesiące10.

Na plebanii w Chrasti nad Hornadem i w Spiskim Hrhovie z Ondrejom mieszkała 
i jego matka, która w grudniu 1993 roku zmarła. Ojciec zmarł jeszcze w czasie, gdy 
był wikariuszem w Lewoczy. Obzdwoje rodzice są pochowani w rodzinnym Hnilczi-
ku. Ondrej Palušák w latach 1985 do 1990 był członkiem chóru kapłańskiego, który 
prowadził Stefan Olos. Chór występował głównie na pogrzebach kapłanów i podczas 
uroczystości kościelnych.

W Spišský Hrhov, pomimo intensywnej posługi duszpasterskiej, Ondrej nie stracił 
nadziei na uwolnienie od klątwy Kościoła, czego doczekał się w listopadzie 1989 roku.

Dnia 1 lipca 1994 roku ordynariusz spiski biskup Mons. František Tondra miano-
wał ks. Ondreja Palušáka proboszczem w Iliaszowciach z filią w Kurimanach11. Ilia-
szowce nie są parafią w której proboszcz ma mniej pracy, wprost przeciwnie. We wsi 
jest dość liczna wspólnota wiernych Ewangelicko-augsburskiego wyznania (ECAV). 
Nowomianowany proboszcz katolicki musiał wykazać odpowiednie podejście eku-
meniczne i zdolności naturalnej dyplomacji religijnej w stosunku do przedstawicieli 
lokalnego Kościoła Ewangelicznego. Zaraz po przybyciu do Iliaszowiec kontynuował 
remont kościoła parafialnego i w znacznym stopniu przyczynił się do rozbudowy 
budynku parafialnego. Bardzo zależało mu na odpowiednim poziomie muzyki ko-
ścielnej, dlatego z wielkim entuzjazmem rozpoczął gromadzenie funduszy na re-
mont organów w kościołach w Iliaszowciach i w Kurimanach.

Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, której towarzyszyła wiel-
ka ludzka dobroć, ten wzorowy syn narodu Polskiego pomógł chrześcijanom na całym 
świecie nie bać się nazywać się chrześcijanami, należeć do Kościoła, mówić o Evangelii. 
Jednym słowem – pomógł nam nie bać się prawdy, ponieważ prawda jest gwarantem 
wolności. Jeszcze prościej: Przywrócił nam siłę wierzyć w Chrystusa, ponieważ Chry-
stus jest Redemtor hominis – Wykupiciel człowieka, temat Jego pierwszej encykliki jest 
czerwoną nicią wszystkich pozostałych. (emerytowany papież Benedykt XVI).

Swoje doświadczenie i wiadomości z zakresu muzyki kościelnej i liturgii Ondrej 

10  DLUGOŠ, F.: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018. Levoča : MTM, 2018, s. 236.
11  SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 1996. Spišská Kapitula, 1996, s. 99 – 100.
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Palušák owocnie wykorzystał podczas apostolskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II na 
Mariańską Górę 3 lipca 1995 roku. Ondrej Palušák wraz z Amantiem Akimjakiem i 
Stefanem Olosem odpowiadali za muzykę i śpiew w czasie mszy świętej pontyfikal-
nej. Chór który wystąpił pod ich kierownictwem liczył 880 osób z diecezji Spiskiej, 
Rożniawskiej i Bańskobystrzyckiej. Ks. Ondrej Palušák był też doradcą w przygoto-
waniu całej liturgii i w prowadzeniu prac budowlanych przy budowie areału papie-
skiej pielgrzymki12.

5. Pedagog, spowiednik i sędzia sądu biskupskiego
Po otwarciu Seminarium Duchownego im. Bp. Jána Vojtaššáka w Spiskiej Kapitule 

ks. Ondrej Palušák został mianowany adiunktem śpiewu liturgicznego. W związku z 
tą nominacją ukończył licencjackie studia podyplomowe na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł licencjat teologii.13 Od otwarcia seminarium jest 
też stałym prywatnym spowiednikiem kleryków14.

I rzeczywiście Kodeks Prawa Kanonicznego jest bezwzględnie Kościołowi ko-
nieczny. Skoro jest także ustanowiony na sposób społecznej i widzialnej wspólnoty, 
aby wykonywanie funkcji powierzonych mu z nieba, zwłaszcza świętej władzy spra-
wowania sakramentów, było należycie uporządkowane, aby wzajemne odniesienia 
chrześcijan były układane według sprawiedliwości umocnionej miłością, ustaliwszy 
i określiwszy bezpieczne prawa poszczególnych; aby wreszcie wspólne przedsię-
wzięcia, które są podejmowane do prowadzenia życia chrześcijańskiego doskonalej 
przez prawa kanoniczne były podtrzymywane, umacniane i popierane.

(Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Sacrae disciplinae leges)

Ówczesny biskup diecezjalny bp František Tondra we wrześniu 1991 roku przepro-
wadził reorganizację sądu kościelnego Spiskiej Diecezji. Ondreja Palušáka wymiano-
wał za notariusza tego sądu. Sv. Jan Paweł II. podczas swojej drugiej wizyty na Słowacji 
podniósł diecezję koszycką do rangi arcybiskupstwa, tworząc w ten sposób drugą me-
tropolię na Słowacji. Sąd w Koszycach stał się metropolitalnym sądem drugiej instan-
cji. Spiscy księża Ondrej Palušák i Józef Jarab zostali sędziami sądu metropolitalnego w 
Koszycach. Ondrej Palušák pełnił to stanowisko do 2005 r. W tym samym roku został 
sędzią Trybunału Spiskiego. W ciągu dziesięciu lat swojej kadencji rozwiązał dziesiąt-
ki spraw małżeńskich w pierwszej i drugiej instancji15. Od wielu lat był członkiem ko-
misji liturgicznej, członkiem rady kapłańskiej i rady konsultorów16.

W 1996 r. został członkiem komisji ds. beatyfikacji Sługi Bożego, biskupa Jana Vojta-
ššáka w fazie diecezjalnej. Był zaangażowany jako sędzia w przesłuchanie świadków i 
wraz z innymi członkami komisji przebadał kilka archiwów, zwłaszcza w Watykanie17.

Ondrej Palušák był jednym z kapłańskich filarów wspierających diecezję spiską, a 

12  DLUGOŠ, F.: Dejiny Mariánskej hory v Levoči1247 –1995. Levoča : Polypress, 2000, s. 240 – 241.
13  Dostupné na: https://www.tkkbs.sk/search.php?rstext=all-phpRS-all&rsautor=nic&rstema=1&rskde=tsl&r

svelikost2=&rskolik=15&rskolikata=7. Vyhľadané 6. 2. 2020.
14  SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 1996. Spišská Kapitula, 1996, s. 166.
15  DLUGOŠ, F.: Štefan Klubert (1919 – 1986), kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. Levoča 

: MTM, 2009, s. 198.
16  SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 1996. Spišská Kapitula, 1996, s. 158.
17  DLUGOSZ, F.: Ks. Stefan Klubert (1919 – 1986), siewca odwagi, wiary i pokoju. Lublin : Norbertinum-Lublin, 2010, s. 174.
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jego determinacja w znacznym stopniu przyczynia się do jej wzmocnienia.
Pracował nie tylko w komisji beatyfikacyjnej biskupa Jána Vojtaššáka, ale także 

aktywnie uczestniczył w duchowej odnowie diecezji spiskiej. Pracował w komite-
cie II Synodu Spiskiego. Prowadził ćwiczenia duchowe dla uczniów i nauczycieli, 
zwłaszcza szkół średnich, był spowiednikiem kapłanów, teologów i kilku wspólnot 
zakonnych. Jest prodziekanem i Ojcem duchownym dekanatu Lewocza18.

6. Duszpasterstwo na emeryturze
W grudniu 2011 r. stan zdrowia Ondreja Palušáka skomplikował się. Po wielu te-

rapiach posłuchał zaleceń lekarzy i 1 lutego 2013 r. przeszedł na emeryturę. Osiadł 
w Lewoczy, gdzie działał jako duchowy na odpoczynku. Mimo ciężkiej choroby po-
magał w parafii służąc msze św, spowiadał, organizował pielgrzymki i inne akcie 
duszpasterskie oraz życie duchowe wiernych. Angażował się głównie w działalność 
charytatywną ośrodka Humanitar. Służył tam systematycznie msze św. i spowiadał 
mieszkańców. Kontynuował pracę na diecezjalnym sądzie kościelnym, w komisji li-
turgicznej, i był spowiednikiem kleryków, kapłanów, emerytowanych kapłanów w 
domu św. Ján Bosca oraz sióstr zakonnych w diecezji Spiszskiej19.

7. Śmierć i pogrzeb
Ponieważ zdrowie Ondreja Palušáka gwałtownie pogorszyło się w ciągu ostatnich 

dwóch lat i musiał być kilkakrotnie hospitalizowany, musiał stopniowo zrezygnować 
z form pomocy w parafii, w seminarium i w domu św. Jana Bosca. Od październi-
ka 2019 r. przebywa głównie w szpitalach w Lewoczy i Koszycach. I to właśnie w 
Koszyckim Szpitalu onkologicznym, wieczorem 26 stycznia 2020 roku, w Niedzielę 
Słowa Bożego ogłoszoną przez Ojca Świętego Franciszka, oddał swego szlachetnego 
kapłańskiego i ludzkiego ducha Panu życia i śmierci. Stało się to w 72 roku jego życia 
i 48 roku jego kapłańskiej posługi. Choć zmarł w szpitalu, jego łożem śmierci był 
kapelan szpitalny, siostry zakonne i najbliżsi zmarłego.

Ondrej Palušák urodził się w Lewoczy i chciał zostać tu pochowany. W mieście, 
w którym spędził cztery piękne kapłańskie lata z dziekanem Štefanem Klubertem, 
a zwłaszcza ostatnie siedem lat swojego ziemskiego życia związane z cierpieniem i 
krzyżem, który odważnie niósł. Jego pragnienie być pochowanym w Lewoczy zosta-
ło spełnione. Ondrej Palušák po mszy świętej pogrzebowej i obrzędach pogrzebu, 
które odbyły się 29 stycznia 2020 roku w bazylice św. Jakuba, a którym przewodni-
czył emerytowany biskup Mons. Andrej Imrich, jego wielki przyjaciel, został pocho-
wany na cmentarzu miejskim w Lewoczy20.

Ondrej Palušák był jednym z czołowych przedstawicieli pokolenia kapłańskiego, 
które pracowało w trudnych czasach monopolu jednej partii politycznej. Instytu-
cje normalizacyjne nadzorujące kościoły zaszeregowały Ondreja Palušáka, jeśli nie 
między „parafialny element antysocjalistyczny”, to przynajmniej jako „osobę nierze-
telną, niechętną do współpracy o niskim stopniu uświadomienia socjalistycznego 
systemu społecznego”.

Najsurowszym represjom i osobistej dyskryminacji (cofnięcie zgody na prowa-

18  DLUGOŠ, F.: Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. Levoča : Polypress, 2000, s. 158 – 159.
19  DLUGOŠ, F.: Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča : MTM, 2015, s. 188 – 189.
20  PRIVÁTNY ARCHÍV ONDREJA PALUŠÁKA: Osobný životopis, 2009. Nestránkované.
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dzenie duszpasterstwa) z pewnością udało się uniknąć Ondrejowi tylko dzięki Bożej 
pomocy i ochronie Matki Bożej z Lewoczy. Znaczący udział w fakcie, że ten odważny 
człowiek mógł zostać dalej duszpasterzem miał bez wątpienia również ówczesny 
Wikariusz Kapitulny Štefan Garaj, kapelan Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Długą 
karierę kapłańską Ondreja Palušáka cechuje przede wszystkim bezwarunkowe od-
danie Kościołowi i umiejętność podporządkowania się Bożym celom.

Streszczenie:
Pred rokom 1989 museli slovenskí kňazi aj za cenu osobných rizík dokazovať ver-

nosť svojmu poslaniu a zasvätenému životu. Medzi také osobnosti Spišskej diecézy 
patril kňaz Ondrej Palušák. Autor tejto štúdie hodnotí ľudskú aj duchovnú dráhu 
skromného, vzdelaného a statočného kňazského spolubrata. Ondrej Palušák sa za-
slúžil o obnovenie vzácnych sakrálnych pamiatok v tých farnostiach, kde pôsobil. 
Už ako výpomocný duchovný a s podlomeným zdravím obetavo slúžil sv. omše, spo-
vedal a mal srdce otvorené pre bolesti aj radosti ľudí. Jeho životná cesta plynula v 
duchu výroku: Cez Pannu Máriu k Ježišovi.

Kľúčové slová: Diecéza, farnosť, Ježiš, kňaz, Panna Mária, sakrálny. 

Summary:
Before 1989 Slovak priests had to prove loyalty to their mission and consecrated 

life even at the cost of personal risks. One such personality of the Spiš Diocese was 
the priest Ondrej Palušák. The author of this study evaluates the human and spiritu-
al path of a humble, educated and brave priestly confrerer. Ondrej Palušák contribu-
ted to the restoration of rare sacral monuments in those parishes where he worked. 
Already as an assisting clergyman and with compromised health, he sacrificed St. 
James. Mass, confessed, and his heart was open to the pain and joy of men. His life 
journey was in the spirit of saying: Through the Virgin Mary to Jesus.

Keywords:Diocese, parish, Jesus, priest, Virgin Mary, sacral.

Streszczenie:
Do roku 1989 kapłani słowaccy musieli dokazywać wierność swemu powołaniu 

i posłannictwu często za cenę wielkiego ryzyka. Do grona takich kapłanów w Diece-
zji Spiskiej należał ksiądz Ondrej Palušák. Autor tego opracowania ocenia ludzką i 
duchową drogę pokornego, wykształconego i odważnego współbrata w służbie ka-
płańskiej. Ondrej Palušák przyczynił się do renowacji cennych zabytków sakralnych 
w tych parafiach, w których pracował. Jeszcze jako duchowny na odpoczynku, z po-
garszającym się zdrowiem ofiarnie służył msze święte, spowiadał a jego serce było 
otwarte na ból i radość ludzi. Jego droga życiowa przebiegała v duchu hasła: Przez 
Maryję do Jezusa.
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Zygmunta Baumana refleksje
o odpowiedzialności moralnej w realiach 
płynnej kultury

Ur. w 1973 r. w Lublinie, dr nauk humanistycznych z zakresie socjologii, mgr socjologii, mgr filozofii, mgr prawa. Po 
ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich, od 2002 roku pra-cowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie 
Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozofii i Socjologii. Następnie - od 2014 roku - została zatrudniona w Za-
kładzie Kultury Polskiej Insty-tutu Kulturoznawstwa UMCS. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych 
o tematyce z zakresu kultury, społeczeństwa i prawa. Czynnie uczestniczyła w wielu konferencjach i semi-nariach 
dotyczących szerokiego spectrum zagadnień społeczno-kulturowych. Autorka publikacji naukowych na temat kul-
tury moralnej, kultury politycznej, kultury prawnej i kultury pedago-gicznej współczesnego społeczeństwa. 

 
 

dr Monika Torczyńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wstęp 
Szeroko ujmowana problematyka moralności, w tym kwestie takie, jak moralna 

kondycja człowieka oraz jego moralna odpowiedzialność wynikająca z codzien-
nie podejmowanych bądź zaniechanych działań, wydają się być przede wszystkim 
przedmiotem naukowych dociekań o charakterze aksjologicznym oraz teologicz-
nym. Tymczasem wokół tych zagadnień równie żywe dysputy toczą się w obrębie 
nauk o kulturze i religii. Badacze współczesnych realiów kultury, opisując zmienia-
jący się jak w kalejdoskopie kanon normatywów kulturowych, akcentują płynność 
i efemeryczność moralnych ram działalności człowieka. Dostrzegają oni łączące się 
z tym faktem konsekwencje, zachodzące zarówno w wymiarze indywidualnym, jak 
i zbiorowym ludzkiej egzystencji. „Powiedzmy wyraźnie: cierpimy […] na dotkliwy 
brak solidnych i godnych zaufania punktów orientacyjnych […]. Ten brak (paradok-
salnie, lecz nieprzypadkowo) zbiega się w czasie z niespotykaną dotychczas obfito-
ścią kuszących wskazówek i uwodzicielskich ofert”1 stale przeobrażającej się, płyn-
nej kultury. Jest to jeden z kluczowych motywów refleksji m. in. Zygmunta Bauma-
na. W swoich rozważaniach polski badacz płynnych czasów wielokrotnie zestawiał 
obok siebie różne zagadnienia szeroko ujmowanej kultury, w tym kultury moralnej i 
kultury religijnej, inspirując się przy tej okazji myślą zaczerpniętą ze spuścizny Jana 
Pawła II czy J. Tischnera2. Z uwagi na rozległość Baumanowskich dociekań nie spo-
sób odnieść się do wszelkich wątków, które odnaleźć można w jego rozważaniach 
dotyczących moralnego oblicza uczestników płynnego społeczeństwa i kultury. Stąd 
cel artykułu z konieczności zawężony został do analizy wybranych tylko aspektów 
moralności i odpowiedzialności moralnej podmiotów funkcjonujących na co dzień w 
realiach płynnej kultury, kształtowanych m. in. w wyniku postępującej konsumpcji 
i globalizacji. 

1  Z. Bauman, Sztuka życia, tłum. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2009, s. 154.
2  Por. Z. Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006.
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1. Horyzont moralny homo consumens
Opisując różnorodne uwarunkowania płynnej nowoczesności, Z. Bauman wiele 

uwagi poświęca egzystencji człowieka kierującego się w swoich postawach, decy-
zjach i działaniach, kulturowym nakazem konsumowania. Imperatyw konsumpcji, 
jako charakterystyczny wyznacznik płynnej kultury, stanowi „koło napędowe” nie 
tylko procesów produkcji, dystrybucji i sprzedaży towarów, ale kształtuje również 
zasady duchowego życia jednostek, ich stosunku do innych istot ludzkich oraz po-
zostałych bytów żywych. Owo życie duchowe określane jest przez polskiego uczo-
nego mianem „płynnego życia” realizowanego w obrębie „płynnego społeczeństwa” 
i „płynnej kultury”. „Płynne życie to życie oddane bez reszty konsumpcji. Traktuje 
ono świat oraz wszystkie jego ożywione i nieożywione elementy jako przedmioty 
konsumpcji, a więc przedmioty, które tracą swoją użyteczność […] w miarę ich uży-
wania. Płynne życie ocenia wszystkie ożywione i nieożywione elementy świata we-
dług kryteriów konsumpcyjnych”3. Kryteria te nawiązują przede wszystkim do sfery 
„mieć” i zdecydowanie deprecjonują sferę „być”. Korzyść materialna i opłacalność 
inwestycji stają się dominującymi kategoriami oceny podmiotów i przedmiotów 
konsumpcji. Potencjalne obiekty zainteresowania konsumenta muszą spełniać rów-
nież warunek natychmiastowej „przydatności do spożycia”. Nie wystarczy, że dany 
przedmiot wydaje się użyteczny, musi być użyteczny teraz, a nie w nieokreślonej 
przyszłości. Inaczej nie ma dla niego miejsca w życiu konsumenta. Takie samo podej-
ście kształtuje relacje międzyludzkie, które stają się powierzchowne i łatwe do ze-
rwania. Brakuje im głębi autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem i jego 
sprawami. „Płynne życie nadaje […] wszystkiemu […] głównie instrumentalną war-
tość. Pozbawiony […] wartości świat”4 przestaje być dobrem wspólnym, obiektem 
solidarnej pieczy i troski całej wspólnoty ludzkiej. Staje się natomiast terenem ło-
wieckim indywidualistów polujących na „niesamowite okazje”, „mega promocje” etc. 
Wartości o charakterze altruistycznym schodzą na dość odległy plan. Konsumenta 
cechuje bowiem szczególne podejście do sfery etyki oraz aksjologii. Jego kulturę mo-
ralną Z. Bauman charakteryzuje odwołując się do pojęcia „bezbolesnej moralności”, 
tzn. moralności „wolnej od wszelkich zobowiązań i sankcji […], moralności >>przy-
stosowanej do […] egocentrycznej filozofii życia<<”5 właściwej homo consumens. Jest 
to jednostka wyzbyta z odruchów altruistycznego, bezinteresownego współdziała-
nia z innymi. Relacje społeczne są dla niej swoistą działalnością inwestycyjną, która 
powinna przynosić korzyści, a nie wymagać wysiłku i wyrzeczeń. Więzi międzyludz-
kie w jej przekonaniu nie łączą się z koniecznością zaangażowania w problemy dru-
giego człowieka i ewentualnej pomocy w ich rozwiązaniu. Świadczy to o niezwykle 
skromnych zasobach najogólniej pojmowanego kapitału moralnego, którym dyspo-
nuje uczestnik płynnej kultury. Poziom kapitału moralnego znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w jakości jego więzi społecznych. Na marginesie warto dodać, iż podob-
ne wnioski wysuwa również inny badacz współczesnej kultury i społeczeństwa, P. 
Sztompka, który objaśniając istotę „kapitału moralnego”, również odnosi się do pro-
blematyki społecznych więzi. W tym kontekście wymienia on „trzy ich rodzaje: więzi 

3  Z. Bauman, Płynne życie, tłum. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 17.
4  Tamże, s. 21.
5  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 78.
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zaufania, więzi lojalności i więzi solidarności zbiorowej”6. W czasach dezaktualizacji 
dawnych etosów i powoływania na piedestał moralny nowych ideałów, kryzysy spo-
łecznego zaufania, lojalności czy solidarności dezawuują społeczne znaczenie więzi 
ogólnoludzkich. Inflacja kapitału moralnego dobrze widoczna jest choćby w kon-
tekście aksjologicznej reguły pomocniczości w życiu zbiorowym. Kiedy homo consu-
mens w odruchu pomocy uczyni coś dla kogoś innego, podejmuje zazwyczaj wyłącz-
nie kroki nie wymagające osobistych wyrzeczeń ani poświęcenia7. Pomocny gest ma 
bowiem pewien z góry wyznaczony zasięg. Gdy „przychodzi do działania >>na rzecz 
drugiej osoby<<, pierwszym i ostatecznym kryterium jego oceny jest nasze indywi-
dualne dobro i zdrowie psychiczne. Kryteria te wyznaczają także zwykle granice, do 
których skłonni jesteśmy się posunąć w naszej gotowości niesienia pomocy innym”8 
mieszkańcom naszej wspólnej, globalnej wioski.

2. Moralność a wyzwania zglobalizowanego świata
Rozwój globalnej przestrzeni społecznej, jako areny połączonych potencjałów i sił 

intelektualnych, politycznych oraz gospodarczych wielu krajów, regionów czy wręcz 
kontynentów, na pierwszy rzut oka wydaje się niezwykle atrakcyjną drogą postępu 
ludzkości. „Świat bez granic przez wielu entuzjastów traktowany jest jako świat bez-
granicznych możliwości i szans rozwojowych […] Światowy postęp – w odbiorze wielu 
z nas – częstokroć jawi się jako taśma produkcyjna, która bez ustanku przemieszcza 
istoty ludzkie w kierunku tego wszystkiego, co określamy jako: nowocześniejsze, bar-
dziej zaawansowane, lepsze od osiągnięć przeszłości etc.”9. Tymczasem jednak w re-
aliach światowego krajobrazu społecznego ujawniają się pewne okoliczności, które 
powodują, iż globalizacyjny optymizm zaczyna w dość szybkim tempie stygnąć czy 
zgoła wyparowywać. Oczekiwana bowiem poprawa kondycji ludzkiej w obrębie wielu 
dziedzin i aspektów życia nie następuje dość wyraźnie lub – co gorsza – nie następuje 
w ogóle. Obserwując empirię społeczną, widać wyraźnie, iż nadal „nie radzimy sobie” 
z problemami i wyzwaniami nie tylko o charakterze politycznym (kwestia światowe-
go bezpieczeństwa oraz pokoju), ekonomicznym (zagadnienie globalnych migracji 
ekonomicznych) czy ekologicznym (sprawa dramatycznej zapaści środowiska natu-
ralnego). Przede wszystkim nie potrafimy zbudować globalnego fundamentu norma-
tywnego dla ewentualnych wspólnych działań na rzecz efektywnej światowej polityki, 
ekonomii czy ekologii. Nadal „w wielu miejscach naszej planety wolność, równość czy 
sprawiedliwość […] jest jeszcze sprawą przyszłości. Tak samo, jak rozwiązanie wielu 
innych problemów, związanych z urzeczywistnieniem wszelkich wartości […] w ob-
rębie […] relacji społecznych”10. W gronie sceptyków, ostrożnie ważących dodatnie i 
ujemne konsekwencje globalizacji, niewątpliwie sytuuje się również autor Płynnego 
życia, akcentujący przede wszystkim negatywne aspekty tego procesu. 

6  A. K. Koźmiński, P. Sztompka, Rozmowa o wielkiej przemianie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia, Warszawa 2004, s. 122.

7  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 78.
8  Tamże, s. 78.
9  M. Torczyńska, Globalne wyzwania – globalna etyka – globalne prawo. Wybrane problemy i zagadnienia [w:] 

R. Kordonski, Ł. Muszyński, O. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), Transformacja środowiska między-
narodowego i jego wielowymiarowość, T. 3, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 
2017, s. 133.

10  Tamże, s. 133-134.
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Dostrzegając znaczenie ekonomicznego, politycznego czy komunikacyjnego wy-
miaru globalizacji, Z. Bauman swoją uwagę skupia jednak na tym, co najogólniej na-
zwać można „pierwiastkiem kulturowym” oraz „czynnikiem ludzkim” w ramach glo-
balizacji, która – jego zdaniem – polega na „nabieraniu przez sieć międzyludzkich za-
leżności wymiarów ogólnoplanetarnych. Chodzi o to jednak, że procesowi temu nie 
towarzyszy jak dotąd pojawienie się […] czegoś na kształt iście globalnej kultury”11, 
oferującej możliwy do zaakceptowania w globalnej skali kanon wartości i reguł po-
stępowania nie tylko w relacjach z drugim człowiekiem, ale również w stosunku do 
świata przyrody i jej przedstawicieli. Analizując „blaski i cienie” globalizacji, odnosi 
się on zatem przede wszystkim do problemów o charakterze społecznym i kulturo-
wym. Najpoważniejsze wyzwania, według Z. Baumana, wiążą się z faktem, iż wspól-
nota globalnej wioski – jak do tej pory – nie potrafiła wypracować kulturowych (a 
przede wszystkim aksjologicznych i etycznych) standardów współdziałania na rzecz 
globalnie ujmowanego dobrostanu całej planety oraz wszystkich jej mieszkańców. 
Dzisiaj nadal „skłonni jesteśmy traktować planetę jako magazyn łupów do podziału 
raczej niż jako wspólne domostwo, o które wszyscy mieszkańcy dbać powinni rów-
nie gorliwie w imię własnego dobra, tożsamego z dobrem wspólnym”12. Jest to nie-
zwykle mocno zakorzeniony w świadomości społecznej trend kulturowy, stanowią-
cy odzwierciedlenie sposobów myślenia i działania samych szczytów społecznych, 
a w szczególności – współczesnych elit władzy politycznej. Na całym świecie decy-
denci polityczni kroczą podobną drogą. Mianowicie „prześcigają się w staraniach o 
to, by z ogólnoplanetarnej puli wykroić najsmaczniejsze kąski dla tych szczęśliwców, 
którzy powołali ich do władzy, nie troszcząc się o zgubne ich wyścigu następstwa dla 
perspektyw ogólnoludzkiego ładu”13. Ponure konsekwencje ewidentnych braków w 
zakresie globalnej kultury politycznej czy kultury prawnej opisywać można podając 
wiele przykładów. Z. Bauman odnosi się m. in. do problemu współczesnych konflik-
tów wojennych, które coraz częściej przebiegają na oczach bezsilnych państw i orga-
nizacji międzynarodowych, nie posiadających odpowiednich mandatów do skutecz-
nej interwencji w obronie gwałconych praw ludzkich i obywatelskich. Stąd w jego 
ocenie, „jednym z najgroźniejszych efektów globalizacji jest deregulacja wojen […] 
najokrutniejsze i najkrwawsze z nich, toczą niepaństwowe podmioty, których nie 
obowiązują żadne międzynarodowe prawa i konwencje”14. Dzisiaj niezbędne jest za-
tem opracowanie projektów pomagających w rozwiązywaniu tego typu globalnych 
zagrożeń, których indywidualnie działające państwa nie są w stanie zneutralizować 
wyłącznie przy pomocy własnych sił, środków i zasobów15. 

Kwestia globalnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku społecznego stanowi 
dobrą egzemplifikację Baumanowskiej wizji dychotomicznej natury globalizacji. 
Jest to zjawisko, które w swej istocie zawiera zarówno element pozytywny, jak i 
negatywny. Stosownie do tego można więc mówić o globalizacji pozytywnej oraz 
negatywnej. Przy czym ta ostatnia w realiach ponowoczesnej kultury zdecydowa-
nie dominuje. Dzisiaj „pokój i bezpieczeństwo […] są >>dobrem publicznym<<, ja-

11  Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, s. 98.
12  Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 22.
13  Tamże, s. 22.
14  Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Żakowski, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 55.
15  M. Torczyńska, dz. cyt., s. 139.
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kie nabrało >>charakteru globalnego<<, a więc stało się sprawą wspólnego intere-
su mieszkańców planety. Negatywna natura dotychczasowej globalizacji jest bodaj 
główną przyczyną, dla której tak trudno wziąć się światu za bary z zadaniem […] nie 
cierpiącym zwłoki”16 i domagającym się skutecznych rozwiązań. Chodzi o zapewnie-
nie globalnego ładu i porządku społecznego. Podobnie rzecz się ma z innymi obsza-
rami działalności ludzkiej globalnego zasięgu i skali. Wiele z nich, podejmowanych 
w imię pokoju czy bezpieczeństwa (politycznego, ekonomicznego bądź socjalnego) 
ogromnych rzesz ludzkich, w ostatecznym rozrachunku przynosi skutki odwrotne 
od zamierzonych, wiąże się bowiem z naruszeniem innych równie istotnych war-
tości czy ideałów życia społecznego. W trosce o ład i spokój w obrębie konkretnej 
wspólnoty lokalnej ograniczamy np. wolność jej członków i prawo do samostano-
wienia. Tym samym nie dostrzegając, że „na negatywnie zglobalizowanej planecie 
wszystkie najbardziej fundamentalne problemy […] są globalne i jako takie pozosta-
ją odporne na wszelkie lokalne rozwiązania […] Demokracja i wolność nie mogą być 
już prawdziwe i w pełni bezpieczne w pojedynczym kraju, a nawet w grupie krajów 
[…] Przyszłość demokracji i wolności można zabezpieczyć w skali całej naszej pla-
nety – albo w ogóle”17. 

Wyżej opisane problemy i wyzwania płynnych czasów wiążą się z jednej strony 
z brakiem ramy instytucjonalnej globalnego społeczeństwa, z drugiej zaś – są wy-
nikiem znacznie poważniejszej luki o charakterze aksjonormatywnym. Nie wiemy 
bowiem jak zorganizować niezbędne instytucje globalne i – co gorsza – nie wiemy 
na jakim fundamencie symbolicznym należy je budować. Inaczej mówiąc, trudność 
polega na tym, że nie ma konsensusu co do tego, jakie ciała powołać i (co równie 
istotne) jakie doktryny normatywne mają one realizować. W warunkach negatyw-
nej globalizacji „sieć instytucjonalna (którą tworzą globalne instancje kontroli de-
mokratycznej, globalne powiązania systemu prawnego i globalnie wyznawane za-
sady etyczne) właściwie jeszcze nie istnieje […] polityka i sama sprawa ludzkości 
domagają się podjęcia najbardziej brzemiennych w skutki kroków, jakie kiedykol-
wiek podjęto”18 dla zniwelowania całego szeregu problemów i zagrożeń generowa-
nych brakiem spójnej etycznej, politycznej i prawnej wizji funkcjonowania nie tylko 
centrum, ale i wszelkich peryferii globalnej wioski. Członkowie globalnej wspólnoty, 
dysponując mniejszymi lub większymi, krążącymi w światowym obrocie, dobrami i 
zasobami, nie znajdują się jednocześnie w ochronnej orbicie globalnej etyki, aksjolo-
gii czy prawa, gdyż są one dopiero in statu nascendi. Jedni ludzie zabiegają o choćby 
minimalne, niezbędne do przetrwania materialne dobra, inni zaś dopuszczają się 
marnotrawstwa i niegodziwego traktowania wielu zasobów naszej planety. Marno-
trawstwo i niegodziwość są powszechnymi bolączkami płynnego społeczeństwa. W 
ostatnich czasach dramatycznie wręcz „zmienił się […] rozmiar i zasięg marnotraw-
stwa i niegodziwości, zyskały one wymiar globalny”19. Brak jest natomiast globalnej 
recepty moralnej na wyeliminowanie tych bolączek. 

Globalizacja, stanowiąca w wielu pracach Z. Baumana obiekt refleksji o charak-
terze teoretycznym, szczególnie – etycznym i aksjologicznym, niesie ze sobą donio-

16  Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 22.
17  Z. Bauman, Płynne czasy…, dz. cyt., s. 39.
18  Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. J. Margański, Wyd. Sic!, Warszawa 2006, s. 138-139.
19  Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 228.
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słe konsekwencje praktyczne, które w tych analizach zostały również odpowiednio 
silnie zaakcentowane. Autor Społeczeństwa w stanie oblężenia zdaje sobie sprawę 
z faktu, że na poziomie rutynowych zdarzeń i praktyki życia społecznego globali-
zacja siłą rzeczy musi budzić obawy tych ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio 
doświadczyli przemocy, przestępczości czy najogólniej ujętego zła w ramach po-
zbawionych granic stosunków międzyludzkich. Biorąc to pod uwagę, Z. Bauman po-
nownie potwierdza tezę, iż „>>globalizacja<< planety jest jak dotąd procesem czysto 
negatywnym. >>Globalizują się<< na potęgę i w zawrotnym tempie finanse i kapitały 
inwestycyjne, obrót towarowy, obieg informacji, szmugiel narkotyków, mafie, terro-
ryzm… Nie zaczęła się natomiast na dobre globalizacja pozytywna, czyli globalizacja 
kontroli społecznej, prawodawstwa, sądownictwa, a przede wszystkim zasad etycz-
nych, jakie wszystkiemu temu winny nadać cel i kierunek”20. 

Globalizacja w wymiarze pozytywnym jawi się zatem jako jedno z najistotniejszych 
wyzwań, które ludzkość powinna podjąć już w najbliższej przyszłości. Uchylanie się 
od tego zadania przyniesie rozległe i trudne do oszacowania konsekwencje społecz-
ne. Byłoby podobne do ucieczki przed niebezpieczeństwem „w ślepą uliczkę”, gdzie 
nie ma już możliwości uniknięcia tragicznego zdarzenia. Jak ostrzega polski uczony, 
„żaden kraj czy naród nie może być pewien swej wolności i bezpieczeństwa, odwra-
cając się plecami od reszty świata i zamykając oczy na cierpienia zadawane ludziom 
w złudnym przekonaniu, że służą obronie własnej wolności i własnego bezpieczeń-
stwa. Oto kształt moralnego wyzwania naszych czasów”21. I dodaje w innym miejscu: 
„wyłaniająca się dziś współzależność ogólnoplanetarna ludzkich kondycji stawia na 
porządku dziennym […] solidarność ogólnoludzką – rozciągnięcie odpowiedzialności 
moralnej […] na wszystkich mieszkańców planety. Odpowiedzialność moralna jest 
dziś niepodzielna tak samo, jak niepodzielne są kwestie pokoju, wolności, bezpie-
czeństwa […] gatunku ludzkiego”22. Problem tkwi jednak w tym, iż w płynnych cza-
sach kwestia odpowiedzialności moralnej za globalny dobrostan nigdzie na świecie 
nie jest sprawą pierwszoplanową dla dobrze prosperującego homo consumens. 

3. Problem odpowiedzialności moralnej
W globalnym supermarkecie kultury człowiek-konsument realizuje swoje potrze-

by i pragnienia zgodnie ze wzorcem obowiązującym podczas robienia zakupów (tzn. 
nabywa dużo, szybko i sprawnie, bez refleksji nad konsekwencjami konsumenckich 
wyborów, a przede wszystkim zaś – w zgodzie z najnowszymi trendami i modą). Ta-
kie podejście doskonale wpisuje się w całokształt płynnych, stale zmieniających się 
zasad i reguł w sumie tworzących najogólniej ujmowany kod kultury. Ważnym aspek-
tem płynnej kultury – obok podlegającej zmianom obyczajowości czy religijności – są 
przeobrażenia, które dokonują się w obrębie jej sfery moralnej. Przemiany zachodzą-
ce w ramach tej dziedziny dobrze obrazuje transformacja stosunku człowieka-konsu-
menta do kwestii odpowiedzialności z tytułu jego poczynań względem tych, których 
te poczynania mogą dotyczyć. Jak dowodzi Z. Bauman, na naszych oczach dokonuje 
się zastępowanie „>>odpowiedzialności za<< (dobro, autonomię i godność osoby 
ludzkiej będącej przedmiotem działania) >>odpowiedzialnością przed<< (przełożo-

20  Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 16.
21  Tamże, s. 18-19.
22  Tamże, s. 19-20.
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nym, władzą zwierzchnią, >>szlachetną ideą<< i jej rzecznikami inicjującymi dzia-
łanie)”23. W kontekście tej konstatacji Baumana, warto przypomnieć, iż ponoszenie 
odpowiedzialności, jak celnie stwierdził R. Ingarden w swojej Książeczce o człowieku, 
jest stanem, który niejako automatycznie nakłada się na tego, kto spełnił dany czyn24. 
Stąd wielkie znaczenie ma nie tylko umiejętność podejmowania odpowiedzialnych 
decyzji i działań, lecz także gotowość konsekwentnego ponoszenia odpowiedzialno-
ści za skutki powziętych postanowień i ich realizacji w postaci konkretnego czynu. 
W końcowym rozrachunku chodzi tu o „odpowiedzialność za” Innego bądź Innych, 
którzy w wyniku określonego uczynku sprawcy znaleźli się w jego orbicie oddziały-
wań. W kulturze moralnej płynnych czasów ujawnia się istotna przemiana postaw, 
na mocy której „takie pojęcia, jak odpowiedzialność i odpowiedzialny wybór, miesz-
czące się kiedyś w tym samym polu znaczeniowym co obowiązek troski o potrzeby 
Innego, kojarzą się dziś przede wszystkim z samorealizacją […] i służą zaspokajaniu 
dośrodkowych, egocentrycznych potrzeb”25. Tym sposobem moralność ujmowana w 
horyzoncie odpowiedzialności zyskuje służebny status w stosunku do ego poszcze-
gólnych indywiduów. Tutaj refleksja Baumanowska ponownie nawiązuje do myśli R. 
Ingardena, który również był przekonany, iż większość ludzkich działań w wymiarze 
zarówno indywidualnym, jak i społecznym czy narodowym znamionuje egoizm26. 

W płynnej kulturze bezinteresowność ustępuje zatem miejsca egoizmowi oraz 
praktycyzmowi. Dominujący praktycyzm i utylitaryzm płynnych czasów powoduje, 
że „>>odpowiedzialność<< oznacza dziś, od pierwszej chwili i w ostatecznym rozra-
chunku >>odpowiedzialność wobec siebie<< […]; >>odpowiedzialne wybory<< zaś 
to takie wybory, które przysłużą się w przyszłości naszym interesom i zaspokoją 
nasze indywidualne pragnienia, odsuwając od nas widmo kompromisu i wyklucza-
jąc z góry wszelkie samopoświęcenie”27. Warto zauważyć, że ten charakterystyczny 
rys uczestnika płynnego społeczeństwa i płynnej kultury wyraźnie koresponduje z 
klasycznymi już dzisiaj rozważaniami na temat człowieka umasowionego bądź czło-
wieka – bezrefleksyjnego uczestnika tłumu28, podążającego z falą ludzką ku zaspoko-
jeniu najprostszych, materialnych potrzeb. Człowiek masowy, jak mówił J. Ortega y 
Gasset, to fragment zbuntowanej masy, której bunt faktycznie polega na hermetycz-
nym zatrzaśnięciu duszy i intelektu przed tym wszystkim, co staje na przeszkodzie 
swobodnej ekspansji życiowych dążeń i potrzeb. Bunt mas dokonuje się poprzez 
egoistyczne czyny jednostek wyalienowanych z całego szeregu następujących po so-
bie pokoleń w trudzie tworzących dzisiejszą, rozwiniętą kulturę29. Przedstawiciela 
zbuntowanej masy – określanego przez J. Ortegę y Gasseta mianem „zadufanego pa-
niczyka”30 – cechuje wyraźnie manifestowany brak poczucia solidarności i wdzięcz-
ności za owoce wysiłku jego poprzedników oraz brak odpowiedzialności wobec 

23  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 189.
24  R. Ingarden, Książeczka o człowieku, tłum. A. Węgrzecki, Wyd. Literackie, Kraków 2001, s. 79.
25  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 188.
26  R. Ingarden, dz. cyt., s. 22.
27  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 188-189.
28  G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Wyd. PAVO, Warszawa 1997, s. 13.
29  J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, Państwowe Wyd. 

Naukowe, Warszawa 1982, s. 64.
30  Tamże, s. 112. 
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następnych generacji za lekkomyślne marnowanie wspólnych dóbr. W efekcie nastę-
puje – opisywane w różnorodnych opracowaniach naukowych – rozmycie odpowie-
dzialności, stanowiące jeden z najwyraźniejszych mechanizmów tzw. psychologii 
tłumu. Powyższe tezy klasyków dobrze korespondują ze stanowiskiem Baumana, 
zgodnie z którym we współczesnych płynnych czasach obserwujemy „zastąpienie 
>>odpowiedzialności za innych<< swoistym stopem >>odpowiedzialności przed 
sobą<< i >>odpowiedzialności za siebie<<”31, jakże często kosztem kogoś innego.

Z. Bauman rozpatruje kwestię odpowiedzialności w kontekście zamierającego 
współżycia z Innym. W płynnych czasach otaczający się bańką indywidualizmu lu-
dzie dobrowolnie zamykają się w prywatnej przestrzeni własnych pragnień, dążeń, 
potrzeb, w miarę możliwości realizowanych samodzielnie i bez udziału innych osób 
(z którymi łączyłyby ich następnie krępujące więzy wdzięczności). Stąd życie ludzkie 
upływa wewnątrz coraz bardziej izolowanej leibnizowskiej monady, dryfującej po-
śród innych samotnych monad. Unikając bliskich i trwałych relacji z Innym nie musi-
my przyjmować na siebie odpowiedzialności za jego los. Możemy skupić się wyłącznie 
na zabieganiu o własną pomyślność i dobrostan (szczególnie o charakterze material-
nym). Nie pragniemy dzielić się ani sukcesami, ani (tym bardziej) porażkami z drugim 
człowiekiem. „>>Inny<<, jako przyczyna, cel i miara przyjętej, uznanej i praktykowanej 
odpowiedzialności, zniknął niemal całkiem z pola widzenia, wyparty lub przesłonięty 
przez ego działającej osoby”32, skupionej wyłącznie wokół spraw z własnego poletka. 

W płynnej kulturze człowiek zapomina więc o byciu „z” innym i „dla” innych. Ten 
aspekt współczesnej kondycji ludzkiej wydaje się mieć dla Baumana szczególnie 
istotne znaczenie. Dlatego też przypomina on o ciążącej na każdym z nas odpowie-
dzialności za Innego. Indywidualna odpowiedzialność każdego podmiotu wynika 
z faktu współegzystencji z innymi osobami tworzącymi daną (różnie pojmowaną 
i kształtowaną) wspólnotę. Bycie istoty ludzkiej jest byciem „z” oraz byciem „dla” 
innych. „Bycie >>z<< czyni odpowiedzialność za innych losem nieodwracalnym 
człowieka, gdy bycie >>dla<<, uznanie i przyjęcie tej odpowiedzialności za zasadę 
życia, wynosi owe zrządzenie losu do rangi powołania. To właśnie podejmując się 
odpowiedzialności za dobro innych […] spełniam się jako >>osoba<<”33. Inaczej mó-
wiąc, pełnię człowieczeństwa dany podmiot osiąga w styczności z drugą jednostką, 
„dla” której i „z” którą w taki czy inny sposób współegzystuje, tworzy relacje i bu-
duje więzi społeczne, splecione tkanką odpowiedzialności za Innego. Przyjęcie od-
powiedzialności za losy drugiego człowieka stanowi zatem jeden z najistotniejszych 
kroków w całościowo ujmowanym cyklu kształtowania dojrzałej osoby. Pomijając 
ten kluczowy aspekt odpowiedzialności, nie można mówić o ostatecznie dokona-
nym procesie formowania osoby. Bowiem „być osobą to tyle, co zdać sobie sprawę z 
odpowiedzialności za dobro innych, zgodzić się na tę odpowiedzialność i uznać, że 
[…] wszyscy jesteśmy sobie nawzajem winni odpowiedzialność”34 jako członkowie 
wspólnoty ludzkiej. 

31  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 189.
32  Z. Bauman, Sztuka…, dz. cyt., s. 188.
33  Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 12.
34  Tamże, s. 12.
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Zakończenie
Zmierzając do podsumowania wyżej prezentowanych rozważań, warto na koniec 

po raz ostatni oddać głos Z. Baumanowi. Jego zdaniem, poczucie odpowiedzialno-
ści spaja poszczególne indywidua w zrzeszenie ludzkie połączone czymś więcej niż 
tylko – kreowanym za sprawą ślepego zrządzenia losu – wspólnym korzystaniem 
z globalnego (naturalnego i społecznego) terytorium egzystencji. Moralne wyzwa-
nie płynnych czasów dotyczy konieczności umiejętnego przejścia od zbiorowości 
konsumentów ramię w ramię eksploatujących zasoby tego świata do globalnej, od-
powiedzialnej wspólnoty, postrzegającej się jako „my”. Jak przypomina Z. Bauman, 
„>>my<< jest nazwą obszaru objętego odpowiedzialnością moralną, którą podjąłem 
i której podjęcia spodziewam się po innych. W naszych czasach >>płynnej nowocze-
sności<< >>my<< nie jest dane, a tym bardziej dane raz na zawsze, nieodwołalnie. 
Jest ono zadane. Jest zadaniem – ciągłym, wołającym o wciąż na nowo podejmowany 
i ciągle tak samo gorliwy wysiłek”35 ze strony każdego podmiotu funkcjonującego w 
ramach owego społecznego „my”. Świat społeczny – arena działań na rzecz „my” – 
domaga się więc odpowiedzialnego traktowania. Chodzi tu o coś więcej niż neutral-
na postawa nie zaangażowanego widza społecznej gry. Z. Bauman gromkim głosem 
wnosi więc o odrzucenie bierności i obojętności bliskiej sercu materialnie nasyco-
nego konsumenta. Zgodnie z jego ostatecznym postulatem, każdy człowiek „winien 
traktować społeczeństwo jako teren współodpowiedzialności i twórczego wysiłku”36 
na rzecz dobra wykraczającego poza jego własne dobro. 

Streszczenie:
Artykuł ma na celu ukazanie fragmentu refleksji Zygmunta Baumana na temat 

wybranych zagadnień kultury moralnej członków płynnego społeczeństwa. Jest to 
społeczeństwo konsumentów, których cechuje silny indywidualizm, egoizm i ma-
terializm. Przedstawiciele płynnej kultury, oddani imperatywowi konsumowania, 
tracą z pola uwagi takie kwestie, jak odpowiedzialność za drugiego człowieka oraz 
odpowiedzialność za losy globalnej wioski, w obrębie której egzystuje cała wspól-
nota ludzka. W zasadniczej części artykułu analizowano rozważania Z. Baumana 
dotyczące najważniejszych globalnych problemów wynikających z powszechnego w 
płynnych czasach unikania odpowiedzialności moralnej za sprawy pokoju, bezpie-
czeństwa czy dobra wszystkich istot.

Słowa kluczowe: moralność, odpowiedzialność moralna, płynna kultura. 

Summary:
Zygmunt Bauman’s reflections on moral responsibility in the realities of liquid culture
The article aims to show a fragment of Zygmunt Bauman’s reflection on selected 

issues of the moral culture of the members of a liquid society. It is a society of con-
sumers characterized by strong individualism, egoism and materialism. Represen-
tatives of a liquid culture, devoted to the imperative of consumption, lose their at-
tention to such issues as responsibility for another human being and responsibility 
for the fate of a global village within which the entire human community exists. In 

35  Tamże, s. 29.
36  Tamże, s. 26.
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the main part of the article were analyzed Z. Bauman’s considerations regarding the 
most important global problems arising from the avoidance of moral responsibility 
for the affairs of peace, security or the good of all beings.

Keywords: : morality, moral responsibility, liquid culture.
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Stanisława Papieża - Piotra Döerre’go 
nowoczesny patriotyzm polityczny
kontra eurokomunizm

Ur. 1967, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, mgr historii sztuki, specjalista informacji naukowej, nauczyciel aka-
demicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Teologicznego w 
Krakowie, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich oraz Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Filozofii Wychowania – Central European Phi-
losophy of Edu-cation Society (CEUPES), prezes Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie, redaktor 
naczelny „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Educa-tion”, redak-
tor tematyczny w zakresie pedagogiki w czasopiśmie „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców 
Katolickich”, autor haseł m.in. do „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, „Encyklopedii Filozofii Polskiej”, „Polskiego 
Słownika Biograficznego” i „Słownika metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej”. Mieszka 
w Krakowie.

 
Celem artykułu jest przedstawienie uniosceptycznej koncepcji patriotyzmu u ka-

tolickiego apologetyka Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre’go (ur. 1973) w 
zakresie argumentacji przydatnych dla edukacji patriotycznej (polski, polityczny in-
teres narodowy kontra komunizm). W poprzednich tekstach z tejże serii „unioscep-
tycznej” nie wyczerpano tematyki w ramach omawianego modelu patriotyzmu1. 
Stąd obecny tekst, który uzupełnia tę problematykę. Przy powstawaniu artykułu 
stosowano historiograficzną metodę badań (analizę dokumentów).

1  M. M. Tytko, Koncepcja pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszości narodowych, grup 
etnicznych i kultur innych narodów (wybrane aspekty), „Roczniki Nauk Społecznych” , t. 3 (39): 2011, s. 195-233; 
tenże, 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; tenże, Metody wychowania patriotycznego w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form 
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Uniwersytet Opolski, 
Opole 2012, s. 92-94, bibliogr.; tenże, Modele polskiego patriotyzmu (1990-2010). Wybrane zagadnienia, „Peda-
gogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana 
Pawła II w Szczecinie”, r. 4: 2013, nr 2(7), s. 41-61; tenże, Teoria patriotyzmu i terminologia patriologiczna (peda-
gogika kultury narodowej), „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopi-
smo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 4: 2013, nr 1 (6), s. 213-223; tenże, Uniosceptyczna 
koncepcja patriotyzmu „Fides et Ratio” (Stanisława Papieża i Piotra Döerrego), „Pedagogika Katolicka. Czaso-
pismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”, 
r. 7: 2013, nr 13, s. 25-41; tenże, Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:] Wartości, rodzina, szkoła. Pa-
triotyzm 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; tenże, Wychowanie 
patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej, [w:] Pedagogika prewencji. Dzieci, młodzież, rodzina. Praca 
zbiorowa, pod redakcją ks. Jana Zimnego, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2013 s. 525-550.

                          dr Marek Mariusz Tytko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Kolejny zestaw argumentów katolickich polityków narodowych na rzecz niewstę-
powania do UE — stanowiły argumenty polityczne. Dbałość o własny interes naro-
dowy w ramach polskiego modelu patriotyzmu, także w zakresie naszej polityki, 
narodowego interesu politycznego, jest rzeczą pozytywną i wskazaną. 

W UE preferowane są interesy narodowe tzw. twardego jądra, czyli krajów-założy-
cieli, liderów dawnej, pierwotnej „szóstki” (Niemiec, Włoch, Francji, Holandii, Belgii, 
Luksemburgu). Katolicko-narodowi autorzy krakowscy zwrócili uwagę na fakt reali-
zacji koncepcji eurokomunizmu poprzez struktury Unii Europejskiej. Kontekstowo 
argumentowali: nie po to, jako Polacy, wychodziliśmy z komunizmu, aby wejść do eu-
rokomunizmu z powrotem. Teoria konwergencji ustrojów została w dużym stopniu 
zrealizowana w UE, zachodni kapitalizm stał się już prawie ustrojem socjalistycznym, 
„ustrojem urzędniczym”, z gospodarką planową, silnie redystrybutywną, centralistycz-
ną, z jedynie słusznym socliberalizmem jako państwową, oficjalną ideologią ateizmu 
państwowego, jak wynika z głoszonych poglądów P. Döerre’ego i S. Papieża (2003).

Eurokomunizm odpowiadał jak najbardziej polskim postkomunistom, oportuni-
stom, także z uwagi na uzyskanie wysokopłatnych posad unijnych przez kilka tysię-
cy partyjnych działaczy postkomunistycznych i ich popleczników z kręgów komu-
nistycznej Służby Bezpieczeństwa, stąd bezwarunkowe poparcie antypatriotycznej, 
antykatolickiej, antynarodowej, internacjonalistycznej, kosmopolitycznej lewicy dla 
akcesji Polski do UE na maksymalnie złych i szkodliwych dla kraju warunkach – su-
gerowali obrazowo i przykładowo ww. autorzy (2003).

„89) Unia to realizacja za pomocą nowych środków starego marzenia komuni-
stów. Euroentuzjaści mówią: »UE nie jest projektem jednej opcji politycznej«. Przy-
pomnijmy, że: Lenin napisał w eseju o Stanach Zjednoczonych Europy[:] »Stany 
Zjednoczone Świata, nie tylko Europy, są związkiem państw, w których wolność na-
rodów utożsamiamy z socjalizmem. Dopiero pełne zwycięstwo komunizmu przynie-
sie prawie pełny zanik państwa, włączając również państwa demokratyczne«. Trak-
tat Amsterdamski wprowadził do Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej 
m. in. artykuł, mówiący, że celem zniesienia granic i coraz ściślejszej integracji w 
dziedzinie administracyjnej, policyjnej i sądowniczej, jest stopniowe ustanowienie 
»obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości«, czyli czegoś w rodzaju raju 
na ziemi2. Nieprzypadkowo więc środowiskiem, które najmocniej opowiada się za 
bezwarunkowym, jak najszybszym wejściem Polski do UE jest grupa prominentnych 
działaczy lewicowych”3. „90) Rządząca [2001-2005 – dop. autora artykułu] lewica 
gotowa jest sprzedać interes państwa za swoją wizję eurosocjalistycznej szczęśliwo-
ści i ciepłe posadki w unijnych instytucjach. Euroentuzjaści mówią: »Trzeba przy-
jąć każde warunki członkostwa w UE«. A tymczasem: Jest wielce niekorzystne, że 
główne obszary negocjacji Polski z UE toczone są [2001-2003] w czasie, gdy [w] III 
RP rządzi obóz lewicowy [2001-2005]. Nie trzeba szczególnego uprzedzenia w sto-
sunku do polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby pamiętać, że jako człon-
kowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (i później) głosili internacjonalizm, 
walkę z »reakcyjnym« egoizmem narodowym, gloryfikowali »bohaterskich utrwala-

2  Autorzy powołali się w tym miejscu na publikację: The Treaty of Amsterdam. Text and Commentary, Lon-
don 1997, s. 12-18, cytując za Jerzym Chodorowskim. Cyt. za: J. Chodorowski: Przynęty i pułapki w euro-
pejskich traktatach integracyjnych, Rzeszów, Rybnik, Lublin, Chicago 2001, s. 70. 

3  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 42.
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czy władzy ludowej«, likwidujących po II wojnie światowej niepodległościowe pod-
ziemie, wykazywali czołobitność w stosunku do »towarzyszy radzieckich« i chętnie 
odwoływali się do ośrodka realnej władzy w Moskwie, dokąd jeździli po instrukcje 
i na naukę. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość zespołu negocjacyjnego w 
rządzie Leszka Millera [—] to [są] byli[,] prominentni członkowie PZPR. Niezależne 
rządzenie niepodległym państwem jest dla nich [byłych, prominentnych członków 
PZPR] ciężarem nie do udźwignięcia”4. „91) Do Unii [Europejskiej] wprowadzają nas 
byli ubecy, którzy jeszcze kilkanaście lat temu pracowali na rzecz nierozerwalno-
ści sojuszu ze Związkiem Radzieckim [Sowieckim]. Euroentuzjaści mówią: »Nie jest 
ważna przeszłość ludzi odpowiedzialnych m. in. za negocjacje, ale to[,] że są oni [lu-
dzie] profesjonalistami z dużym doświadczeniem«. Prawda jest taka: Nie dość, że 
członkowie ekipy odpowiedzialnej za wejście Polski do Unii [Europejskiej] to [są] 
byli[,] prominentni członkowie PZPR[,] to na dodatek wielu z nich [członków PZPR] 
związanych było w latach PRL-u z tajnymi służbami [sowieckimi], co stawia pod zna-
kiem zapytania ich [członków PZPR] obecną niezależność od niejawnych ośrodków 
decyzyjnych [postsowieckich i zachodnich]. Pełnomocnik rządu do spraw negocjacji 
o członkostwo w UE [—] Jan Truszczyński ma w swym życiorysie m. in. współpracę 
z wywiadem PRL, podobnie jak minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimo-
szewicz5. Do związków z tajnymi służbami [PRL] przyznał się także zastępca [Wło-
dzimierza] Cimoszewicza [—] Andrzej Byrt. Wreszcie tajnym i świadomym współ-
pracownikiem służb specjalnych PRL okazał się również Sławomir Wiatr, pełnomoc-
nik rządu ds. informacji europejskiej6. A przecież osoby, które kiedyś były tajnymi 
współpracownikami [sowieckich] służb bezpieczeństwa[,] również i dzisiaj mogą 
reprezentować inne służby [służby bezpieczeństwa innych państw: zachodnich]”7.

Zmasowana antypolska, choć polskojęzyczna, propaganda prounijna wykorzysty-
wała, zdaniem autorów (2003), w Polsce totalitarną socjotechnikę rodem z czasów 
stalinowskich i hitlerowskich, przedstawiając w sposób zakłamany rzeczywiste wa-
runki przystąpienia Polski do UE i nakłaniając Polaków do głosowania na „tak”. Maso-
wa manipulacja medialna była i jest nadal możliwa dzięki skoncentrowaniu mediów 
w rękach środowisk antypolskich, antypatriotycznych, antynarodowych, postkomuni-
stycznych i liberalnych oraz w rękach zagranicznych, głównie niemieckich koncernów 
medialnych, które przejęły celowo polski rynek medialny w latach 90. XX wieku, bo 
mass media są pierwszą władzą w czasach mediokracji, to one kreują rzeczywistość 
polityczną i masowo kształtują światopogląd, wpływając na tożsamość narodową, jej 
wzmocnienie albo osłabienie. W ten nowoczesny sposób sprawuje się tzw. rząd dusz 
w XX i XXI wieku. Media w Polsce znalazły się więc prawie wyłącznie w rękach euroen-
tuzjastów, dlaczego więc euroentuzjaści mieliby w zarządzanych przez siebie mediach 
— dopuścić do głosu narodowych czy konserwatywnych eurosceptyków?

4  Tamże, s. 42-43.
5  Autorzy powołali się w tym miejscu na publikację: Integratorzy z PZPR, „Głos”, nr 7(917) z dnia 16 lutego 

2002 r. Nie podali przy tym autorstwa tekstu (tj. Piotra Bączka, Hanny Karaś i Witolda Starnawskiego) 
i pełnego adresu bibliograficznego. Zob.: P. Bączek, H. Karaś, W. Starnawski, Integratorzy z PZPR. Kto 
wprowadza Polskę do Unii Europejskiej, „Głos”, r. 22: 2002, nr 7(917), s. 10-11, 14.

6  Autorzy powołali się w tym miejscu na publikację: Wiatr tajnie współpracował, „Rzeczpospolita”, z dnia 30 
sierpnia 2002 r. Nie podali przy tym autorstwa tekstu i pełnego adresu bibliograficznego. Zob.: MA. S., LUZ, 
AST, Wiatr tajnie współpracował. Minister odpowiedzialny za informowanie o UE był agentem specsłużb PRL, 
„Rzeczpospolita”, r. 21: 2002, nr 202 (6279), s. 1, A-5.

7  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 43.
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Sygnalizowali ową zinstrumentalizowaną, masową, medialną manipulację pro-
unijną P. Döerre i S. Papież (2003), pisząc o działaniach „wyznawców Unii”, trakto-
wanych w całości jako grupa quasireligijna lub parareligijna czy jako sekta używają-
ca do uniopropagandy albo też europropagandy ideologicznej nowoczesnych, socjo-
technicznych metod marketingu i reklamy, także elektronicznej w tzw. mainstreamie 
(‘głównym nurcie’ zwanym też popularnie ‘mętnym nurtem’ medialnym, fałszują-
cym rzeczywistość, tworzącym tzw. matrix, czyli kłamliwy obraz rzeczywistości):

„92) Nie będzie żadnej rzetelnej informacji społeczeństwa o UE. Euroentuzja-
ści mówią: »Przed referendum akcesyjnym w Polsce odbędzie się uczciwa debata 
publiczna«. Tymczasem fakty są takie: Euroentuzjaści nie traktują poważnie spo-
łeczeństwa, które chcą przekonać do głosowania na »tak« w referendum przedakce-
syjnym. Uruchomili sprawną maszynę propagandową, która[,] działając za pomocą 
różnego typu manipulacji, podobnie jak dobra kampania reklamowa[,] ma »sprze-
dać« Polakom Unię [Europejską,] jak każdy inny produkt, np. proszek do prania. 
Doskonale odzwierciedla to również totalnie konsumpcyjny stosunek do życia wy-
znawców Unii: decyzję o rezygnacji z niepodległości mamy podejmować w podobny 
sposób[,] jak decyzje o zakupie proszku do prania czy pasty do zębów”8. „93) O złych 
intencjach tych, którzy chcą wprowadzić Polskę do UE świadczy prowadzona przez 
nich [europropagandzistów] nieuczciwa akcja propagandowa, stosująca metody 
socjotechniczne rodem z czasów stalinowskich. Euroentuzjaści mówią: »Społeczeń-
stwo na bieżąco informowane jest o korzyściach i kosztach integracji«. A jednak: 
Tzw. informowanie społeczeństwa przywodzi na myśl najgorsze wzory propagan-
dy hitlerowskiej i komunistycznej. Reklamówki, produkowane w ramach kampanii 
»Unia bez tajemnic« to zwykłe propagandówki, zachęcające do głosowania na »tak«. 
W mediach pojawiła się cała masa programów i artykułów, które[,] zamiast rzetel-
nie informować, stanowią promocję Unii [Europejskiej]. Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej przeznacza ponadto bardzo duże pieniądze na umieszczanie zakamu-
flowanych wątków prounijnych w popularnych programach telewizyjnych i radio-
wych. Europropaganda trafiła więc do różnych telenoweli, programów dla dzieci i 
młodzieży. Pracownicy zespołu powołanego przez byłego pełnomocnika rządu ds. 
informacji o UE [—] Sławomira Wiatra, którzy pełnią dyżury telefoniczne i mają 
odpowiadać na wszystkie pytania Polaków dotyczące UE, nie posiadają często ele-
mentarnej wiedzy na temat procesów zachodzących w Unii [Europejskiej]. Propa-
gandowym chwytem było zatrudnienie w każdej gminie bezrobotnych[,] mających 
»informować« o UE. Nikt nie wytłumaczył jednak Polakom, że osoby te zatrudniane 
są za pieniądze odbierane im [Polakom] w postaci podatków”9.

W październiku 2015 r., jak poinformowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
sytuacja na tzw. „rynku” mass mediów elektronicznych w Polsce była następująca: 
istniało 331 programów radiowych, w tym tylko jeden polski, patriotyczny, katolicki 
program Radia Maryja; istniało 113 programów telewizyjnych, w tym tylko jeden 
polski, patriotyczny, katolicki program Telewizji Trwam10. Jak widać, „mętny nurt” 
zyskał już absolutną większość (prawie sto procent eteru) i możliwości europro-

8  Tamże, s. 43.
9  Tamże, s. 44.
10  Informacja podawana m.in. dnia 10 października 2015 r. w Radiu Maryja na antenie tejże rozgłośni katolickiej 

przez o. dra Tadeusza Rydzyka CR, dyrektora Radia Maryja.
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pagandy ateizmu państwowego stały się przez to zwielokrotnione, kłamstwa pro-
-unijnego przybyło. 

Gigantyczna, wszechobecna w mediach elektronicznych i papierowych, mani-
pulacja prounijna służyła określonym celom określonych, wąskich grup interesu, 
sprzecznych z polskim interesem narodowym, sprzecznych z polską racją narodową 
i sprzecznych z polską racją stanu. Postesbeccy, postkomunistyczni „negocjatorzy” 
reprezentowali w gruncie rzeczy nie tyle interes Polski jako wspólnoty narodowej i 
państwowej, ile interes państw zachodnich, zainteresowanych skolonizowaniem go-
spodarczym oraz politycznym Polski („inkorporacja Polski do UE”, „likwidacja Pań-
stwa Polskiego”11), dlatego owe „negocjacje” prowadzone były „na kolanach”.

Danuta Hübner, postkomunistyczna tzw. „negocjatorka”, w nagrodę za pomyślne 
dla strony zachodniej wyniki, a skrajnie niekorzystne dla Polski — otrzymała wy-
sokopłatne (ok. 20 tys. euro miesięcznie) stanowisko komisarza Unii Europejskiej 
(2004-2009). Panowała zasada: oddajemy wam niepodległość, suwerenność, wła-
sność, wszystko, co chcecie, w zamian za wysokopłatne posady dla kilku tysięcy na-
szych agentów i popleczników ze starej i nowej nomenklatury postkomunistycznej. 
Jednym słowem: miał miejsce antypatriotyczny handel Polską przez postkomuni-
stycznych „geszefciarzy” i „jurgieltników”, jak nazywała ich prasa katolicko-narodo-
wa, np. „Nasz Dziennik” (Jerzy Robert Nowak) czy prasa konserwatywna, np. „Naj-
wyższy Czas!” (Stanisław Michalkiewicz). Nastąpiła zdrada polskiego interesu naro-
dowego i polskiego interesu państwowego (polskiej racji stanu) przez przedstawi-
cieli postkomunistycznych pseudoelit polskich. Taki obraz rzeczywistości wyłania 
się z nakreślonej przez P. Döerre’ego i S. Papieża (2003) ówczesnej sytuacji. Polska 
nigdy nie powinna była wchodzić w struktury UE, lecz mieć status np. Szwajcarii czy 
Norwegii – sugerowały ówczesne środowiska katolicko-narodowe i patriotyczne.

„94) Negocjacje z Unią [Europejską] prowadzone były przez stronę polską w 
skandalicznie uległy sposób. Wynegocjowano skrajnie niekorzystne dla Polski wa-
runki. Euroentuzjaści mówią: »Nasi negocjatorzy nie mogli występować z pozycji 
silniejszego - przecież to my staramy się o wejście do UE, a nie na odwrót«. Fakty są 
takie: Węgry, choć szybciej[,] niż Polska[,] zamknęły większość rozdziałów negocja-
cji, twardo stały przy swoim w ważnych dla narodowej tradycji sprawach. Ustawa, 
która daje Węgrom zamieszkałym poza granicami kraju (głównie w Rumunii, Ser-
bii i na Słowacji) darmową oświatę i opiekę zdrowotną, przywileje komunikacyjne 
i kulturalne, sprzeczna z unijnymi wytycznymi, będzie obowiązywać także po wej-
ściu Węgier do Unii [Europejskiej]. Tymczasem polscy »negocjatorzy« ustępowali na 
każdym niemal kroku za cenę szybkiego wejścia do UE. Jak pisze sejmowy ekspert, 
»żaden ważny polski postulat nie został osiągnięty i zaakceptowany przez kraje 
‘piętnastki’ w Kopenhadze«12. UE nie przyznała np. Polsce prawa do produkcji ani 1 

11  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 46.
12  Autorzy powołali się w tym miejscu na publikację (podając błędnie nazwisko: ‘Szewczyk’ zamiast prawidło-

wego: ‘Szewczak’): Szewczak Janusz, Wyniki szczytu kopenhaskiego i ich skutki dla Polski, Warszawa 2003. 
Broszura pod tym tytułem nie została zarejestrowana przez jakikolwiek katalog bibliotek w Polsce (sprawdzano: 
Katalog Rozproszony KaRo, BJ i BN). Z mojej korespondencji z drem Januszem Szewczakiem (e-mail Janusza 
Szewczaka do autora tego artykułu z dnia 10.022017 r.) wynika, że to on wlaśnie jest autorem tego oto przyto-
czonego tekstu, jednak nie potrafił podać jego adresu bibliograficznego. Może zatem to być tekst kserograficzny, 
rozprowadzany poza publicznym obiegiem (niedrukowany oficjalnie, druk bez ISBN). Tekst pod tym tytułem 
również nie został odnaleziony w Internecie jako dokument elektroniczny. Res ad inquiriendi.
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litra mleka więcej, niż chciała, choć rząd obiecywał walkę o większe limity”13. „95) 
Kto skorzysta na integracji? Tylko elity polityczne i urzędnicze. Euroentuzjaści mó-
wią: »Jednak ktoś musi skorzystać na wejściu Polski do UE, skoro ma ono [wejście] 
tylu zwolenników«. A przecież: Po wejściu Polski do UE Komisja Europejska stworzy 
ok. 1500 dobrze płatnych (sekretarka — 12 tys. zł [miesięcznie], urzędnik średniego 
szczebla — 28 tys. zł [miesięcznie]) miejsc pracy dla polskich urzędników. Rada UE 
i Parlament UE zatrudniają ponadto kilkuset tłumaczy i urzędników. Liczba etatów 
wzrośnie w przyszłości, w związku z obserwowaną w Brukseli tendencją rozrostu 
biurokracji (w 2000 r. w KE [Komisji Europejskiej] pracowało 17 tys. osób, w 2003 
pracować będzie 23 tys.). Unijna administracja stworzy również swoje ekspozytury 
w Polsce. W związku z wchodzeniem w życie coraz to now[sz]ych regulacji standary-
zujących, zaistnieje konieczność dokładnej kontroli ich [regulacji standaryzujących] 
przestrzegania, nadzorowania rozmaitych programów etc.”14. „96) Jesteśmy przez 
Unię [Europejską] wabieni w nieuczciwy sposób. Euroentuzjaści mówią: »To Polsce 
bardziej[,] niż krajom piętnastki[,] zależy na integracji«. Oto fakty: Polacy przez cały 
okres lat 90-tych [XX wieku] są wabieni różnego rodzaju pustymi obietnicami, które 
mają przekonać nieufnych do rezygnacji z niezależności. Unijni komisarze przyjeż-
dżają do Polski i namawiają Polaków do wstąpienia do UE. Przekonują hierarchów 
kościelnych, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, biznesmenów, 
rolników etc. Polityków zaprasza się na spotkania, poklepuje po plecach, z czego 
są zresztą bardzo zadowoleni (»To przyjemne uczucie — mówił o uczestnictwie w 
szczycie UE premier Leszek Miller«15). Oferuje im [politykom] się posady w unijnych 
instytucjach. Podobnie wabiony jest cały naród. Chcąc uspokoić rolników, jeszcze 
przed negocjacjami dawano nam np. do zrozumienia, że możliwe jest nawet 18-let-
nie memorandum na sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Później unijni negocjatorzy[,] 
widząc miękkość swych polskich partnerów, zrobili wszystko, by ograniczyć czas 
trwania memorandum do nic nieznaczących kilku lat”16.

Streszczenie:
1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patrio-

tyzmu w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch krakowskich polity-
ków – Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre’go (ur. 1973) z lat 2002-2003. 
2. Metodologia. 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 mode-
lu patriotyzmu polskiego (narodowego opartego o chrześcijańską cywilizację). W 
tekście analizowane są wybrane kwestie dotyczące m.in. nowoczesnego patrioty-
zmu politycznego w kontekście eurokomunizmu, polskiego interesu narodowego w 
związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Autor omawia racjonalne argumen-
ty na rzecz eurorealizmu (uniosceptycznego patriotyzmu). 4. Ograniczenia wyników 

13  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 44.
14  Tamże, s. 44-45.
15  Autorzy powołali się w tym miejscu na publikację: Wyścig ziemi z czasem, „Gazeta Wyborcza”, z dnia 16-17 

marca 2002 r. Pominęli przy tym autorów tekstu, którymi byli Jacek Pawlicki i Konrad Niklewicz. Nie podali 
także pełnego adresu bibliograficznego. Zob.: K. Niklewicz, J. Pawlicki, Wyścig ziemi z czasem. Szczyt UE w 
Barcelonie. Polska o gruntach, Unia o gazie i energii, „Gazeta Wyborcza”, r. 14: 2002, nr 64 (3972), s. 23.

16  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 45.
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analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji patriotycznych postaw Polaków w ra-
mach pedagogiki kultury narodowej. Ograniczenia dotyczą odniesienia do unioscep-
tycznego (eurorealistycznego) modelu patriotyzmu polskiego. 5. Implikacje prak-
tyczne. Wyniki analiz można zastosować w dyskusji w polityce polskiej jako racjo-
nalne 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 narodo-
wego Polaków i akcentują cel, w którym Polski Naród jest rzeczywistym suwerenem 
w Polsce. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość, nowość). Artykuł pokazuje źró-
dłowo uniosceptyczną, eurorealistyczną wersję modelu politycznego patriotyzmu 
polskiego na przykładzie wybranych fragmentów katolicko-narodowej koncepcji 
Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go (2002-2003), dwóch liderów krakowskiego 
Klubu „Fides et Ratio”, odnoszących się racjonalnie do kwestii Unii Europejskiej itd.

Słowa-klucze: patriotyzm, pedagogika kultury narodowej, naród, państwo, Euro-
pa, Polska, Unia Europejska, Stanisław Papież (1965-), Piotr Döerre (1973-), nowo-
czesny patriotyzm polityczny, polski interes narodowy, eurokomunizm

Summary:
Union-sceptic Idea of Patriotism by Stanislaw Papiez and Piotr Döerre (the Modern 

Political Patriotism contra Eurocommunism)
1. The goal of this article jest presentation some elements of Union-skeptical idea 

of patriotism in Poland, on example of selected opinions of two politicians: Stanislaw 
Papiez (born 1965) and Piotr Doerre (born 1973) from Cracow in the years 2002-2003. 
2. Methodology. An author used historiographical method for analysis of document. 
3. The main results of 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 questions (the mod-
ern political patriotism in the context of Eurocommunism, the Polish public interest) 
concerning in connection with the entry into the European Union. The author dis-
cusses the rational arguments in favor of Eurorealism (Union-skeptical patriotism), 
he is indicating – encouraged by rational arguments – critical of the European Union 
– national patriotism. He points idea: nation as a sovereign subject, the state as an 
instrument in the hands of nation. The author describes the problems of Polish pa-
triotism in the twenty-first century, in the context of sovereignty and independence 
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 (Euroreal-
istic) 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 the 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 ar-
ticle (new value, novelty). The paper presents source-based Union-skeptical, Euro-
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realistic version of the model of Polish political patriotism, based on selected parts 
of the Catholic-national concept by Stanislaus Papiez and Peter Doerre (in the years 
2002-2003), two leaders of Krakow Club “Fides et Ratio” rationally related to the 
question of the Modern Economic Patriotism, the Polish Public Interest etc.

Key-words: patriotism, pedagogy of national culture, nation, ethnicity, state, Eu-
rope, Poland, the European Union, Stanislaw Papiez (1965-), Piotr Döerre (1973-), 
modern political patriotism, Polish public interest, Eurocommunism
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